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Resumo

Desde o início do século XX que há registros do uso de Veículos Aéreos Não Tri-

pulados (VANTs) utilizados com finalidade militar. Mas esta não é a única forma que se

pode utilizá-los, o ambiente civil também é próspero em possíveis utilizações deste tipo

de aeronave. Faltam ainda estudos e comprovações de que a integração dos VANTs no

espaço aéreo juntamente com a aviação tripulada convencional não vá trazer alterações

nos níveis de segurança já estabelecidos. Juntam-se a este desafio alguns outros, tais

como padronizações de normas, classificações e legislação que regulamente o vôo das

aeronaves não tripuladas. A presente dissertação faz uma coletânea de alguns modelos

relacionados a cálculos de níveis de segurança no vôo de VANTs, bem como compara

esses modelos entre si visando o estabelecimento de um método de escolha do modelo

mais adequado para aplicação em alguns cenários civis de utilização. Esse trabalho

ainda faz a aplicação desse método considerando os modelos relacionados à segurança

dos VANTs.

Palavras-chave: Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), segurança, espaço aéreo,

aviação civil, modelos.



Abstract

There are records of the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) used for military

activities since the beginning of the 20th century. But that is not the only way to use it;

the civil environment is also promising as to the use of this kind of aircraft. More studies

and validations have to be performed about the alterations in the safety levels with the

integration of UAVs in the air space with classic manned air vehicles. There are others

challenges such as the standardization of norms, classification and legislation to regulate

the Unmanned Aerial Vehicle flights. This dissertation presents some models related to

the calculation of the safety levels in UAVs flight, it compares them to establish a method

for choosing the most suitable model to apply in some civil scenarios. This work also

brings the application of this method considering the models related to the safety of

UAVs.

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), safety, air space, civil aviation, mo-

dels.
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1 Introdução

Com a expansão na utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), seja no

setor militar, seja no civil, surgiu a necessidade de maiores estudos a respeito de níveis

de segurança com a introdução destas novas aeronaves no espaço aéreo.

A grande dificuldade no estudo de níveis de segurança e confiabilidade dos VANTs

está na falta de horas de vôo reais para estudo e avaliação. São necessários métodos

formais que forneçam os subsídios necessários que possam mostrar que a utilização de

VANTs em conjunto com as aeronaves convencionais, compartilhando o mesmo espaço

aéreo, não prejudicará os níveis de segurança já alcançados na aviação.

Caso os atuais VANTs não possuam os níveis de confiabilidade esperados e, conse-

qüentemente não atinjam os níveis de segurança desejados para sua operação no espaço

aéreo, os estudos devem nortear sobre o que deve ser feito para que tais níveis sejam

alcançados.

1.1 Motivação

A necessidade de estudos no que diz respeito aos níveis de segurança esperados

para a utilização dos VANTs no espaço aéreo, principalmente em operações conjuntas

com aeronaves tripuladas, levou à pesquisa de assuntos relacionados a este tema. Foram

encontradas pesquisas, algumas relacionadas entre si, que buscam achar um ponto de

partida para o estabelecimento dos níveis de segurança que se espera na operação dos

VANTs civis no espaço aéreo.

No Brasil ainda não existe nada mais consolidado sobre legislação e sobre estudos

de confiabilidade e segurança relacionadas aos VANTs. Esta falta, e ao mesmo tempo

necessidade, levou ao presente estudo, na tentativa de fazer uma compilação e uma

análise dos modelos existentes de cálculo de segurança relativa aos VANTs, para que

possam ser adaptados ao cenário brasileiro.
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1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo fazer um mapeamento da atual situação dos

VANTs em âmbito mundial, levantar quais as legislações e regulamentações existentes

quanto à utilização civil desta nova categoria de aeronaves e, em uma segunda etapa,

analisar e comparar os principais modelos que estão sendo utilizados no mundo para

o cálculo da segurança decorrente da utilização de VANTs no espaço aéreo civil. É

objetivo também do presente estudo fazer uma análise dos modelos para cálculo de

níveis de segurança levantados, procurando as principais características de cada um e a

aplicabilidade que tais modelos podem ter a cenários nacionais de uso civil.

1.3 Justificativa

Na aviação civil tripulada, os níveis de segurança vêm sendo estabelecidos de forma

empírica no decorrer dos anos conforme as tecnologias, tanto de materiais quanto de

sistemas de controle, avançam. VANTs são uma tecnologia não muito recente, mas

cuja aplicação no âmbito civil ainda é nova e tímida. O risco que representam para as

aeronaves tripuladas e para a população e propriedades em solo ainda não foi suficien-

temente estudado para que se garanta uma utilização mais plena. Desta forma, estudos

que ajudem a estabelecer padrões de segurança para a operação de VANTs civis são

esperados, principalmente pelos órgãos que regulamentam a operação de aeronaves no

espaço aéreo.

1.4 Organização do Trabalho

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos.

No capítulo 2 é apresentado um breve histórico sobre os VANTs, desde o seu surgi-

mento até os dias atuais. Também é feito um breve resumo dos termos utilizados no

mundo para se referir a Veículos Aéreos Não Tripulados, as várias classificações usadas

e as legislações em vários países que regulamentam o vôo de VANTs. São descritas

algumas utilizações de VANTs, no ambiente civil e militar, e relatados vários consór-

cios e organizações que se uniram para conduzir estudos e unir esforços nas áreas de

normatização, regulamentação e homolagação de VANTs.

O capítulo 3 descreve vários modelos encontrados para cálculo de níveis de segu-
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rança esperados no uso de VANTs. São mostrados modelos de estudos realizados em

vários instituições ao redor do mundo. Ao final do capítulo são feitas algumas compara-

ções entre os vários modelos buscando uma uniformização nos parâmetros para que

uma avaliação a respeito possa ser conduzida.

No capítulo 4 os modelos estudados são avaliados segundo a metodologia Analytic

Hierarchy Process (AHP) e, de acordo com alguns cenários elegidos, o modelo que mais

se adequa a cada um dos cenários é escolhido. Os modelos escolhidos para os cenários

propostos são aplicados ao cenário brasileiro, procurando mostrar suas usabilidades.

Finalmente, no capítulo 5 são apresentadas algumas conclusões e sugestões para

trabalhos futuros.
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2 Veículos Aéreos Não Tripulados -
VANTs

Desde a sua origem até os dias atuais, muitas informações diferentes estão rela-

cionadas aos VANTs, seja quanto à nomenclatura usada, à sua classificação ou à sua

utilização. O presente capítulo tem como objetivo mostrar um panorama a respeito dos

VANTs.

2.1 História dos VANTs

Os primeiros registros da utilização de veículos aéreos não tripulados em cenários

de guerra datam, segundo alguns arquivos (RPAV, 2003), de agosto de 1849, quando os

austríacos atacaram a cidade italiana de Veneza com balões não tripulados carregando

explosivos controlados por temporizadores. Alguns dos balões conseguiram seu obje-

tivo e explodiram, outros tiveram seu percurso modificado pelo vento.

Em fevereiro de 1863, na cidade de Nova York, foi concedida a patente de um

bombardeiro aéreo não tripulado para Charles Perley. Era o projeto de um balão a

ar quente com uma cesta que carregava um mecanismo temporizado. O temporizador

acionaria um martelo que tiraria o pino de uma dobradiça, abrindo a cesta em sua parte

de baixo e deixando a bomba cair.

Já no ano de 1897, um inglês ganhou a patente britânica de um sistema para controle

sem fio de um dirigível, como mostra a figura 1. O primeiro objetivo deste invento era

se tornar uma arma de uso naval (LINDSAY, 2006).

A primeira aeronave sem piloto, com a intenção de ser usada como um “torpedo

aéreo”, foi na época da Primeira Guerra Mundial. Em 12 de setembro de 1916 o

Hewitt-Sperry Automatic Airplane, também conhecido como “bomba voadora”, fez seu

primeiro vôo, demonstrando o conceito de aeronave sem piloto, cujo controle era con-
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Fig. 1: Projeto do dirigível controlado remotamente (LINDSAY, 2006)

seguido utilizando um giroscópio desenvolvido por Elmer Sperry, da companhia Sperry

Gyroscope (PEARSON, 1998).

Mais tarde, no final de 1917, o Automatic Airplane fez um vôo para representantes

do exército americano. Isso levou o exército a desenvolver um projeto para construir

um torpedo aéreo, resultando no Kettering Bug, cujo primeiro vôo foi em 1918 (KET-

TERING. . . , 2007).

Nos anos 30 houve o desenvolvimento das aeronaves rádio-controladas sem piloto,

britânicas e americanas, para serem usadas como alvo. Em 1931 a Inglaterra desen-

volveu o experimento “Fairey Queen”, seguido em 1935 pela produção de um grande

número de outro alvo rádio-controlado, o “DH.82B Queen Bee” (GOEBEL, 2008).

A primeira produção em larga escala de VANTs foi feita por Reginald Denny, que

havia servido a Força Aérea Britânica na Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, ele

emigrou para os Estados Unidos e montou as Indústrias Reginald Denny, que produzia

as aeronaves rádio-controladas. Em 1935 ele fez a demonstração do protótipo de uma

aeronave para ser utilizada como alvo móvel para o Exército Americano, o RP-1.

Em 1938 Reginald Denny fez o RP-2, seguido pelos RP-3 e RP-4 em 1939.

Em 1940, Denny e seus sócios ganharam um contrato com o Exército com o rádio-

controlado RP-4, que se transformou no OQ-2. Foram fornecidos em torno de quinze

mil aeronaves não tripuladas para o exército durante a Segunda Grande Guerra.

O crescimento na utilização de VANTs por forças militares foi uma constante, de-

vido às várias características que fazem da utilização de um veículo aéreo não tripulado

vantajosa. Os perigos inerentes à vida do piloto, por exemplo, são extintos, tais como

acidentes e captura pelo inimigo, tornando os VANTs mais versáteis para missões de

reconhecimento, ataque e espionagem, entre outras.
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No ano de 2005 havia 32 países desenvolvendo ou construindo mais de 250 modelos

de VANTs, conforme pode ser visto na figura 2. Há um acordo político e informal entre

33 países (Missile Technology Control Regime - MTCR) para controlar a proliferação

de mísseis não tripulados e de sistemas aerodinâmicos capazes de carregar armas de

destruição em massa (DOD, 2005). Neste estudo, o Brasil aparece como membro do

MTCR, mas sem ser exportador, operador, fabricante nem desenvolvedor de VANTs.

Fig. 2: Países fabricantes de VANTs (DOD, 2005)

Apesar da ampla utilização de VANTs militares, no ambiente civil ainda não exis-

tem aplicações consistentes devido a vários fatores, tais como falta de regulamentações,

falta de padronizações, falta de estudos consistentes o suficiente para provar que os

VANTs não oferecem perigo para a população, para as propriedades e para a aviação

convencional.

Mesmo que esses fatores venham a ser resolvidos, existem outros mais subjetivos

que podem vir a prejudicar a utilização de todo o potencial dos VANTs, incluindo a

resistência dos atuais usuários do espaço aéreo e a rejeição do público à utilização dos

VANTs, entre outros.

2.2 Nomenclatura e Definição

Definir o que vem a ser um VANT não é uma tarefa fácil. Cada país, cada organi-

zação, todos têm uma maneira de chamar e de definir o que é um Veículo Aéreo Não

Tripulado, principalmente os órgãos internacionais.
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A FAA (Federal Aviation Administration) já utilizou o termo “remotely piloted ve-

hicles” e, mais tarde, “remotely operated aircraft”. O termo “unmanned aerial vehicle”

é uma herança dos militares. Já se tentou algumas variações, tais como “uninhabited”

e “unoccupied” para substituir “unmanned”. Também há termos mais antigos, como os

utilizados pela NASA – National Aeronautics and Space Administration – (“remotely

piloted aircraft”) e pelo Reino Unido (“unmanned aircraft”), mas são nomenclaturas

cada vez menos utilizadas (DEGARMO, 2004).

A FAA e a comunidade internacional têm adotado, atualmente, o termo “unmanned

aircraft system” (FAA, 2008a). O termo UAS é utilizado tanto para designar a aeronave

quanto para reconhecer que um unmanned aircraft system inclui também os elementos

associados, tais como a estação de controle e links de comunicação, como ilustrado

na figura 3. Alguns elementos de controle em solo podem ser utilizados na operação

do VANT, tais como planejamento da missão, manutenção e logística, lançamento e

recuperação, controle e operação da missão. Além disso, a figura também ilustra os

links de comunicação com o veículo aéreo propriamente dito.

Fig. 3: Unmanned Aircraft Systems - aspectos conceituais (GAO, 2008)

Também são encontradas várias referências à expressão “unmanned aerial vehi-

cle” e ao termo UAV. Para o presente estudo, será utilizado o termo brasileiro VANT -

Veículo Aéreo Não Tripulado.

Quanto à definição, de uma forma bastante abrangente, um VANT é uma aeronave

capaz de voar sem ter um piloto humano a bordo. Mas mesmo no quesito definição

não há uma abrangência e concordância de forma mais ampla. Em vários documentos,
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elaborados por vários países, são encontradas definições diferentes.

No estudo feito pelo Departamento de Defesa Norte Americano (DOD, 2005), é

encontrada a definição:

“Veículo aéreo motorizado que não carrega um operador humano,

usa forças aerodinâmicas para fornecer elevação, pode voar de forma

autônoma ou ser pilotado remotamente, pode ser descartável ou recu-

perável, e pode carregar uma carga útil (payload1) letal ou não-letal.

Veículos balísticos ou não balísticos, mísseis marítimos e projéteis de

artilharia não são considerados veículos aéreos não tripulados”.

Segundo a FAA (FAA, 2008a):

“VANTs são encontrados em um universo de formas, tamanhos e

propósitos. Eles podem ter uma envergadura tão grande quanto um Boing

737 ou ser tão pequenos quanto um aeromodelo rádio controlado. Alguns

podem ser programados para voar e navegar de forma autônoma ou

controlados por um programa de computador por uma grande parte do

percurso. Outro tipo de operação é voar controlado por um operador

externo”.

Já um documento elaborado pela autoridade de aviação civil do Reino Unido tem

uma definição bastante simples: “uma aeronave projetada para operar sem um piloto

humano a bordo” (CAA, 2004).

Com alguns poucos exemplos já é possível detectar a falta de concordância, entre

outras coisas, na definição formal do que vem a ser um Veículo Aéreo Não Tripulado.

Por ser mais detalhada, será adotada neste estudo a definição de VANT feita pelo De-

partamento de Defesa Norte Americano - DoD (Department of Defense) (DOD, 2005).

2.3 Classificações dos VANTs

Uma das maiores dificuldades existentes nos dias de hoje, juntamente com a falta

de regulamentação, é a classificação dos VANTs, já que não existe uma padronização

da metodologia para classificar esta classe de veículos aéreos.
1Capacidade de carga de uma aeronave, incluindo combustível, tripulação, passageiros, cargas,

equipamentos e outros (AIRBRIDGECARGO, 2008)
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Na falta de normas internacionalmente aceitas para classificação, cada país desen-

volve suas próprias regras para agrupar os VANTs em categorias. A seguir são apresen-

tadas as classificações adotadas pelos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Europa em

geral e Brasil.

2.3.1 Classificação Americana

A ausência de consenso nas classificações é uma característica tão marcante que,

mesmo em um mesmo país, pode haver mais de uma classificação proposta, como é

o caso dos Estados Unidos. Em dois estudos analisados são encontradas duas classifi-

cações distintas, conforme apresentado a seguir.

2.3.1.1 Departamento de Defesa Norte Americano

Segundo o Unmanned Aircraft System Roadmap, estudo realizado pelo Departa-

mento de Defesa Norte Americano (DoD) (DOD, 2005), é proposta uma classificação de

VANTs levando em consideração os limites de operação (survivability) das aeronaves,

baseada no tamanho, velocidade e altitude operacional, como pode ser visto a seguir:

• Pequeno - VANTs com peso bruto menor do que 225 kg, envergadura de 6 metros

ou menos e que operam, geralmente, em altitudes abaixo de 10.000 pés2 a uma

velocidade de 100 nós3. VANTs deste porte se enquadram em requisitos para

utilização tática.

• Médio - VANTs com peso bruto entre 225 e 2265 kg, envergadura entre 6 e 18

metros e que operam, geralmente, em altitudes entre 10.000 e 30.000 pés, a uma

velocidade abaixo de 250 nós. Esses VANTs se enquadram nos requisitos para

utilização tática, mas também podem se encaixar nos requisitos operacionais e

estratégicos.

• Grande - VANTs com peso bruto acima de 2265 kg, envergadura maior que 18

metros e que opera acima dos 30.000 pés e a uma velocidade em torno de 250 nós.

Esses VANTs são, normalmente, considerados como operacionais ou estratégicos.

21 pé corresponde a 0,3 metro, aproximadamente.
31 nó corresponde a 1,85 quilômetros por hora, aproximadamente.
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2.3.1.2 Massachusetts Institute of Technology - MIT

O estudo realizado por Roland E. Weibel e R. John Hansman (WEIBEL; HANS-

MAN, 2005), do MIT (Massachusetts Institute of Technology), divide os VANTs em

seis classes baseadas no peso, área de operação e altitudes de operação, como mostrado

a seguir:

• Micro - peso menor que 1 kg, que opera localmente, a altitudes entre próximo ao

solo até aproximadamente 150 metros.

• Mini - peso entre 1 e 13 kg, que opera localmente, a altitudes entre 30 e 3050

metros.

• Tático - peso entre 13 e 450 kg, que opera regionalmente, a altitudes entre 450 e

5500 metros.

• MALE4 - peso entre 450 e 13.600 kg, que opera em âmbito regional ou nacional,

a altitudes entre 5.500 e 18.300 metros.

• HALE5 - peso entre 450 e 13.600 kg, que opera em âmbito regional, nacional ou

internacional, a altitudes acima de 18.300 metros.

• Pesado - peso acima de 13.600 kg, que opera em âmbito nacional ou interna-

cional, a altitudes entre 5.500 e 13.700 metros.

2.3.2 Classificação Inglesa

A base do sistema de classificação inglês está centrada no ambiente de operação no

qual o VANT irá atuar e nos requisitos que um VANT deve possuir para operar em um

ambiente gerenciado (CLOT, 2000). Há dois ambientes principais:

• C - Espaço aéreo civil gerenciado

• M - Espaço aéreo militar gerenciado

As principais preocupações estão relacionadas com o fato da probabilidade de fa-

talidades ou danos no sobrevôo sobre áreas povoadas não cresçam com a operação dos

VANTs.
4Medium Altitude, Long Endurance
5High Altitude, Long Endurance
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Também há uma divisão dentro do espaço aéreo civil gerenciado que seria a ope-

ração dos VANTs sob:

• Regras de vôo visual 6

• Regras de vôo por instrumento 7

A habilidade de operar de modo similar a uma aeronave leve (Cessna 1508, por

exemplo) é visto como um pré-requisito para que os sistemas VANT possam operar

no espaço aéreo inglês. Para que essa integração dos VANTs no espaço aéreo possa

ser feita de forma mais rápida e segura, é necessário o desenvolvimento de um sistema

correspondente ao ”see and avoid” 9 das aeronaves tripuladas, papel desempenhado pelo

piloto sob condições de vôo visual. Várias estudos estão sendo desenvolvidos para que

se chegue a um sistema “sense and avoid” 10 para os VANTs.

Para a classificação dos VANTs, alguns critérios são adotados, tais como:

• O principal critério utilizado para diferenciação das aeronaves é o peso.

• É assumido que as aeronaves devem ter um determinado tamanho para que pos-

sam estar de acordo com os pré-requisitos para vôo em determinadas classes do

espaço aéreo.

Segundo a Civil Aviation Authority (CAA) do Reino Unido (CAA, 2008), os VANTs

civis são classificados de acordo com seu peso, segundo os critérios a seguir:

• Grupo 1 - Aeronaves Pequenas - menos de 20 kg.

• Grupo 2 - VANTs Leves - entre 20 e 150 kg.

• Grupo 3 - VANTs - 150 kg ou mais.

6Vôo efetuado em boas condições meteorológicas, com boa visibilidade.
7Vôo efetuado em más condições meteorológicas ou à noite, com necessidade de ajuda de instrumen-

tos.
8O Cessna é uma aeronave pequena, bastante utilizada para treinamento, que carrega dois passageiros

(incluído o piloto), tem uma autonomia entre 4 a 6 horas e um raio de ação entre 800 e 1200 km.
9Definição encontrada na FAR 91.113 (FAA, 2008b) que diz: “Quando as condições meteorológicas

permitirem, não importando se a operação é conduzida sob regras de vôo por instrumento ou visuais, a
vigilância deve ser mantida por cada pessoa operando a aeronave de modo a ver e evitar outra aero-
nave”.

10Sistema que deverá “sentir” a presença de outra aeronave no espaço aéreo próximo, tomando as ações
necessárias para desviar o VANT da outra aeronave.
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2.3.3 Classificação Australiana

A Austrália é um dos países onde as pesquisas e a utilização de VANTs estão mais

avançadas, seja no ambiente militar, seja no civil, conforme reconhecimento da própria

comunidade de VANTs.

Na tabela 1 encontra-se um exemplo do modo de classificação amplamente aceito

pela comunidade acadêmica e comercial da Austrália (WONG; BILL, 2006).

Tab. 1: Classificação e características dos VANTs aus-

tralianos

Categoria Altitude Raio Velocidade Autonomia

Máxima de Alcance

Ordem I Acima de Acima de 60 a 100 5 a 24 horas

15.000 pés 250 km nós

Ordem II De 3.000 a Em torno de 70 nós Acima de

25.000 pés 900 km (cruzeiro) 24 horas

Ordem II Máximo de Acima de 350 nós Acima de

Plus 65.000 pés 5.000 km (cruzeiro) 42 horas

Ordem III De 45.000 a Em torno de 300 nós Acima de

Minus 65.000 pés 800 km (cruzeiro) 12 horas

2.3.4 Classificação Européia

Tanto a Suécia como a Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,

Itália, Noruega, Espanha e Suíça seguem a classificação sugerida pela antiga European

Unmanned Vehicle Systems - EuroUVS, atual Unmanned Vehicle Systems International -

UVS International, que divide os VANTs em cinco categorias principais (SARRIS, 2001):

• Alcance próximo - Veículos aéreos que voam em um alcance de, no máximo, 25

km. São aeronaves normalmente muito leves e que podem ser lançadas com a

mão.

• Pequeno alcance - Operam dentro de uma faixa que vai de 25 a 100 km.
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• Médio alcance - São capazes de voar dentro de uma faixa que vai de 100 a 200

km. Têm um design aerodinâmico mais avançado e sistemas de controle que

proporcionam altos desempenhos.

• Longo alcance - Voam dentro de uma faixa que vai de 200 a 500 km. São dese-

nhados para cumprir missões mais complexas. Necessitam de um link de satélite

para manter a comunicação com a base em solo.

• Endurance - São veículos capazes de operar em faixas acima de 500 km ou que

possam ficar no ar por mais de 20 horas. São considerados os mais sofisticados

devido às suas altas capacidades.

2.3.5 Classificação Brasileira

Em 2004 foi proposta, pelo então Departamento de Aviação Civil (DAC), um RHBA

(Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica) de número 100 (DAC, 2006).

Esta nova regra seria aplicada especificamente aos Veículos Aéreos Não Tripulados. Na

proposta do RHBA 100 os VANTs são classificados em três categorias, como mostrado

a seguir.

• Tipo 1 - peso máximo de decolagem igual ou inferior a 20 kg, operado por con-

trole remoto.

• Tipo 2 - peso máximo de decolagem superior a 20 kg, operado por controle re-

moto.

• Tipo 3 - qualquer peso máximo de decolagem, operado por controle autônomo.

2.4 Utilizações dos VANTs

Apesar de ter nascido no ambiente militar, como grande parte das tecnologias,

os VANTs possuem muitas utilizações na área civil, algumas já em prática, enquanto

que outras estão ainda latentes. O crescente interesse em relação aos VANTs é de-

vido as várias vantagens que eles podem proporcionar, pois a ausência do piloto torna

desnecessária a existência de um cockpit e de sistemas direcionados ao piloto. Além

disso, libera-se essa mesma área para transporte de cargas úteis do tipo câmeras e sen-

sores.
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A seguir estão algumas possíveis utilizações para os VANTs, tanto civis como mi-

litares, e as motivações para o aumento desta utilização.

2.4.1 Utilização Militar

Dentre todas as vantagens da utilização militar dos VANTs, talvez as maiores se-

jam a possibilidade de utilizar essas aeronaves em ambientes que possam ser classifica-

dos como “hostis” ou “perigosos” para os seres humanos (áreas contaminadas quimi-

camente, áreas contaminadas por radiação nuclear, áreas de conflitos armados, etc.) e

o fato de não haver perigo no caso de queda em zona inimiga, já que não haverá piloto

para ser feito prisioneiro de guerra e que possa vir a entregar segredos militares.

A seguir estão exemplificadas algumas dessas utilizações:

• Reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos

• Operação de despistagem

• Operações marítimas (defesa anti-míssil, alvo móvel)

• Guerra eletrônica

• Missões meteorológicas

• Retransmissão de dados e rádio

• Espionagem

• Bombardeio

2.4.2 Utilização Civil

A utilização civil de VANTs talvez seja a mais ampla, mas também a mais difícil, já

que para utilizá-los no espaço aéreo civil são necessárias regulamentação, padronização

e integração dos VANTs com as aeronaves tripuladas já existentes. Em contrapartida,

seu uso pode gerar diminuição de custos e melhoramento no monitoramento de diversas

situações de interesse governamental.

A seguir estão algumas utilizações na área civil:

• Meteorologia
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• Monitoramento de furacões

• Pesquisas nos pólos

• Inspeção de pontes

• Pesquisas científicas

• Inspeção de linhas de trasmissão

• Inspeção de dutos

• Monitoramento de tráfego

• Busca e salvamento

• Monitoramento de eventos em estádios

• Inspeção de rodovias

• Inspeção de fronteiras

• Inspeções florestais

• Exploração mineral

• Inspeção aérea remota

• Vigilância de incêndios florestais

• Mapeamento de incêndios florestais

• Monitoramento de vulcões

• Monitoramento de avalanches

• Patrulha de caça ilegal

• Links de comunicação

• Monitoramento de áreas de conflito (favelas)

• Transporte de carga
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2.4.2.1 Projetos Civis Existentes no Brasil

Além de pesquisas e projetos na área militar, tal como o Projeto Acauã (D’OLIVEIRA,

2005), já existem vários projetos de pesquisa utilizando VANTs na área civil. A seguir

tem-se alguns exemplos nesta linha.

Projeto Arara

Este projeto envolve pesquisadores e técnicos da USP-São Carlos (Universidade de

São Paulo), da AGX Tecnologia e da EMBRAPA Instrumentação Agropecuária. Os

VANTs desse projeto são utilizados para monitoramento agrícola e ecológico. O moni-

toramento é realizado por meio da coleta de imagens de vídeo e de fotografias (VAS-

CONCELOS, 2006a).

Além de coletar imagens no espectro de luz visível, esses VANTs possuem câmeras

acopladas que também permitem obter imagens na região do infravermelho distante,

podendo, desta forma, detectar focos de incêndio e a presença de animais.

Projeto Aurora

Este projeto envolve o CenPRA (Centro de Pesquisas Renato Archer), FAPESP

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), CNPq (Conselho Nacional

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), USP de São Carlos, EMBRAPA (Em-

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.), entre

várias outras instituições nacionais e internacionais. O objetivo é o desenvolvimento de

um VANT, no caso um dirigível, para operar a baixas altitudes e baixas velocidades, pro-

porcionando uma aquisição precisa e seletiva de informações (VASCONCELOS, 2006b).

2.5 Regulamentações

Assim como acontece com a classificação dos VANTs, não há uniformidade no que

diz respeito à regulamentação na utilização de VANTs no espaço aéreo civil. Apesar de

haver algumas iniciativas de consórcios que integrem vários países para estas definições,

não há um esforço mundial mais amplo para que os estudos possam convergir e chegar

a um consenso e a uma uniformidade nas regras de utilização desses veículos.
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2.5.1 Regulamentação Americana

A Federal Aviation Administration - FAA - publicou um memorando em setembro

de 2005 (FAA, 2005b) cujo objetivo é servir como guia para determinar se um sistema

aéreo não tripulado (UAS) receberá autorização para operar no Espaço Aéreo Nacional

dos Estados Unidos. Este guia é utilizado quando há solicitação por um Certificate of

Waiver or Authorization - COA.

Alguns critérios avaliados para a concessão de autorização de operação são a com-

provação de capacidade de vôo, requisitos de comunicação (sensores, operador remoto

em contato visual e outros requisitos que possam evitar colisões), se há transporte de

objetos que serão lançados ou materiais perigosos, se o vôo será abaixo de 18.000 pés,

entre outros. O processo de autorização (COA), segundo o site da FAA (UAVM, 2008),

é o seguinte:

• O COA autoriza um operador a usar um espaço aéreo definido por um período

de tempo especificado (até um ano, em alguns casos) e inclui provisões especí-

ficas para cada operação. Por exemplo, um COA pode incluir um requisito para

operação somente sob condições visuais de vôo (VFR).

• Muitos COAs, mas não todos, requerem coordenação com um controle de tráfego

aéreo e pedem o uso de um transponder por parte do VANT de forma a deixá-lo

capaz de operar segundo os padrões de controle do tráfego aéreo com informação

automática de altitude.

• Certifica-se que o VANT não irá interferir com outras aeronaves e que um obser-

vador ou aeronave de acompanhamento irá manter contato visual com o VANT.

A concessão do COA é feita ainda sob análise caso-a-caso, não havendo normas e

regras específicas que agilizem tal fornecimento. Entre a solicitação e a obtenção do

certificado (ou não) podem se passar até algumas semanas.

2.5.2 Regulamentação Européia

A europa possui esforços no sentido de agrupar as iniciativas no campo da aviação

não tripulada. Um dos órgãos que está trabalhando para isso é Unmanned Vehicle Sys-

tems International - UVS International.
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Em outubro de 2007 foi realizado o primeiro simpósio pela comunidade dedicada

a aplicações civis dos VANTs (Civilian Applications of Unmanned Aircraft Systems -

CAUAS). Nesse simpósio foram mostradas algumas regulamentações para autorização

do vôo de VANTs em vários dos países da comunidade européia (CAUAS, 2008).

2.5.2.1 França

Em 21 de março de 2007 foi publicada uma resolução estabelecendo que aeronaves

com massa menor do que 25 kg equipadas com motor autorizado e que voem na linha de

visão do controlador em solo, não precisam de certificado de navegabilidade. Aeronaves

com massa maior do que 25 kg voando na linha de visão são autorizadas a voar depois

de requerer e receber uma autorização de vôo da Direção Geral de Aviação Civil.

Em 1 de agosto do mesmo ano foi publicada outra resolução estabelecendo que

VANTs civis e militares operados dentro do campo de visão a uma altitude menor do

que 150 metros, fora da zona restrita de aeroportos e que não conflitem com qualquer

espaço aéreo controlado ou zonas interditadas ou regulamentadas como perigosas, são

dispensadas de requerer autorização de vôo da Direção Geral de Aviação Civil.

2.5.2.2 Suécia

Permite que pequenos VANTs com massa menor do que 2,5 kg sejam operados

rotineiramente dentro da linha de visão a altitudes menores do que 150 metros.

2.5.2.3 Suíça

VANTs com massa menor do que 150 kg têm sido operados rotineiramente por uma

associação que faz controle de perigos no espaço aéreo nacional não segregado desde

1997.

2.5.2.4 Reino Unido

Há permissão para operação de VANTs com até 150 kg, com velocidade máxima

de 70 nós e altitude máxima de operação de 400 pés e ainda com uma energia máxima

de impacto de 95 kJ. Ainda precisam ser respeitadas algumas outras restrições, como

vôos a, no mínimo, 150 metros de construções e 100 metros de pessoas. O vôo também

só é permitido para dias com condições meteorológicas visuais.
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2.5.3 Regulamentação Australiana

Quem regulamenta a operação dos VANTs na Austrália é a Civil Aviations Safety

Authority - CASA. Este órgão publicou uma circular em julho de 2002 cujo título é

Unmanned Aircraft and Rockets - Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Operations, Design

Especification, Maintenance and Training of Human Resources (AC 101-1(0)) (CASA,

2002). Nesta circular são estabelecidas as normas e especificações para operação dos

VANTs.

Os procedimentos e autorizações previstos nesta circular dizem respeito a VANTs

que possam ser monitorados e operados em tempo real por uma estação em solo, voando

dentro do espaço aéreo controlado. Não há informações sobre VANTs autônomos. Há

normas para decolagem, subida, descida e pouso. Além disso, existem procedimen-

tos para autorização de vôo dos VANTs dentro do espaço aéreo controlado e normas

adicionais para as situações em que o espaço aéreo controlado coincide com áreas den-

samente povoadas.

Dentro dos procedimentos designados, estão:

• O vôo de VANTs dentro do espaço aéreo controlado somente deverá ser realizado

se um manual aprovado de vôo do VANT estiver disponível para o controlador do

VANT na estação de controle em solo.

• A CASA deverá aprovar o vôo em espaço aéreo controlado de VANTs não cer-

tificados. Neste caso, a CASA poderá requerer que seja disponibilizado, para o

controlador, material apropriado sobre o VANT que será operado.

• Vôos de teste e certificação de VANTs deverão ser realizados fora do espaço aéreo

controlado.

• Todos os vôos fora do alcance visual do controlador deverão ser conduzidos:

1. de acordo com as condições especificadas na aprovação emitida pela CASA;

2. em uma área de operação aprovada; ou

3. em um ambiente de tráfego conhecido - em acordo com as regulamentações

que governam o vôo da aviação tripulada.

• Quando o vôo do VANT for ser efetuado em espaço aéreo compartilhado com
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a aviação tripulada, a notificação de vôo deverá ser na forma de um NOTAM 11

ou deve ser registrada em acordo com os procedimentos normais para vôo por

instrumento (IFR).

• O VANT não pode entrar em espaço aéreo controlado sem aprovação da autori-

dade de controle.

Além disso, alguns aparelhos são requeridos para os VANTs, tais como transpon-

der, luzes de posição, luzes anti-colisão e rádios.

2.5.4 Regulamentação Brasileira

Em princípio, os VANTs se enquadram no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)

que define, no seu artigo 106, que “Considera-se aeronave todo aparelho manobrável

em vôo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aero-

dinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas” (ANAC, 2008a).

A regulamentação para utilização de VANTs no espaço aéreo brasileiro necessita

de integração entre órgãos civis e militares, tais como ANAC (Agência Nacional de

Aviação Civil) e DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo). Existem suges-

tões apresentadas à ANAC para liberação da operação de VANTs, em espaço aéreo

segregado, para vôos até 400 pés de aeronaves abaixo de 150 kg, conforme discutido em

painel realizado na cidade de São José dos Campos, em junho de 2008 (DCA-BR, 2008).

Há que ser levado em consideração, além destas características, o critério energia do

veículo, que é função de seu peso e velocidade alcançada.

Não existe, no momento, legislação aprovada no Brasil para operação de VANTs.

Houve a proposta de um RBHA (Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáu-

tica) de número 100, que continha normas para a operação de Veículos Aéreos Não

Tripulados (DAC, 2006).

O documento apresentava regras para vôo dos VANTs do Tipo 1 e Tipo 2, não

autorizando a operação no espaço aéreo brasileiro dos VANTs classificados como Tipo

3 (vide classificação apresentada no item 2.3.5). A proposta da RBHA 100 foi retirada

do DAC (Departamento de Aviação Civil), agora ANAC, por não atender às normas da

ICAO (International Civil Aviation Organization)12. Sem regras estabelecidas, o vôo
11Notice to Airmen - Alerta para Pilotos. Informações publicadas pela entidade de controle de tráfego

aéreo sobre perigos e alterações no ambiente e infraestrutura aérea.
12Até o momento não foi possível ter acesso a quais normas da ICAO esta proposta não atendia.
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de VANTs civis no Brasil, no presente momento, é autorizado com análise caso-a-caso,

sempre em espaço aéreo segregado.

Existe o RBHA de número 101 (ANAC, 2008b), publicado em janeiro de 1995,

em que estão previstas algumas normas para vôo de balões cativos 13, foguetes não

tripulados e balões livres não tripulados, não havendo regulamentação nem classificação

específica para veículos aéreos não tripulados.

Vários esforços estão sendo feitos para que haja, o mais breve possível, regula-

mentação referente à operação de VANTs, principalmente devido ao fato da operação

de VANTs já ser uma realidade. Academicamente há vários estudos com o uso de

VANTs (MECATRôNICA-EPUSP, 2008), (DEFESANET, 2008), já existem empresas fabri-

cando VANTs (AGX, 2008) e várias outras empresas aguardando regulamentação para

que possam se utilizar dos benefícios desta nova tecnologia, entre elas a Petrobras, con-

forme discutido no painel realizado em São José dos Campos, em junho de 2008 (DCA-

BR, 2008).

No âmbito militar, houve a publicação, em 2004, de uma Portaria Normativa do

Ministério da Defesa, a portaria nº 606/MD (MD, 2008), cujo objetivo é dispor sobre as

diretrizes para obtenção de VANTs.

2.6 Iniciativas para Regulamentação e Padronização
dos VANTs

Desde o início da década houve um crescente de iniciativas, sejam militares, do

governo civil ou do setor comercial, buscando esforços conjuntos que promovam a in-

clusão dos VANTs no espaço aéreo civil (DEGARMO, 2004). A seguir estão algumas

delas.

2.6.1 Iniciativas Militares

As primeiras movimentações para promover a integração dos VANTs no espaço

aéreo partiram dos militares, até pelo fato de terem sido os pioneiros a fazer uso deste

tipo de aeronave. Parte deles também importantes iniciativas para que o espaço aéreo

civil possa ser compartilhado entre aviação tripulada e VANTs (DEGARMO, 2004). São

13Balão cativo é um tipo de balão que fica preso ao solo por um fio, diferentemente do balão livre, que
é orientado por lastros ou por insuflamento de gás.
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elas:

• Unmanned Aerial Vehicle Planning Task Force - O objetivo desta força tarefa é

se certificar de que os VANTs do Departamento de Defesa Norteamericano e os

programas de Veículos Aéreos de Combate Não Tripulados caminhem de forma

coordenada. Como resultado destes esforços, em março de 2003 foi publicado o

“Office of the Secretary of Defense (OSD) UAV Roadmap”, um guia que desta-

cava os rumos militares norteamericanos para os VANTs no que diz respeito a

pesquisas, aquisições e uso de VANTs até 2027. Ainda, de acordo com esse guia,

a FAA e a “Air Force Flight Standards Agency” estão engajadas no estabeleci-

mento da infraestrutura para a integração dos VANTs militares ao espaço aéreo

nacional.

• NATO Flight in Non-Segregated Airspace (FINAS) - O objetivo deste programa

é recomendar e documentar as diretrizes para permitir a operação internacional

dos VANTs em espaço aéreo não segregado. Isso inclui navegabilidade, certifi-

cação do sistema, segurança, operações de vôo, manutenção, gerenciamento do

tráfego aéreo e questões legais.

2.6.2 Iniciativas da Indústria e dos Governos

Os governos civis e as indústrias têm um grande interesse em colocar a operação dos

VANTs alinhadas com a operação da aviação tripulada convencional, pois há um campo

muito vasto de potenciais aplicações de aeronaves não tripuladas neste ambiente. A

seguir estão algumas destas iniciativas (DEGARMO, 2004).

• The Technical Analysis and Applications Center (TAAC) - O TAAC é parte de

um laboratório da Universidade do Novo México (Estados Unidos) que incentiva

a integração dos VANTs ao espaço aéreo nacional. Desenvolveu um programa de

validação de operação e de sistemas VANTs. Parte desse programa inclui apoio a

testes de sistemas e plataformas VANTs no espaço aéreo civil.

• Joint Planning and Development Office (JPDO) UAV National Task Force

(UNTF) - O JDPO foi formado em 2003 como parte de um esforço para transfor-

mar a indústria do transporte. Como parte deste esforço, se formou ou grupo de

trabalho sobre VANTs com a participação de algum órgãos tais como a Agência
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de Segurança de Transporte dos Estados Unidos e a Secretaria de Políticas de

Ciência e Tecnologia da Casa Branca.

• UAV National Industry Team (UNITE) - É uma iniciativa formada por seis firmas

aeroespaciais americanas envolvidas na produção de VANTs do tipo HALE. Esta

associação foi estabelecida com o único propósito de obter rotinas de acesso dos

VANTs do tipo HALE ao espaço aéreo nacional.

• Access 5 - Essa associação americana foi formada em 2003 em parceria com

o UNITE com o objetivo de prover segurança e rotinas de acesso dos VANTs

do tipo HALE ao espaço aéreo nacional no período de cinco anos. O projeto

é patrocinado pela NASA e envolve sua participação junto com a FAA, DoD e

UNITE, entre outros. Os VANTs do tipo HALE foram escolhidos como foco

porque eles tendem a ser os sistemas mais maduros.

• JAA/Eurocontrol UAV Task Force - Esse grupo de trabalho foi estabelecido em

setembro de 2002 para dar o direcionamento de um conceito para regulamen-

tações de VANTs civis ligado a segurança (safety e security), navegabilidade,

aprovação operacional, manutenção e licenciamento.

• UAV Thematic Network (UAVNET) - É uma iniciativa formada por 14 países ini-

ciada em outubro de 2001, fundada pela Comunidade Européia, com a intenção

de estimular o crescimento do mercado de VANTs civis. Ela patrocina dois pro-

gramas de pesquisa, USICO e CAPECON, descritos adiante.

• Civil UAV APplications & Economic effectiveness of potential CONfiguration

solutions (CAPECON) - É um programa de oito países fundado pela UAVNET

para investigar os futuros desenvolvimentos, aplicações, tecnologias, configu-

rações e viabilidade econômica dos VANTs civis.

• UAV Safety Issues for Civil Operation (USICO) - Também fundada pela

UAVNET. Foi iniciada em 2001 para estudar questões ligadas à operação dos

VANTs em espaço aéreo civil. Esta iniciativa planeja uma abordagem prática

para certificação e regulamentação das operações dos VANTs civis.

• UAV’s Concerted Actions for Regulations (UCARE) - Esta iniciativa foi formada

para coordenar a junção de vários interesses para ajudar a regulamentação for-

mal, permitindo um maior acesso dos VANTs, e para criar a base de consenso de

padrões e políticas em relação aos VANTs. Seus participantes incluem indústria,
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organizações de pesquisa e desenvolvimento, militares e órgãos do governo civil,

incluindo FAA, NATO e Eurocontrol, assim como universidades e associações da

Europa, América do Norte, Ásia/Pacífico e América do Sul.

• Euro UAV Industry Consultative Body (ICB) - Foi formada em abril de 2004 por

sete países europeus com o objetivo de permitir a operadores de VANTs qualifica-

dos a voarem com seus veículos rotineira e seguramente no espaço aéreo europeu.

Este grupo pretende agir com foco nas autoridades civis e militares européias, en-

volvendo o desenvolvimento de recomendações, requisitos e procedimentos per-

tinentes a seu objetivo.

2.6.3 Associações de VANTs

As associações de VANTs têm cumprido um papel fundamental para unir os es-

forços das indústrias e dos governos e dar suporte à expansão do mercado civil e co-

mercial dos VANTs. Muitos países são representados por intermédio de alguma das

associações listadas a seguir (DEGARMO, 2004).

• The Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) - É a

maior associação mundial trabalhando com a comunidade de VANTs. Fundada

em 1973, é também a mais antiga associação representando a comunidade. Tem

membros de associações governamentais, indústria e academia. Estimula, de-

senvolve e promove todo tipo de sistemas não tripulados - terra, mar e ar - e as

tecnologias relacionadas.

• American Society for Testing and Materials (ASTM) UAV Committee - O passo

inicial para a formação do ASTM Committee foi dado pela AUVSI em julho de

2003. Seu objetivo é desenvolver padrões que permitam que os VANTs sejam

fabricados e operados no espaço aéreo nacional, usando as regras e procedimentos

de controle de tráfego aéreo similares às que governam a aviação em geral. Há

três subcomitês cobrindo as áreas de certificação de navegabilidade, operações de

vôo e qualificação do operador.

• Unmanned Vehicle Systems (UVS) International - Começou como Euro UVS

em 1995, mas mudou seu nome em 2004. A associação busca promover to-

dos os sistemas não tripulados, obtendo consenso internacional, provendo trocas
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de informações, identificando oportunidades de negócio, dando suporte ao esta-

belecimento de padrões e regulamentações e promovendo a conscientização sobre

VANTs junto ao público em geral.

• Unmanned Aerial Vehicle Systems (UAVS) Association - É uma organização

baseada no Reino Unido que foi estabelecida em 1998. Seus objetivos são superar

barreiras para a criação de um mercado para os VANTs, facilitar a criação de uma

indústria capacitada para o mercado de VANTs e fornecer conselhos e melhores

práticas em apoio o desenvolvimento da indústria de VANTs de seus membros.

• American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) Unmanned Sys-

tems Program Committee (USPC) - Foi formado em 1989, foca na ciência e tec-

nologia necessárias pelos VANTs e promove a aceitação cultural dos sistemas não

tripulados pelo público. Esta associação também organiza conferências técnicas

e simpósios em áreas relacionadas às tecnologias e operações de VANTs.

2.7 Considerações Finais do Capítulo

Neste capítulo foi apresentada uma breve história do surgimento e da evolução no

uso dos VANTs. Também foi detectado que existe muita diversidade, tanto na nomen-

clatura quanto na classificação dos VANTs ao redor do mundo. Esta falta de padroniza-

ção, juntamente com a falta de regulamentação para o vôo dos VANTs em espaço aéreo

civil, tem limitado as aplicações em que é possível usar estas aeronaves não tripuladas.

Outra necessidade premente são estudos que demonstrem os níveis de segurança

desejáveis com a introdução de VANTs no espaço aéreo civil, principalmente o espaço

aéreo civil compartilhado com outras aeronaves. A apresentação e análise de vários

modelos com este propósito são feitas no capítulo seguinte.
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3 Níveis de Segurança Relacionados
aos VANTs

A utilização de VANTs, principalmente no cenário civil, com sobrevôos sobre áreas

povoadas e propriedades, impõem um risco de dano potencial para as pessoas em geral

e para os bens materiais. Como ainda não se possui um banco de dados com horas

reais de vôo em quantidade suficiente para cálculos de níveis de segurança relacionados

(GAO, 2008), vários modelos têm surgido com o objetivo de fornecer parâmetros que

possam ser usados nas regulamentações da operação de VANTs em espaço aéreo.

Um ponto que deve ficar claro é que um certo nível de risco de segurança precisa

ser aceito, tanto pela sociedade quanto por órgãos governamentais e regulatórios. Um

índice zero de acidentes é um objetivo impossível de ser alcançado, não importa quais as

medidas preventivas tomadas ou estudos realizados (ERICSON, 2005). Deseja-se saber,

então, o grau de risco aceitável.

Os modelos aqui apresentados não se tratam de modelos exaustivos e muito menos

definitivos, mas sim de pontos iniciais de pesquisas para o estabelecimento de parâme-

tros que permitam a ajuda na tomada de decisões, seja na forma de planejamento de vôo,

escolhendo rotas que diminuam os níveis de risco, seja em tempo real, auxiliando no

replanejamento da rota devido à análise de condição tempo, densidades populacionais

sob a rota, peculiaridades do terreno e eventuais falhas do sistema VANT.

3.1 Níveis de Segurança Relacionados à Aviação Tripu-
lada

Na falta de uma base de dados real de horas de vôo dos VANTs, um bom ponto de

partida para o estudo dos níveis de segurança a serem alcançados por eles é o estudo

dos níveis de segurança alcançados pela aviação tripulada. Isto demanda uma análise

dos acidentes já acontecidos para se quantificar qual o nível de segurança da aviação
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convencional.

A operação das aeronaves tripuladas impõem risco para a tripulação a bordo da

aeronave, para a tripulação das outras aeronaves, para os passageiros a bordo das duas

aeronaves e para as pessoas e propriedades em solo. Um levantamento feito por Reece

Clothier e Rodney Walker (CLOTHIER; WALKER, 2006), ambos da Universidade de

Queensland, Austrália, chegou a alguns números quanto aos acidentes relacionados à

aviação tripulada.

A base para o levantamento foi o National Transportation Safety Board (NTSB,

2008a), que define um acidente como uma ocorrência com a operação da aeronave que

tem lugar entre o momento em que qualquer pessoa entra a bordo da aeronave com a

intenção de voar até que todas desembarquem e, dentro deste espaço de tempo, qual-

quer uma destas pessoas morra ou sofra ferimento grave (NTSB, 2008b). As taxas de

acidentes foram calculadas estimando as horas de vôo da aviação geral registradas pela

Federal Aviation Administration - FAA, sobre o período todo da análise.

Foi analisada a base de dados da NTSB no período de 1984 a 2004. Neste período,

19,4% dos acidentes resultaram em fatalidades. Destes acidentes fatais, 1,4% (0,26%

de todos os acidentes registrados) resultaram em fatalidades em solo. Menos de 1% das

fatalidades registradas pela NTSB eram de pessoas no solo, sendo o restante de pessoas

a bordo das aeronaves.

Em uma nova investigação na base de dados da NTSB foi observado que 0,7% de

todos os acidentes foram resultados de uma colisão em vôo e aproximadamente 56% de-

les foram fatais. Dada uma colisão em vôo, 1% resultou em fatalidades para as pessoal

em solo.

Com todas as análises efetuadas, foi possível chegar aos índices quanto às taxas

gerais de acidentes (tabela 2), taxas de acidentes para colisões em vôo (tabela 3) e

taxas de fatalidades devido às colisões em vôo (tabela 4), dentro do período de 21 anos

estudado.

Na tabela 2 são mostradas as taxas de acidente por hora de operação, o número

de acidentes que resultaram em alguma fatalidade por hora de operação e a taxa de

fatalidades em solo por hora de operação resultante destes acidentes.
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Taxa de acidente observada Número de acidentes observados

por hora de vôo

Acidente 5,60 x 10−5

Acidente resultando

em fatalidade 1,09 x 10−5

Acidente resultando em

fatalidade no solo 1,48 x 10−7

Tab. 2: Taxas gerais de acidentes (CLOTHIER; WALKER, 2006)

Na tabela 3 estão mostradas as taxas de acidentes geradas por colisões em vôo por

hora de operação, a taxa de fatalidade por hora de operação derivada de colisões em vôo

e a taxa de fatalidade no solo resultante de colisões em vôo.

Taxa de acidente observada Número de acidentes observados

por hora de vôo

Acidente em vôo 4,10 x 10−7

Acidente em vôo

resultando em fatalidade 2,32 x 10−7

Acidente em vôo resultando

em fatalidade no solo 4,4 x 10−9

Tab. 3: Taxas de acidentes para colisões em vôo (CLOTHIER; WALKER, 2006)

Na tabela 4 estão as taxas de fatalidade por hora de vôo observadas na análise dos

acidentes entre 1984 e 2004, tanto para as pessoas a bordo das aeronaves quanto para

pessoas em solo.

Taxa de fatalidade observada Número de fatalidades observadas

por hora de vôo

Taxa de fatalidade

a bordo da aeronave 8,08 x 10−7

Taxa de fatalidade

em solo 2,22 x 10−8

Tab. 4: Taxas de fatalidades para colisões em vôo (CLOTHIER; WALKER, 2006)
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3.2 Fatores que Influenciam os Níveis de Segurança dos
VANTs

Apesar da utilização de alguns parâmetros já alcançados pela aviação convencional

como benchmark para a aviação não tripulada, as características que determinam os

fatores que devem ser levados em consideração quanto à segurança não são os mesmos

para ambas. Uma das maiores diferenças está no local onde as pessoas em risco estão.

No caso da aviação tripulada, as pessoas a bordo da aeronave analisada, as pessoas a

bordo de outras aeronaves que possam cruzar o mesmo espaço aéreo e estarem expostas

a uma possível colisão em vôo e as pessoas no solo que possam ser atingidas pela

aeronave analisada, ou pelos destroços de uma possível colisão, estão sujeitas a algum

percentual de risco.

Já no caso dos VANTs não existe, em princípio, risco algum para as pessoas a

bordo, pois não há piloto, tripulação e nem mesmo passageiros. Pelo menos não a curto

e médio prazo, na melhor das hipóteses. Desta forma, restam os riscos para as pessoas

a bordo de uma aeronave tripulada que possa colidir com o VANT e para as pessoas

em solo que possam ser atingidas pelo VANT ou pelos destroços das duas aeronaves,

tripulada e não tripulada, no caso de uma colisão em vôo.

Apesar das taxas de acidente a princípio poderem ser bem maiores nos casos dos

VANTs (como não há tripulação nem passageiros, um acidente não resultará, neces-

sariamente, em uma fatalidade), há outras coisas que podem influenciar na percepção

de perigo deste tipo de veículo aéreo. Pode haver uma rejeição muito grande por parte

da população, ou mesmo do governo, caso haja um VANT caindo sistematicamente em

algum local, mesmo que seja uma área não povoada.

A percepção de risco se dá pela magnitude da ocorrência mais do que pela possibi-

lidade da ocorrência. As atenções da população estarão muito mais sobre um VANT que

possa colidir com uma aeronave comercial de passageiros, com possibilidades muito

pequenas de que isso aconteça, do que sobre os impactos de VANTs com o solo sem

que sejam atingidas pessoas, com possibilidades muito maiores de acontecer.
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3.3 Integração dos VANTs ao Espaço Aéreo Civil

Com a falta de regulamentações, os riscos envolvidos na operação de VANTs são

administrados colocando-se restrições em onde eles são operados. Estas restrições in-

cluem segregação das atividades dos VANTs de outros usuários do espaço aéreo e limi-

tando os sobrevôos a áreas pouco povoadas.

Para que os VANTs possam ser integrados ao espaço aéreo juntamente com as

aeronaves convencionais, compartilhando não só as áreas de vôo, mas também os sis-

temas de controle, alguns estudos precisam ser feitos e algumas regulamentações es-

tabelecidas. Segundo estudo publicado pelo United States Government Accountability

Office (GAO, 2008) - GAO - serão necessários 10 anos ou mais até que tenhamos regu-

lamentações de segurança completas para os VANTs.

De acordo com o estudo realizado por Matthew T. DeGarmo (DEGARMO, 2004), há

algumas questões que precisam ser solucionadas para que a integração dos VANTs no

espaço aéreo civil possa ser feita. Entre elas estão:

• Falta de consenso nos conceitos operacionais, definições e classificações dos

VANTs.

• Falta de padrões de certificação e regulamentações objetivando os sistemas

VANTs, as operações e as qualificações do operador.

• Falta de um sistema anti-colisão efetivo, capaz de detectar aeronaves não

equipadas com transponder.

• Poucos registros sobre confiabilidade das operações e dos sistemas VANTs.

• Falta de disponibilidade de um espectro de freqüência de rádio protegido para

comunicação com, e entre, os VANTs.

• Altos custos operacionais.

Mesmo que vários destes problemas sejam resolvidos, ainda existem algumas outras

questões, mais sutis, que podem impedir o total desenvolvimento e aproveitamento dos

VANTs civis, tais como: apreensão ou rejeição do público aos VANTs, resistência por

parte dos usuários atuais do espaço aéreo, falta de controles de segurança nas operações

dos VANTs e limitações na capacidade do espaço aéreo.
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3.4 Modelos para Cálculo de Níveis de Segurança para
VANTs

Vários foram os modelos encontrados que objetivam chegar à uma metodologia

para se fazer os cálculos de níveis de segurança e níveis de confiabilidade esperados

para a operação dos VANTs. Alguns são modelos mais simples, que fornecem uma

análise aproximada, levando em conta poucos parâmetros. Outros são mais complexos,

refinando as equações para o cálculo e contando com a utilização de mais parâmetros,

tentando abranger a maior quantidade de incertezas possível.

Em todos os casos, mesmo com a utilização de modelos para análise de perigos

e riscos, tais como análise de efeitos e modos de falha (FMEA), análise de árvore de

falhas (FTA) e análise de árvore de eventos (ETA), a complexidade dos cenários e dos

casos reais pode levar a uma falta de completude da análise (COX; TAIT, 1998).

Seguindo as recomendações da FAA em seu System Safety Handbook (SSH) (FAA,

2005a), a ocorrência de um evento possui probabilidades qualitativa e quantitativa. As

definições de probabilidade destas ocorrências estão descritas na tabela 5.

Tab. 5: Definições das probabilidades de ocorrência de um
evento (FAA, 2005a)

Definição Avaliação qualitativa e quantitativa
Provável Qualitativa: É esperado que ocorra uma ou mais vezes no sistema

todo ou durante a vida operacional de um item.
Quantitativa: Probabilidade de ocorrência por hora de operação
é maior do que 1x10−5.

Remoto Qualitativa: Improvável que ocorra para cada item durante sua
vida inteira. Pode ocorrer algumas vezes na vida de um sistema
inteiro ou frota.
Quantitativa: Probabilidade de ocorrência por hora de operação é
menor do que 1x10−5, mas maior do que 1x10−7.

Extremamente Qualitativa: Não é esperado que ocorra para cada item durante sua
Remoto vida inteira. Pode ocorrer algumas poucas vezes na vida de um

sistema inteiro ou frota.
Quantitativa: Probabilidade de ocorrência por hora de operação é
menor do que 1x10−7, mas maior do que 1x10−9.

Extremamente Qualitativa: Tão improvável que não é esperado que ocorra
Improvável durante a vida operacional inteira de um sistema inteiro ou frota.

Quantitativa: Probabilidade de ocorrência por hora de operação é
menor do que 1x10−9.
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Além da probabilidade de ocorrência, também existe uma definição da FAA (FAA,
2005a) para a severidade de um evento, conforme pode ser visto na tabela 6.

Tab. 6: Definições da severidade de um evento (FAA, 2005a)

Grau de severidade Definição
Catastrófico Resulta em múltiplas fatalidades e/ou perda do sistema.
Perigoso Reduz a capacidade do sistema ou habilidade do operador

de lidar com condições adversas a níveis que podem ser:
- ampla redução na margem de segurança ou capacidade
funcional;
- desconforto físico para a equipe / carga de trabalho
excessiva de tal forma que os operadores não possam
desenvolver as tarefas requeridas com eficácia ou
completamente;
- danos sérios ou fatais para um pequeno número de
ocupantes da aeronave (exceto os operadores);
- dano fatal para o pessoal em solo e/ou público em geral.

Maior Reduz a capacidade do sistemas ou dos operadores de lidar
com operação em condições adversas a níveis que poderiam
ser:
- redução significativa na margem de segurança ou
capacidade funcional;
- aumento significativo na carga de trabalho do operador;
- condições que prejudiquem a eficiência do operador ou
crie desconforto significativo;
- desconforto físico aos ocupantes da aeronave (exceto
operadores) incluindo danos;
- importantes enfermidades ocupacionais e/ou grandes
perigos ambientais, e/ou grandes danos a propriedades.

Menor Não reduz significativamente a segurança do sistema. Ações
requeridas pelo operador são bem desempenhadas dentro de
suas capacidades. Inclui:
- leve redução na margem de segurança ou capacidades
funcionais;
- pequeno aumento na carga de trabalho, tal como mudança
na rotina do plano de vôo;
- algum desconforto físico aos ocupantes da aeronave (exceto
operadores);
- enfermidades ocupacionais leves e/ou pequeno dano
ambiental e/ou pequeno dano à propriedade.

Sem efeito Não tem efeito na segurança.
de segurança
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A recomendação mais estrita da FAA para eventos perigosos em seu System Safety

Handbook (SSH) corresponde a um índice máximo de 1x10−7 fatalidades por hora de
vôo/operação. Por esta razão, nos modelos para cálculo de níveis de segurança de
VANTs analisados no presente estudo, salvo alguma recomendação explícita feita nos
estudo avaliado, será colocado como objetivo o índice de segurança de 1x10−7 fatali-
dades por hora de vôo/operação para os cálculos. Na figura 4 pode-se ver as probabili-
dades de ocorrência de um evento e as recomendações da FAA dos índices de segurança
correspondentes.

Fig. 4: Comparação da probabilidade das definições de ocorrência de eventos (FAA,
2005a)

A idéia de todos os esforços empregados para o estabelecimento de metodologias
de avaliação de riscos e níveis de segurança é promover a operação segura dos VANTs
no espaço aéreo.

Para as análises realizadas neste trabalho de investigação científica, não é conside-
rada a situação de impacto em vôo de um VANT com outra aeronave. A dificuldade de
estudos nessa situação se deve à complexidade envolvida nas análises de impacto de um
VANT com outra aeronave em vôo, situação que pode ser alvo de trabalhos futuros.

3.4.1 Modelo Americano - MIT-ICAT

Este modelo foi proposto por Roland E. Weibel e R. John Hansman, em um artigo
de março de 2005, para o Internacional Center for Air Transportation (ICAT) do Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT) (WEIBEL; HANSMAN, 2005). O objetivo desse
estudo é entender como alcançar os benefícios potenciais da operação dos VANTs, e ao
mesmo tempo proteger a população dos seus possíveis danos.

Até 2005 não havia uma regulamentação específica para o vôo dos VANTs nos Es-
tados Unidos da América (EUA), sendo que as regras governamentais se restrigiam ao
vôo de aeromodelos, balões não tripulados e foguetes. Qualquer outra aeronave não
tripulada que não estivesse dentro dessas especificações deveria ter seu vôo individual-
mente aprovado, recebendo um Certificado de Autorização (Certificate of Authorization
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- COA). Isso tornava o processo bastante lento e burocrático, dificultando a exploração
de todas as potencialidades de utilização dos VANTs. Não existe nenhuma indicação de
que tal procedimento tenha sofrido alguma modificação até o momento.

Nesse modelo, a métrica utilizada para a avaliação das implicações de segurança do
vôo de um VANT é chamada de metodologia da avaliação do risco (desenvolvimento
de uma estimativa qualitativa e/ou quantitativa do risco baseada na avaliação e técnicas
matemáticas), sendo ”risco” a possibilidade de um acidente juntamente com a severi-
dade das potenciais conseqüências, de acordo com definições formais da FAA (FAA,
2005a). A tabela 7 mostra esse conceito de risco, relacionando a possibilidade de aci-
dente e a severidade de suas conseqüências. O VANT é considerado como um sistema,
não incluindo somente a aeronave propriamente dita, mas todos os aspectos relaciona-
dos, tais como estação em solo, operadores (caso haja), sistemas de controle, links de
comunicação, etc. A metodologia segue os seguintes passos:

• Identificar os perigos esperados pela operação do sistema.

• Estimativa das probabilidades de cada um destes perigos.

• Cálculo do risco envolvido.

Tab. 7: Relacionamento causa-conseqüência no gerencia-
mento do risco (FAA, 2005a)

Severidade / Sem efeito Menor Maior Perigoso Catastrófico
Possibilidade de segurança
Provável Baixo Médio Alto Alto Alto

Remoto Baixo Baixo Médio Alto Alto

Extremamente Baixo Baixo Baixo Médio Alto
Remoto

Extremamente Baixo Baixo Baixo Baixo Médio
Improvável

Seguindo esta metodologia, os níveis de conseqüência (severidade) de um acidente
podem ser “Catastrófico”, “Perigoso”, “Maior”, “Menor” e “Sem efeito na segurança”,
conforme mostrado na tabela 6, e o risco, que é o cruzamento da severidade da conse-
qüência com a possibilidade de que ela ocorra, poderá ser “Baixo”, “Médio” ou “Alto”.
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São consideradas 6 classes de VANTs no estudo do MIT-ICAT, cada uma com o
Peso aproximado do VANT (em kg), Aexp - área de exposição aos destroços (em m2) e
Ppen - probabilidade de penetração dos destroços em abrigos (sejam eles casas, prédios,
carros ou afins) próprios de cada classe, de acordo com a tabela 8.

Tab. 8: Classes de VANT para análise de impacto com o solo
(WEIBEL; HANSMAN, 2005)

Classe Peso aproximado Aexp aproximada Ppen

(kg) (m2) estimado
Pesado 273.290 715,35 100%

HALE 11.610 83,61 90%

MALE 1.020 33,44 60%

Tático 159 2,79 25%

Mini 4,00 1,30 10%

Micro 0,06 0,024 5%

O ponto inicial para se chegar aos níveis esperados de segurança é a elaboração de
uma árvore de eventos para o evento “impacto com o solo”, que pode ser vista na figura
5.

A probabilidade de penetração (Ppen) dos destroços depende de vários fatores, tais
como a energia cinética do veículo, a quantidade de energia que as várias estruturas em
terra podem suportar e a distribuição das pessoas dentro de tal estrutura. Para o estudo
foi considerada, por simplicidade, somente a energia cinética do veículo na velocidade
de cruzeiro.

O estudo faz também um levantamento das horas de vôos e taxas de acidentes dos
aviões tripulados e, por meio de algumas análises da árvore de eventos que leva a uma
colisão com o solo, elabora um modelo cujo objetivo é calcular os índices de Tempo
Médio Entre Falhas (Mean Time Between Failures - MTBF) esperados para que o nível
de segurança fique sempre em 1x10−7 fatalidades por hora de operação, índice este
utilizado como objetivo do cálculo e que representa a segurança mínima requerida do
sistema para que fique em conformidade com as recomendações da FAA. Na presente
análise é considerada somente a situação de impacto de um VANT com o solo, cuja
fórmula para o cálculo do nível esperado de segurança pode ser vista na equação 3.1.
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Fig. 5: Árvore de eventos para impacto de um VANT com o solo (adaptado de (WEIBEL;
HANSMAN, 2005))

ELS =
1

MT BF
AExpρPPen(1 − PMit) (3.1)

em que:

• ELS - Nível de Segurança Esperado

• MTBF1 - Tempo Médio Entre Falhas

• Aexp - Área letal exposta aos destroços

• ρ - Densidade populacional da área letal exposta aos destroços

• Ppen - Fator de penetração

• Pmit - Fator de mitigação

No caso de impacto com o solo, os dados mostrados na Tabela 8 são utilizados na
Equação 3.1 juntamente com os dados de densidade populacional dos Estados Unidos,
tendo sempre como meta a obtenção do valor de MTBF de cada classe de VANT para
que se chegue ao valor do ELS (taxa de 1x10−7 fatalidades por hora de operação). Tais
cálculos levam aos MTBFs esperados para cada categoria de VANT em todo o território
americano. A compilação dos resultados obtidos com a aplicação do modelo pode ser
vista na figura 6.

Na figura 6 tem-se os valores dos MTBFs que cada classe de VANT deve possuir
para que o nível de segurança fique em 1x10−7 fatalidades por hora de vôo/operação em

1No presente estudo o MTBF (Mean Time Between Failures) é considerado como equivalente ao
MTTF (Mean Time to Failure) para ficar em conformidade com as denominações apresentadas no estudo
do MIT-ICAT.
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Fig. 6: Proporção das áreas dos EUA (em porcentagem) e os MTBFs (em horas) re-
queridos para as várias classes de VANTs (WEIBEL; HANSMAN, 2005)

relação ao sobrevôo sobre o território americano como um todo. No caso dos VANTs
micro, por exemplo, eles podem sobrevoar mais de 95% do território com um MTBF de
menos de 1 hora, e mesmo assim o nível de segurança será alcançado. Já para os VANTs
pesados, é necessário um MTBF acima de 1.000.000 de horas para 2,9% do território,
devido à alta densidade populacional dessas áreas.

Vale salientar que, caso o evento “Impacto com o Solo” seja classificado não como
“Perigoso”, mas como “Catastrófico”, isto é, resulte em um grande número de fatali-
dades, a confiabilidade requerida pelos sistemas VANT deve aumentar e, nesta situação,
o nível de segurança indicado pela FAA é de, no máximo, 1x10−9 fatalidades por hora de
vôo/operação, conforme pode ser visto na figura 4, diminuindo, assim, a possibilidade
de que tal evento ocorra.

O modelo descrito pela Equação 3.1 possui várias simplificações assumidas que
impõem limitações para sua aplicabilidade. Entre elas está a árvore de eventos utilizada
para a modelagem, que só leva em consideração o evento ”Falha no Sistema VANT”
que gera um impacto com o solo, embora existam outros eventos que possam levar a
esta mesma situação, tais como perda de partes do VANT ou colisão do mesmo com
expectadores durante um pouso controlado. Tais situações não são abordadas neste
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trabalho de pesquisa.

Por outro lado, por não haver a utilização de nenhum fator de mitigação (proce-
dimentos ou equipamentos que minimizem a perda de controle do veículo ou as con-
seqüências do impacto do VANT com o solo, tais como pára-quedas), os resultados
obtidos com a aplicação do modelo levam à um cenário conservador, com resultados
pessimistas e MTBFs maiores do que os que seriam necessários caso fossem conside-
rados tais fatores.

3.4.1.1 Pontos Fortes e Fracos do Modelo

Uma das colaborações deste estudo é a elaboração da tabela com os cálculos de
área de exposição e fator de penetrabilidade para cada uma das classes estabelecidas.
Estes números são importantes no momento de se achar o nível de segurança espe-
rado para cada classe e podem ser expandidos para vários outros modelos que tenham
características parecidas com o modelo usado como base para os cálculos dos índices.

A própria divisão dos VANTs em várias classes, com características tais como
massa, área de operação e altitude de operação estabelecidas, é uma outra contribuição
do estudo. Na falta de estabelecimento de regras para categorização dos VANTs, o
estudo realizado pelo MIT-ICAT conseguiu estabelecer alguns critérios para dividir os
VANTs em categorias.

Outro fator importante é a natureza do estudo. Por ser uma pesquisa da área
acadêmica, embora muitos dos dados usados sejam da área militar, os resultados e a
metodologia aplicados podem ser abertos e divulgados, como contribuição da pesquisa.

Por outro lado, apesar da divisão dos VANTs em classes ser uma importante con-
tribuição, algumas classes são muito abrangentes. Desta maneira, os números encon-
trados para área de exposição e fator de penetrabilidade passam a ser muito genéricos e
podem ser aplicados a somente alguns representantes de cada classe. Uma abordagem
alternativa seria o estabelecimento de uma tabela com o uso de mais representantes de
VANTs em cada classe de forma a englobar de maneira mais distribuída a variedade que
existe em cada categoria.

Tome-se como exemplo a classe Pesado, que no estudo pode ser qualquer VANT
acima de 13.600 kg, e na tabela com os cálculos de área de exposição e fator de penetra-
bilidade é tomada como exemplo uma aeronave de mais de 200 toneladas. Os números
obtidos para uma aeronave de 200 toneladas não podem ser extrapolados para outra de
15 toneladas, as diferenças de tamanho, peso e velocidade tendem a ser muito grandes e,
conseqüentemente, as diferenças de energia cinética também. São variações que tornam
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impreciso o uso dos cálculos de forma mais ampla.

Outro aspecto que poderia ser melhorado no estudo é o fato de ele não tratar de
nada que diga respeito a cálculos em tempo real que influenciem no remanejamento
de rota nos casos de alguma mudança de configuração, seja de terreno, ambiental ou
povoamento aéreo.

3.4.2 Modelo Americano - NASA-USAF

O estudo feito por Jeffrey S. Claxton e Donald F. Linton, e publicado em setem-
bro de 2002 pelo American Institute of Aeronautics and Astronautics (CLAXTON; LIN-

TON, 2002), é uma colaboração entre a National Aeronautics and Space Administration

(NASA) e a United States Air Force (USAF) para desenvolver um sistema que reduza os
custos e os prazos para a aprovação de novas classes de VANTs. O modelo desenvolvido
neste estudo visa aumentar a velocidade e a precisão na predição da avaliação de riscos
para o público e propriedades. Aumentando a velocidade e a precisão na predição dos
riscos de sobrevôo de um VANT para a população, os responsáveis pelo planejamento
da missão serão capazes de expandir o envelope de vôo 2 destas aeronaves significativa-
mente.

É esperado que, com a característica de tempo real do sistema de avaliação de risco
proposto, o vôo de um VANT com algum problema de mal funcionamento possa ser
extendido, ao invés da decisão pela interrupção do vôo. Com isso, haverá mais tempo
para a resolução de anomalias e uma potencial recuperação do mal funcionamento.

Neste estudo é utilizada a “expectativa de casualidade” (Ec), que se trata da medida
dos riscos para o público utilizada pelo Range Safety Systems Office (RSSO), órgão da
NASA responsável por análises de risco. A metodologia para o cálculo da Ec descreve
uma grade de células centrada sobre uma trajetória nominal de vôo e então estendida
em um mapa, mostrando as densidades populacionais relevantes para a trajetória (figura
7).

O processo para análise do risco da Ec pode ser representado por uma simples
equação 3.2

Ec f = (Pi)(Pd)(Ac) (3.2)

em que:
2Operação normal da aeronave, dentro dos seus limites de velocidade, altitude, aceleração e tempe-

ratura, entre outros.



57

Fig. 7: Cálculo teórico da expectativa de casualidade (figura adaptada de (CLAXTON;
LINTON, 2002)

• Ec f - Expectativa de casualidade para um fragmento de veículo

• Pi - Probabilidade de impacto

• Pd - Densidade populacional

• Ac - Área de casualidade do fragmento

A Ec para uma classe de destroços (Ecβ) é obtida pela acumulação do Ec f sobre
todos os fragmentos da classe, e a expectativa de casualidade de uma grade de células
(Ecg) é obtida pela acumulação dos Ecβ sobre todas as classes na célula. Finalmente, Ecg

é somada para todas as células da faixa de crossrange3 e downrange4 para produzir a Ec

total, segundo a equação 3.3.

Ec = ΣcrossrangeΣdownrangeΣcg (3.3)

O sistema de segurança discutido neste estudo é uma ferramenta que permitirá a
estimativa dos riscos de uma missão tanto no seu planejamento quanto em tempo real.

3Perpendicular à direção do vôo (FIRE; MANAGEMENT, 2008).
4Paralelo à direção do vôo (FIRE; MANAGEMENT, 2008).
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A parte do sistema responsável por calcular os riscos no planejamento da missão
deverá ser capaz de analisar o risco para o público a para a propriedade e iterativamente
ajustar o perfil da missão até que o critério de faixa de risco de segurança e os requisitos
da missão se encontrem. Para isso será necessário combinar o uso de vários elementos
de bases de dados em adição a técnicas de otimização que deverão convergir para perfis
de missão mais eficientes e efetivos. Também requer uma quantidade substancial de
dados que descrevam o veículo sob teste. Estes dados tradicionalmente incluem: modos
de falha do veículo e probabilidades de falha, dados do desempenho do veículo para
determinar possíveis trajetórias (nominal e não nominal) e dados estruturais suficientes
para determinar características dos destroços.

O sistema de planejamento da missão deverá ainda estabelecer limites de impacto
pela simulação de mal funcionamento do veículo. Um campo de destroços deverá ser
periodicamente gerado conforme o veículo progride ao longo da trajetória de vôo du-
rante um evento de mal funcionamento. Pela integração numérica do campo de des-
troços um contorno de probabilidade de impacto é estabelecido sobre a área geográfica
que poderá ser afetada. Este contorno deverá então ser combinado com os dados da
população para desenvolver uma expectativa de casualidade.

3.4.2.1 Pontos Fortes e Fracos do Modelo

O modelo proposto pela NASA-USAF é bastante abrangente. Cobre desde o plane-
jamento do plano de vôo, procurando adequar a missão a um perfil seguro de vôo,
sobrevoando áreas menos povoadas e com uma geografia mais regular, até o vôo em
tempo real, fazendo remanejamento de rotas quando necessário. Este remanejamento
em tempo real da rota é em função de algum desvio que possa ter ocorrido, levando o
VANT para sobrevôo sobre áreas mais povoadas ou de encontro a acidentes geográficos,
em função de mudanças meteorológicas que possam tornar a rota de vôo original mais
propensa a acidentes. Outra situação que pode levar a mudanças no plano de vôo inicial
são acontecimentos inesperados com o próprio VANT, tais como falhas de software e/ou
hardware ou falhas estruturais que possam tornar o sobrevôo suscetível a acidentes.

Como os VANTs não são colocados em classes, não existem linhas divisórias que
tornem os cálculos para cada índice a ser aplicado na fórmula discretos, com grandes
patamares entre um limite de classe e outro. Os cálculos dos índices necessários para
serem aplicados à fórmula de expectativa de casualidade é feito de forma contínua,
totalmente personalizados para cada um dos modelos ao qual serão aplicados.

Um ponto favorável deste estudo é que, ao invés de separar os VANTs em classes e
elaborar índices para cada um delas, tais como área de exposição, os cálculos são feitos
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especificamente para cada modelo usado. O sistema responsável por fazer o plano de
vôo e o replanejamento da rota, em caso de algum acontecimento que justifique isso,
visa ter em sua base de dados as informações dos modelos fabricados. Estas infor-
mações são dados sobre modos de falha, taxas de falha, dados estruturais para cálculo
de espalhamento de destroços, entre outras.

Para formar a base de dados com as informações dos vários modelos de VANTs, é
necessária a colaboração das empresas fabricantes de VANTs, fornecendo informações
estruturais e sobre as demais características de cada aeronave. Um modelo de cálculo
que precise deste nível de colaboração pode não se tornar tão preciso quanto se propõem,
pois os fabricantes podem não ter todos os dados ainda comprovados, somente estima-
dos. Outro ponto é que, dependendo dos valores encontrados para os modelos de VANT,
principalmente a respeito da taxa de falha, o fabricante pode ser colocado em uma situ-
ação desconfortável no caso de fornecê-los.

Uma outra desvantagem deste estudo é que, como se trata de um modelo militar,
sua metodologia detalhada possivelmente não será disponibilizada ao grande público,
dado que seu caráter não é acadêmico.

3.4.3 Modelo Sueco - SASA

Em 1987, o parlamento sueco aprovou um ato estipulando que os padrões de se-
gurança aéreo da Suécia deveriam estar em igualdade com aqueles das nações mais
desenvolvidas no setor aeronáutico (WIKLUND, 2003).

Em 1998, o governo colocou como objetivo que o número de acidentes por hora de
vôo no tráfego aéreo sueco licenciado e o número de acidentes por ano, dentro da avi-
ação privada sueca, deveriam ser diminuídos à metade. Esses objetivos dizem respeito
às pessoas a bordo das aeronaves, não sendo feita nenhuma referência às pessoas em
solo.

Para a definição de normas e objetivos de segurança em relação aos VANTs, o maior
risco está para as pessoas em solo, não para os tripulantes ou passageiros. A falta de
objetivos estabelecidos para os níveis de segurança relacionados às pessoas em solo
torna um pouco mais trabalhosa a tarefa de determinar níveis de segurança em relação
à operação de VANTs dentro do espaço aéreo sueco.

As únicas normas estabelecidas dizem respeito aos aeromodelos, que não são nor-
malmente referenciados como VANTs, e a Swedish Aviation Safety Authrority (SASA)
não os inspeciona se o seu peso for menor do que 12 kg (embora esse peso não tenha
sido oficialmente estabelecido) e voe somente por hobby.
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Existe uma ação conjunta entre a Aviation Safety Authority e o órgão correspondente
na esfera militar, cuja preocupação principal são os níveis de segurança dentro da esfera
dos VANTs. Um documento com políticas comuns estava sendo preparado na época da
apresentação deste estudo.

Apesar da falta de regulamentação por parte do governo, e devido ao progresso no
número de projetos envolvendo VANTs na Suécia, a SASA realizou um estudo visando
calcular a probabilidade permitida para condições de falha envolvendo possíveis danos
a pessoas no solo (WIKLUND, 2003).

Em uma fase inicial para o desenvolvimento dos sistemas VANTs, foram feitas
algumas considerações com o objetivo de que um pequeno número de VANTs voassem
e, desta forma, os níveis de segurança para as pessoas em solo ficasse tão baixo quanto
para as pessoas a bordo de uma aeronave. Isso permite que, inicialmente, seja aceito
um alto risco de acidente por hora de vôo, devido ao fato de nem todo acidente com um
VANT representar um risco para as pessoas em solo. Mas é esperado que este risco por
hora de vôo seja gradualmente diminuído com o acúmulo de horas de vôo, devido ao
aprimoramento da tecnologia e a resolução de problemas que levem a um acidente.

Foram estabelecidos alguns pontos pela SASA, entre eles:

• Deverá ser altamente improvável que pessoas no solo venham a morrer como re-
sultado de uma colisão de um VANT, mesmo sobre um período extenso de tempo.
Um máximo de uma morte a cada período de 50 anos pode ser permitido durante
períodos de paz.

• O risco pessoal para pessoas no solo devido à uma colisão de um VANT deverá
ser significativamente menor do que o risco médio pessoal em rodovias. Será feito
um esforço para se chegar a um risco ao menos cem vezes menor.

• Os sistemas VANT não deverão aumentar o índice de colisões, calculadas por
hora (ou por vôo), do que os índices já causados pela aviação tripulada durante os
últimos dez anos. Isto se aplica especialmente se a outra aeronave envolvida for
tripulada. Isto se aplicará tanto dentro quanto fora do espaço aéreo controlado.

Estudos mostrando que os requisitos colocados pela Aviation Safety Authority estão
sendo completamente cumpridos devem ser produzidos antes que a aprovação seja feita.

Apesar dos objetivos de segurança serem claramente estabelecidos, a SASA está
ciente do número de incertezas que envolvem tal análise. Assim, considera também que
não é razoável que sejam feitas análises compreensivas para sistemas não tão compreen-
didos e que representem um risco menor para o ambiente. Por exemplo, se o operador
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mantém contato visual permanente com o VANT operando nos arredores, uma análise
de segurança relativamente simples será suficiente. A análise deverá mostrar que o
requerente pensou em todos os riscos envolvidos e que foram tomadas atitudes para
eliminar ou minimizar tais riscos. Tal análise será inteiramente qualitativa.

Já em algumas situações serão necessárias soluções para compensar as faltas ou
incertezas em um sistema VANT. Uma aeronave tripulada que acompanhe o VANT
pode ser uma solução quando existe a necessidade de ver outras aeronaves que estejam
próximas e não existem medidas que cumpram este requisito. E algumas medidas e
preparações especiais precisarão ser tomadas no controle de tráfego aéreo até que uma
quantidade suficiente de experiência seja adquirida com a operação de VANTs.

Do documento Suggested Flight Approval Process for Unmanned Air Vehicles

(UAVs), publicado pela AeroVations Associates, foi retirada e adaptada a equação 3.4.

n f atalidade = pc| f (Aletaldpopulacional) (3.4)

A equação 3.4 é usada para se calcular o número de fatalidades em solo esperadas
por hora de operação, em que:

• n f atalidade - Número de fatalidades resultante de uma colisão, por hora de vôo.

• pc| f - Probabilidade de uma falha que induza à colisão (soma da probabilidade de
todas as condições de falha que podem causar uma colisão), por hora de vôo.

• dpopulacional - Densidade populacional da área onde houve a colisão.

• Aletal - Área de localização da colisão, dentro da qual pessoas não envolvidas
diretamente com o vôo poderão sofrer danos.

A fórmula não faz distinção entre pessoas dentro e fora de abrigos (casas, carros,
prédios, florestas), o que torna a fórmula bastante superficial e genérica, já que o fato de
uma pessoa estar dentro de algum tipo de construção, e mesmo em uma área bastante
arborizada, pode reduzir o risco de uma fatalidade de forma bastante sensível. Para o
estudo analisado é presumido que todo golpe de um VANT em uma pessoa é fatal.

Além de desconsiderar o fato das pessoas em solo poderem estar dentro de abrigos,
também não é considerada na fórmula nenhum tipo de mitigação, produzindo, desta
maneira, resultados bastante conservativos nos cálculos efetuados.

Na medida do possível é recomendado que sejam evitados vôos sobre áreas densa-
mente povoadas, evitando grandes centros. Outra medida é a escolha de uma área de
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baixa densidade populacional para a colisão, quando houver condições mínimas para
que se controle o local da queda.

É sugerido que Aletal deva se basear na forma mais provável de queda. Se um VANT
normalmente cai verticalmente, e não no modo planagem, Aletal deverá ser proporcional
à massa do VANT e à área exposta. Como esta distinção não entra na fórmula, os cál-
culos que diferenciam as duas situações devem ser feitos na hora de se calcular a área
letal do impacto. No estudo não é sugerida nenhuma forma de diferenciação para esta
cálculo. Também é colocado como razoável que seja calculada uma área de segurança,
cujo tamanho depende da energia da colisão e a probabilidade e energia dos compo-
nentes que possam ser lançados, como um rotor, por exemplo. Para um VANT que
impacta com o solo em condições atmosféricas calmas, em baixa velocidade e com um
pára-quedas, não é necessário assumir nenhuma área de segurança. Já para outro VANT,
cujo modo de colisão inclua um movimento horizontal, uma grande área letal deve ser
calculada.

Baseado em possíveis sistemas VANTs e na maneira planejada para operá-los, o
requerente da licença para a operação deverá efetuar uma análise de risco preliminar.
Ela deverá começar listando todas as possíveis condições de falha em nível de sistema
que poderão influenciar a habilidade do VANT de continuar operando de forma segura.
Deverá ser esperado que tais condições de falha levem a um acidente ou que uma in-
terrupção controlada leve a um acidente, o que significa uma avaliação conservativa.
O requerente deverá efetuar tal análise logo nos estágios iniciais do projeto e, quando
possível, eliminar ou reduzir os efeitos das condições de falha.

Alguns exemplos de condições de falha são:

• Fratura estrutural, levando a um provável acidente.

• Uma condição de falha na unidade de operação ou no VANT levando a perda ou
degradação (incluindo dados errados) do contato entre o VANT e o operador.

• Uma condição de falha na unidade de operação ou no VANT levando a perda
ou degradação do contato entre o controle de tráfego aéreo (quando tal contato é
requerido).

• Distúrbios no link de ligação com o solo, devido à geometria, turbulência atmos-
férica, transmissores fixos conhecidos, outros sistemas VANTs, etc.

• Uma condição de falha no VANT que leve à dificuldade de controlar a aeronave
(ou que reduza a habilidade de voar de forma autônoma).

• Uma condição de falha no VANT que o torne mais difícil de detectar visualmente.
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• Uma condição de falha no VANT que leve à degradação da habilidade de detectar
outra aeronave (se tal sistema estiver instalado).

• Uma condição de falha no VANT que signifique que o sistema de segurança não
esteja funcionando ou que esteja funcionando com restrições.

• Uma decisão errônea do operador ou do controlador de tráfego aéreo devido a
dados errados, insuficientes ou enganosos.

3.4.3.1 Pontos Fortes e Fracos do Modelo

O fato de fazer parte de um estudo para integração dos VANTs no espaço mostra a
preocupação do governo sueco com o fator segurança ao fazer esta integração. Grande
parte dos países, mesmo aqueles que já possuem VANTs em operação no seu espaço
aéreo, ainda não demonstraram esta preocupação. Tornar as pessoas e entidades en-
volvidas cientes de que pensar na segurança do espaço aéreo e das pessoas em solo é
importante, contribui para iniciar de forma correta a integração VANTs - aviação con-
vencional.

Como o modelo sueco para cálculo de níveis de segurança faz parte de um estudo
a respeito da integração dos VANTs ao espaço aéreo, o modelo de cálculo não é um
objeto de estudo em si. Por não ser o objeto de estudo, não existe um aprofundamento
nos parâmetros do modelo.

Também não são fornecidas informações sobre como deve ser obtido o índice da
área atingida pelo VANT em caso de queda, nem quem fornecerá o índice de falha dos
VANTs. A obtenção destes números é objeto de novos estudos necessários para obtê-
los. Nem mesmo existe a divisão no estudo em classes de VANTs ou qualquer outra
forma de classificação usada.

3.4.4 Modelo Australiano - Queensland University

O estudo comandado por Reece Clothier, pesquisador e estudante de doutorado da
Universidade de Queensland, apresentado no 2nd Australasian Unmanned Air Vehicles

Conference (CLOTHIER et al., ), em março de 2007, propõem o desenvolvimento de novas
ferramentas para análise de riscos como maneira de auxiliar nas tomadas de decisões.

Segundo Clothier, o desenvolvimentos destas ferramentas é importante devido ao
fato de, nos dias atuais, não ser aceitável que novas tecnologias, principalmente as que
envolvem um alto grau de risco, serem testadas no formato ”tentativa e erro”. No caso
da aviação tripulada, os níveis de risco aceitáveis foram definidos ao longo dos anos,
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com a utilização operacional das aeronaves e com medidas que diminuissem o número
de acidentes e mortes. Já com os VANTs, a metodologia a ser utilizada precisará ser
outra. Primeiramente terá que ser demonstrado, por meio de ferramentas e análises,
que os níveis de segurança já alcançados não serão prejudicados. Isso exige modelos
formais para tais demonstrações.

O artigo defende ainda o desenvolvimento de um framework voltado especifica-
mente para os VANTs, ao contrário de algumas propostas de adaptação de frameworks

já existentes, utilizados para a aviação tripulada. Como argumento são colocadas várias
características específicas da aviação não tripulada, todas elas com impacto sobre a se-
gurança dos VANTs. Como exemplo destas características, pode-se colocar o fato de
que os riscos primários dos VANTs não estão nos passageiros, como na aviação tripu-
lada, mas são transferidos para a população em solo.

Em um nível mais alto, e de acordo com as definições da FAA (FAA, 2005a) sobre
um evento perigoso (que pode causar danos para as pessoas em solo e/ou público em
geral), um evento crítico não coberto5 é o que apresenta risco para a vida humana,
modelado na equação 3.5,

Pr(HE) = Pr(HE|UFCE)Pr(UFCE) (3.5)

em que:

• Pr(HE) - Probabilidade de um evento perigoso.

• Pr(HE|UFCE) - Probabilidade de um evento perigoso dado um evento de vôo
crítico não coberto (UFCE). Esta é a probabilidade condicional de que uma queda
indesejada constitua um evento perigoso.

• Pr(UFCE) - Probabilidade de que um evento crítico não coberto ocorra em um
ponto particular do espaço-tempo. É um indicativo da taxa de queda indesejada.

Para a aviação tripulada convencional, a probabilidade condicional de um evento
perigoso dado um evento de vôo crítico não coberto se aproxima de 1, como colocado
na equação 3.6. Isto porque uma queda indesejada irá sempre representar um risco para
as pessoas a bordo da aeronave, mesmo que a queda ocorra em uma área não povoada.

5Cobertura é uma medida da habilidade de um sistema de detectar uma falha, localizar a falha, conter
a falha e/ou se recuperar da falha.
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Pr(HE|UFCE) ≈ 1 (3.6)

Desta forma, para a viação tripulada convencional, a equação 3.6 pode ser reescrita
na forma da equação 3.7.

Pr(HE) ≈ Pr(UFCE) (3.7)

Para os VANTs, uma queda indesejada não constitui, necessariamente, um evento
perigoso. A probabilidade condicional é uma função do número de pessoas e pro-
priedades expostas em solo, que são específicos do ambiente de operação exposto e
não estão relacionados com o VANT em si. Para a operação de VANTs sobre áreas
habitadas, a equação 3.5 pode ser reescrita na forma da equação 3.8

Pr(HE) = Pr(C|I)Pr(I|UFCE)Pr(UFCE) (3.8)

em que:

• Pr(C|I) - Probabilidade condicional de uma casualidade (C) dado um impacto em
uma área habitada (I).

• Pr(I|UFCE) - Probabilidade condicional de um impacto em uma área habitada (I)
dado um evento de vôo crítico não coberto (UFCE).

Há três componentes para modelar a relação de alto nível descrita na equação 3.8. O
primeiro componente, Pr(UFCE), é uma característica da probabilidade de que em um
ponto particular no tempo-espaço e sob certas condições, operacionais e ambientais,
o VANT experimente um evento de vôo crítico não coberto. O segundo componente,
Pr(I|UFCE), é modelado como a probabilidade condicional de que este evento resulte
no impacto em uma área habitada. E o terceiro componente, Pr(C|I), é a probabilidade
condicional de que certas conseqüências sejam observadas, dado um acidente, para um
impacto em uma localidade em particular em um determinado tempo. Os três compo-
nentes do problema de modelagem estão ilustrados como uma árvore de conseqüência,
na figura 8.
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Fig. 8: Árvore de conseqüência para o perigo de um vôo descontinuado (adaptado de
(CLOTHIER et al., ))

Um dos maiores desafios na análise de risco de um evento raro e/ou complexo é
especificar a incerteza no modelo. Devido à raridade do evento perigoso sob análise
é muito difícil confirmar o modelo experimentalmente. Para tais eventos raros não há
quantidade substancial de dados que possam ser usados para validar o evento e, mesmo
se houvesse, é muito improvável que haja um número suficiente de observações para
análises estatísticas que levem a um alto grau de confiança nos resultados. Especificar as
incertezas no processo de modelagem se torna um problema significativo para a análise.

Para avaliar o número esperado de casualidades por hora de vôo de operação, é
utilizada a equação 3.9,

CE = λP(Casualidade|Colisao)P(Colisao|Impacto)P(Impacto) (3.9)
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em que:

• CE - Número esperado de casualidades por hora de vôo

• λ - Taxa de falha não coberta do VANT por hora de vôo (1x10−5) 6

• PCasualidade|Colisao - Probabilidade condicional de que uma colisão resulte em uma
casualidade.

• PColisao|Impacto - Probabilidade condicional de que um impacto em um local especí-
fico colida com uma pessoa.

• PImpacto - Probabilidade de uma plataforma impactar em um local específico.

O modelo usado para calcular a probabilidade condicional de um VANT colidir com
uma pessoa em um dado local é dado pela equação 3.10

P(Colisao|Impacto) = ρLA (3.10)

em que:

• ρ - Densidade populacional do local de impacto.

• LA - Área letal da plataforma aerotransportada em um modo de falha de planagem
ou vertical, dada pelas equações 3.11 e 3.12, respectivamente.

LAPlanagem = (WAeronave + 2RPessoa)x(LAeronave + LGlideGround + 2RPessoa) (3.11)

LAVertical = πx(1/2xWAeronave + RPessoa)2 (3.12)

em que:

• WAeronave - Largura da plataforma aerotransportada, normalmente a envergadura.

• RPessoa - Raio de uma pessoa média.
6Foi assumida a taxa de falha do sistema como 1x10−5 por ser a taxa observada para o VANT Predator

Série B.
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• LAeronave - Comprimento da plataforma aerotransportada.

• LGlideGround - A faixa projetada no solo, dada pela altura média de uma pessoa
dividida pela seno do ângulo de planagem.

Este modelo utiliza uma metodologia mais completa, considerando não só a taxa
de falha e a densidade populacional da área do impacto, como também o modo como o
VANT falha, planando (figura 9) ou de forma vertical (figura 10). Apesar disso, não é
considerada nenhuma forma de mitigação para a falha e a potencial queda.

Fig. 9: Perfil de queda em planagem

Fig. 10: Perfil de queda vertical

3.4.4.1 Pontos Fortes e Fracos do Modelo

Os pontos fortes deste modelo advêem do fato do modelo para cálculo de níveis de
segurança ser o ponto principal do estudo. Isso faz com que cada parâmetro usado seja
mais aprofundado na procura da melhor forma de tratá-los. Este fato aliado à natureza
acadêmica do estudo, torna as informações e metodologias mais acessíveis.

Um dos diferenciais deste modelo é a tentativa de elaborar uma fórmula para cálculo
da área letal que possa ser aplicada a qualquer modelo de VANT. A fórmula usa dados
como a envergadura da aeronave e o raio e altura de uma pessoa média. Tendo-se os
dados do VANT, não importa em que classe ele esteja, é possível fazer um cálculo
personalizado a respeito deste parâmetro.

Além da diferenciação no cálculo da área letal, também trata de modo particular a
queda do VANT, um fator que pode modificar os dados sobre a área letal. No estudo são
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colocadas duas fórmulas diferentes, uma para cálculo da área letal do VANT no caso de
uma queda em planagem e outra para o caso de uma queda no modo vertical.

Apesar da diferenciação nos modos de queda do VANT, o estudo não usa nenhuma
informação a respeito de peso e velocidade do VANT, somente largura e comprimento.
O peso e a velocidade levam à energia cinética da aeronave e esta energia cinética no
momento do impacto é um fator importante para achar a área de espalhamento dos
destroços.

3.4.5 Modelo Inglês - Unmanned Aerial Vehicle Systems Association

Este foi um estudo apresentado por André J. Clot no UK UAV Operations Working

Group CAA House, em Kingsway, Londres, em agosto de 2000 (CLOT, 2000).

Nele, diz-se que a base da operação dos VANTs está centrada no risco que repre-
senta para terceiros, seja no ar, seja no solo. A percepção do risco para terceiros, no ar,
é em função do veículo aéreo colidir com uma aeronave tripulada. Para os que estão no
solo, é uma função do veículo aéreo impactar com o solo. Isto pode ser causado por:

• Falha mecânica do veículo aéreo.

• Falha no sistema VANT, causando o impacto do veículo aéreo com o solo.

• Colisão com outro veículo aéreo, a partir da qual os destroços de todas as aero-
naves (tripuladas ou não) impactem com o solo.

Para análise dos níveis de segurança das aeronaves, precisa-se estabelecer algumas
definições. Sejam elas:

• Risco - O risco não é absoluto. Ele é baseado em uma avaliação da probabilidade
de um evento ocorrer e da severidade percebida do evento nesta avaliação.

• Probabilidade - É a possibilidade de um evento ocorrer.

• Severidade - É uma avaliação das conseqüências de um evento.

Baseando-se nestas informações, foi modelada a equação 3.13 para mensurar a
probabilidade de um evento severo no caso do impacto de um VANT com o solo

Pgsevero = P f (ALetaldpopulacional) (3.13)
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em que:

• Pgsevero - Probabilidade de um evento severo resultante de um impacto com o solo
de um VANT por hora de vôo.

• Pf - A probabilidade de uma falha, resultando em um impacto sem controle de um
VANT com o solo por hora de vôo.

• Aletal - Área projetada do espalhamento letal de um veículo aéreo.

• dpopulacional - Densidade populacional da área de operação.

No estudo em questão é tomada a probabilidade de 1x10−7 para a ocorrência de um
evento severo por hora de operação como ponto inicial de análise da probabilidade de
uma falha do VANT resultando em impacto com o solo. Este é o número freqüentemente
assumido para todos os eventos que resultem em perda de vida em todos os sistemas de
gerenciamento de tráfego aéreo (FAA, 2005a). Mesmo com a inclusão dos VANTs no
espaço aéreo, deseja-se que os índices de segurança já observados sejam mantidos e,
posteriormente, até melhorados.

No estudo inglês poucas variáveis são analisadas, sendo levadas em consideração
somente a área letal de espalhamento dos destroços, a densidade populacional da área
do impacto e a probabilidade de que uma falha que leve a um evento severo ocorra. Não
é mencionada a utilização de fatores de mitigação.

3.4.5.1 Pontos Fortes e Fracos do Modelo

Este é outro exemplo de modelo que não é o objeto central das pesquisas, é uma
fórmula para cálculo de nível de segurança inserida em um estudo para inserção dos
VANTs no espaço aéreo civil. Assim como em outros modelos que seguem esta tendên-
cia, estudo para inserção dos VANTs com sugestão de fórmula para cálculo de nível de
segurança, as fórmulas para estes cálculos tendem a ser mais simplificadas, sem análises
mais aprofundadas de cada um dos parâmetros.

Mas, justamente por se tratar de um modelo mais simplificado, pode ter sua apli-
cação sugerida para situações onde a simplicidade e rapidez do modelo sejam mais
importantes do que a precisão do resultado obtido. Porém, como situações mais simples
não são a regra, é necessário também que os parâmetros para os cálculos possam ser
mais detalhados e usados em situações em que os resultados obtidos precisem ser mais
confiáveis.
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3.4.6 Resumo dos Pontos Fortes e Fracos de Cada Modelo para Cál-
culo de Níveis de Segurança dos VANTs

Na tabela 9 estão os pontos fortes e fracos de cada modelo para cálculo de nível de
segurança dos VANTs apresentados neste capítulo.

Tab. 9: Pontos fortes e fracos dos modelos estudados

Modelo Pontos Fortes Pontos Fracos

MIT-ICAT

• Divisão dos VANTs em
classes.

• Confecção de tabela com
área letal de exposição
e fator de penetrabilidade
para cada classe.

• Pesquisa acadêmica (mais
facilidade no acesso à
metodologia e resultados).

• Algumas classes são
muito abrangentes.

• Cálculos em tempo real
não são tratados.

NASA-USAF

• Modelo abrangente, trata
desde o planejamento da
missão até o vôo em
tempo real.

• Não existem classes de
VANTs, os cálculos são
individualmente feitos
para cada modelo, com os
dados específicos.

• Dificuldade na obtenção
dos dados dos modelos de
VANTs para os cálculos.

• Estudo militar, sem di-
vulgação de muitos deta-
lhes sobre os resultados e
metodologias.

SASA

• Iniciativa para inserção
dos VANTs no espaço
aéreo.

• Sem aprofundamento no
tratamento dos parâmetros
e na metodologia para os
cálculos.
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Queensland

• Aprofundamento
nos parâmetros e na
metodologia de cálculo.

• Cálculo da área letal de
espalhamento específica
para cada modelo de
VANT.

• Diferenciação na forma de
queda do VANT.

• Não utiliza peso e veloci-
dade nos cálculos.

• Vôo em tempo real não é
tratado.

UAVSA

• Iniciativa para inserção
dos VANTs no espaço
aéreo.

• Sem aprofundamento no
tratamento dos parâmetros
e na metodologia para os
cálculos.

3.5 Considerações Finais do Capítulo

Neste capítulo foram apresentadas algumas análises em relação aos acidentes com
a aviação tripulada com o objetivo de chegar a alguns índices de acidentes e fatalidades
por hora de vôo que possam servir como benchmark para a aviação não tripulada. Em-
bora estes índices possam servir como indicadores, não podem ser taxativos, dado que
as características de vôo da aviação tripulada são diferentes daquelas que circundam o
vôo dos VANTs.

Nos estudos apresentados, são encontradas várias semelhanças entre os modelos
para cálculo dos níveis de segurança na operação de VANTs. Apesar de parâmetros
semelhantes, alguns modelos os tratam de forma diferenciada. Além disso, também há
alguns parâmetros que não estão presentes em todos os modelos, sendo particulares em
cada estudo.

Estas constatações levam a algumas indagações, tais como se há algum modelo que
seja o ideal, ou se para cada cenário onde o VANT possa ser aplicado pode haver um
modelo que mais se adeqüe. No capítulo seguinte é feita uma análise qualitativa dos
modelos na tentativa de eleger modelos a serem aplicados em alguns cenários específi-
cos de utilização.
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4 Avaliação dos Modelos Estudados

Várias são as preparações para que possa haver integração dos VANTs no espaço
aéreo juntamente com as aeronaves convencionais e outros VANTs. Grande parte das
discussões e pesquisas neste sentido dizem respeito à certificação das aeronaves não
tripuladas e sobre as regulamentações necessárias para esta integração. Pouco se tem
visto sobre análise dos níveis de segurança que os VANTs precisam garantir para que
possam operar em espaço aéreo não segregado.

Em todos os modelos mostrados e analisados no capítulo 3, pode-ser ver que há al-
guns elementos que são comuns, tais como densidade populacional da área do impacto,
área letal do espalhamento dos destroços e a taxa de falha do VANT. As formas como
estes parâmetros são tratados apresentam algumas diferenças de um modelo para outro.

A seguir serão mensuradas qualitativamente as formas como cada um dos modelos
trata os parâmetros que fazem parte dos cálculos de níveis de segurança. Esta mensu-
ração tornará possível uma avaliação dos modelos levando em consideração cenários
específicos de aplicação dos VANTs, bem como auxiliará na escolha do modelo que
melhor se aplica a cada um destes cenários.

4.1 Análise dos Parâmetros Aplicada aos Modelos Estu-
dados

Os modelos apresentados possuem algumas diferenças básicas entre si. A primeira
característica a ser notada é qual a finalidade de cada um dos estudos analisados.

O estudo inglês, sueco e o americano proposto pelo MIT são a respeito de como
nortear e realizar a integração dos VANTs no espaço aéreo, juntamente com as aero-
naves tripuladas convencionais. Neste contexto, foi necessário especificar algum modo
de se calcular qual o nível de segurança esperado em relação aos VANTs para que os
níveis já observados com a operação das aeronaves tripuladas não fossem alterados.

Já o estudo australiano e o americano proposto pelas NASA-USAF fazem do nível
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de segurança relacionado aos VANTs o próprio objeto do seu trabalho, aprofundando-se
nos parâmetros necessários aos cálculos e propondo fórmulas mais detalhadas.

Para se fazer a análise e a comparação dos modelos, é necessário que alguns critérios
sejam estabelecidos, com o objetivo de criar parâmetros de avaliação entre eles. O início
deste processo é a uniformização dos parâmetros encontrados em cada um dos modelos
propostos, visando criar formas de avaliação e comparação entre eles.

4.1.1 Parâmetros

A tabela 10 mostra os componentes levados em consideração em cada um dos mo-
delos apresentados. Nota-se que somente dois modelos, o modelo americano do MIT-
ICAT e o modelo australiano da universidade de Queensland, consideram mais do que os
parâmetros básicos comuns a todos os outros estudos em suas modelagens para cálculo
de níveis de segurança na operação dos VANTs.

Tab. 10: Parâmetros observados

Modelo Área Densidade Probabilidade Outros
letal populacional ou taxa de falha

MIT-ICAT
√ √ √ √

NASA-USAF
√ √ √

SASA
√ √ √

Queensland
√ √ √ √

UAVSA
√ √ √

4.1.2 Objetivo dos Cálculos

Cada modelo objetiva o cálculo de um determinado índice. No modelo do MIT-
ICAT, a fórmula em questão trata do ELS, ou Nível de Segurança Esperado. Como este
índice é estabelecido como 1x10−7 (e não calculado), e quase todos os outros elementos
da fórmula também são uma constante para cada uma das classes de VANTs, na reali-
dade o que acaba sendo encontrado com os cálculos são os MTBFs desejados para cada
classe de modo que o índice de fatalidades por hora de operação/vôo fique dentro do
índice estabelecido.

O modelo americano da NASA-USAF procura, com sua fórmula, pela E(c f ), ou a
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expectativa de casualidade para um fragmento do veículo VANT. Depois de calculada
esta expectativa para cada fragmento, eles são agrupados em classes e é feita a somatória
das expectativas de todos os fragmentos da classe. Após isto, é feita a somatória das
expectativas de todas as classes e assim se tem a expectativa de casualidade para o
veículo como um todo.

O modelo sueco da SASA, com seu cálculo, procura pelo n f atalidade, ou número de
fatalidades resultantes de uma colisão, por hora de vôo. Nesse estudo não há nenhum
estabelecimento objetivo de valores a serem considerados ou alcançados para o número
de fatalidades por hora de operação dos VANTs.

O modelo australiano da universidade de Queensland procura pelo CE, ou número
esperado de casualidades por hora de vôo.

O modelo inglês da UAVSA objetiva encontrar, com sua fórmula, a probabilidade de
um evento severo resultante de impacto do VANT com o solo por hora de vôo. Também
não é fornecido nenhum valor como objetivo da probabilidade de acontecimento de um
evento severo.

4.1.3 Área Letal do Impacto do VANT ou dos seus Destroços

Todos os modelos possuem alguma forma de modelar ou calcular a possível área
que será atingida por um VANT, ou algum de seus destroços, caso ele impacte com o
solo. Calcular esta área é importante para determinar quais os limites de segurança a
partir do ponto da queda.

No caso do modelo americano do MIT, este valor já está em uma tabela, calculado
de acordo com cada classe de VANT e levando em consideração seu tamanho, peso e
velocidade para cada representante escolhido de uma classe.

O modelo da NASA tem em sua fórmula um item relativo à área de casualidade
de um fragmento mas não demonstra como calculá-lo. Neste estudo é citado que o
framework que utilizará tal modelo terá uma base de dados bastante completa a respeito
dos vários modelos de VANTs, suas características estruturais, velocidades, e muitas
outras informações que permitirão que, em tempo real, sejam gerados gráficos com os
contornos das possíveis áreas que poderão ser atingidas por fragmentos no decorrer da
trajetória de sobrevôo.

No modelo sueco da SASA existe um termo na equação que leva em consideração a
área de localização da colisão, onde pessoas e propriedades poderão ser atingidas, mas
não menciona como isto pode ser calculado.
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No caso do modelo australiano de Queensland, existe uma considerável comple-
xidade no que diz respeito à área letal atingida por um VANT que impacta com o solo.
O termo LA (área letal) da fórmula é desmembrado em duas outras fórmulas, cada uma
para um perfil de queda, em modo planagem ou de forma vertical. No caso de veícu-
los que possuam um perfil de queda de forma vertical, são levadas em consideração
questões como o raio de uma pessoa em solo e a envergadura da aeronave. Já para
o veículo com um perfil de queda no modo planagem, o raio de uma pessoa, a enver-
gadura, o comprimento da aeronave e a área projetada do percurso de queda da aeronave
são utilizados para tal cálculo.

O modelo inglês da UAVSA somente faz referência a uma área letal de espa-
lhamento do veículo aéreo, não fazendo nenhuma observação para o modo como deve
ser feito o cálculo desta área.

4.1.4 Densidade Populacional da Área da Queda

Todos os modelos estudados levam em consideração a densidade populacional do
local de impacto do sistema VANT, não havendo nenhuma distinção na forma como
cada um deles trata este parâmetro. A densidade populacional é um dos aspectos
mais importantes dos cálculos, pois é determinante para a classificação do acidente em
“Perigoso” ou “Catastrófico”. Quanto mais densamente povoada a área onde ocorrer a
queda, maiores as probabilidades de fatalidades.

4.1.5 Probabilidade de Falha/Taxa de Falha

Cada um dos modelos apresenta uma forma de tratar a probabilidade de falha ou a
taxa de falha do sistema VANT, sendo que alguns tratam de forma bastante particular
este quesito. Em muitas situações, este será o parâmetro a ser trabalhado para que os
níveis de segurança esperados sejam alcançados.

O modelo americano do MIT-ICAT utiliza na sua fórmula a taxa de falha de um
sistema na forma 1

MT BF , que é o inverso do tempo médio entre falhas. No caso de um
tempo médio entre falhas de 100.000 horas, por exemplo, tem-se a taxa de falha de
1x10−5 falhas por hora de operação.

Já o modelo americano da NASA-USAF utiliza o termo Pi, que significa a proba-
bilidade de impacto de um VANT com o solo. Segundo o artigo, esta probabilidade é
obtida fazendo-se uma integração numérica do campo de destroços.

No modelo sueco da SASA, o termo utilizado para tratar desta variável é o Pc| f ,
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definido como a probabilidade de ocorrer uma falha que induza à uma colisão do sistema
VANT com o solo. Esta probabilidade total é obtidade somando-se as probabilidades
de todas as condições de falha que possam causar uma colisão. Uma possibilidade para
este cálculo é iniciar o processo com uma árvore de falhas, cujo evento do topo é a
queda do VANT. Desta forma é possível identificar várias falhas que podem levar esta
queda, decompor estas falhas em eventos mais simples e fazer, passo-a-passo, o cálculo
da probabilidade quantitativa de cada um destes eventos até chegar à probabilidade do
evento do topo.

No caso do modelo australiano da universidade de Queensland, é utilizado dire-
tamente o λ, taxa de falha do sistema VANT. Nesse modelo é assumido como 1x10−5

falhas por hora de operação como o índice de falha, por ser esta a taxa de falha verificada
para o VANT Predator Série B.

O modelo inglês da UAVSA tem na fórmula o parâmetro P f , que representa a pro-
babilidade de uma falha que resulte em um impacto do VANT com o solo. Neste modelo
não é detalhada a forma como se chega a este índice.

4.1.6 Mitigação e Penetrabilidade

Os três parâmetros anteriores (área afetada pelo impacto do VANT com o solo,
densidade populacional da área do impacto e taxa de falha ou probabilidade de falha do
sistema VANT) são comuns a todos os modelos. Mas alguns estudos tratam de algumas
variáveis extras para seus cálculos.

Um dos fatores que aparece em alguns modelos é o fator de mitigação. Esse é um
fator que pode ser desconsiderado na hora dos cálculos. A inexistência de qualquer
mecanismo que possa mitigar os efeitos de uma queda leva a um cenário pessimista, o
que é considerado como incentivador para atitudes que elevem os níveis de segurança.

Outro parâmetro encontrado em modelos, mas não em todos, é o fator de pene-
tração, que considera a probabilidade de um VANT penetrar em um abrigo, seja ele
uma casa, um prédio, um carro ou mesmo algumas árvores. Para cada caso específico
de abrigo, seria necessário se calcular este fator, pois a resistência dos vários materiais
são diferentes.

Um exemplo de estudo que usa os dois parâmetros acima citados em seus cálculos
é o modelo americano proposto pelo MIT-ICAT. Nesse modelo é considerado, explici-
tamente, um fator de mitigação (Pmit). Como fator de mitigação são considerados, neste
modelo, a utilização de pára-quedas ou de algum outro sistema que amenize as conse-
qüências de um mau funcionamento do sistema que leve a uma queda. Além deste, o
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modelo também traz o PPen, ou fator de penetração. Este fator trata da probabilidade de
um VANT penetrar em um abrigo, mas sem especificar qual o tipo de abrigo. Para este
parâmetro existe uma tabela levando em consideração o tamanho do VANT, seu peso e
sua energia cinética no momento do impacto.

Em outros modelos não há, explicitamente, nenhum parâmetro relacionado ao fator
de mitigação, mas há menção sobre a mitigação que existe no caso das pessoas estarem
dentro de algum abrigo, tais como automóveis, construções, ou até mesmo embaixo de
alguma árvore.

4.1.7 Área de Aplicação

Os modelos e os estudos têm como objetivo integrar os VANTs no espaço aéreo e
se aplicam ou aos VANTs civis ou aos militares. Na tabela 11 pode-se ver onde cada
um dos estudos se aplica.

Tab. 11: Áreas de aplicação

Modelo Civil Militar
MIT-ICAT

√

NASA-USAF
√

SASA
√

Queensland
√

UAVSA
√

Mesmo no caso de estudos com aplicabilidade para os VANTs militares, como no
caso do estudo realizado pelas NASA-USAF, as metodologias de cálculo e frameworks

que possam vir a ser desenvolvidos podem ser aplicados para a atuação dos VANTs
civis.

4.2 Possíveis Cenários Civis de Aplicação dos VANTs

Como citado no item 2.4.2, no capítulo 2, várias são as aplicações possíveis dos
VANTs no cenário civil. Algumas delas já se encontram em uso, mas algumas necessi-
tam que certas lacunas sejam preenchidas para que possam ser efetivamente colocadas
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em andamento. Entre estas lacunas estão o desenvolvimento dos sistemas “sense and

avoid”, a regulamentação do vôo de VANTs em espaço aéreo civil controlado e a com-
provação da manutenção dos níveis de segurança aéreos atuais com a introdução dos
VANTs no espaço aéreo civil.

A seguir são apresentados alguns cenários para utilização dos VANTs levando em
consideração necessidades do mercado, do governo e dos serviços de segurança.

4.2.1 Vigilância de Fronteiras

O Brasil possui 23.127 km de fronteiras, sendo 7.408 km marítimas e 15.719 km
terrestres. A fronteira marítima tem seus limites determinados pela foz do rio Oiapoque
ao norte e o arroio Chuí ao sul (CEPEN, 2008). Na parte terrestre, com exceção do Chile
e do Equador, o Brasil faz fronteira com todos os demais países da América do Sul.

A responsabilidade de fiscalização das fronteiras no Brasil é da Polícia Federal
e fazem parte das suas atribuições, segundo a Lei 10.446, de 8 de maio de 2002
(REPúBLICA, 2008), a fiscalização da entrada e saída de pessoas do país, controle dos
meios de transporte que fazem o tráfego internacional e a investigação e combate aos
crimes nacionais ou transnacionais que ocorram ou iniciem na faixa de fronteira, tais
como tráfico de armas, drogas, furto ou roubo de veículos, crimes contra a fauna e a
flora, exploração ilegal de madeira e a biopirataria.

Na figura 11 pode-se ter uma idéia de toda a extensão das fronteiras terrestre e
marítima do Brasil.
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Fig. 11: Mapa do Brasil com suas fronteiras (CITYBRAZIL, 2008)

Devido às dimensões continentais do Brasil, essa tarefa de fiscalização torna-se
bastante difícil. Ao longo de toda a fronteira terrestre, há apenas 23 postos oficiais de
fiscalização da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério da Saúde (ESCALA,
2008). A grande quantidade de rios que transpassam as fronteiras possibilita ainda
maior facilidade para o tráfico e evasão de riquezas.

Neste contexto, o uso de VANTs como instrumento auxiliar na vigilância de fron-
teiras pode ser de muita utilidade. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, em 17 de
outubro de 2008, declarou que o Brasil trabalhará para desenvolver e produzir Veículos
Aéreos Não Tripulados para a fiscalização das fronteiras (DEFESA, 2008).

Tem-se então, com uma visão a médio prazo, uma perspectiva de sobrevôo de
VANTs no espaço aéreo civil para auxílio na vigilância e fiscalização das fronteiras
brasileiras.

4.2.2 Patrulhamento Urbano e Monitoramento de Áreas de Con-
flito

Com o aumento da criminalidade, principalmente nas grandes cidades, a tarefa de
promover o patrulhamento urbano vem se tornando bastante problemático para as en-
tidades responsáveis por esta atividade. Além do problema da responsabilidade sobre
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a contenção da criminalidade, fazem parte das atribuições das polícias a execução de
mandados de prisão, busca e apreensão, controle de tráfego urbano, prisão de infratores
e controle de situações de crise.

Dentre as tarefas mais sensíveis está o patrulhamento de favelas, locais potenciais
de conflitos entre traficantes e polícia, conflito entre traficantes, tráfico de drogas, com-
pra e venda ilegal de armas, entre outros. Junta-se a isso a dificuldade de acesso às
favelas devido à sua estruturação, com ruas estreitas, escadas, casas sobrepostas e ou-
tras configurações peculiares a esta arquitetura que auxiliam os traficantes na sua tarefa
de se esconder da polícia.

A figura 12 ilustra o conglomerado de construções desornedadas que constituem a
topologia típica de uma favela. No caso da imagem, a favela da Rocinha, no Rio de
Janeiro.

Fig. 12: Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro (imagem capturada do software Google
Earth)

O jornal O Dia Online, em notícia do dia 28 de agosto de 2008 (ONLINE, 2008)
mostra que a polícia do Rio de Janeiro, mais especificamente o Batalhão de Operações
Policiais Especiais (BOPE), já está utilizando VANTs para patrulhamento das áreas de
favela. O modelo de VANT que está sendo testado é o Carcará, fabricado pela empresa
brasileira Santos Lab. Segundo o site do fabricante (SANTOSLAB, 2008), o Carcará é
seguro para operar em áreas urbanas, é de rápida montagem e desmontagem e transmite
imagens em tempo real, entre outras coisas. Tem uma envergadura de 160 cm, veloci-
dade operacional de 40 km/h, pode decolar com ajuda manual ou por meio de catapulta,
tem autonomia de 60 a 95 minutos e leva como carga útil uma câmera móvel com zoom

ou sensor infra-vermelho. Não é fornecido o peso da aeronave no site do fabricante.

Com os VANTs é possível fazer o envio de imagens em tempo real dos locais a
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serem patrulhados, verificando posicionamento de traficantes, localização de arsenal,
pontos de venda de drogas e também é possível se traçar caminhos por onde as equipes
da polícia possam passar.

4.2.3 Inspeção de Grandes Estruturas Físicas

Outra área potencial de utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados é a inspeção
de grandes estruturas físicas, tais como oleodutos, gasodutos, linhas de transmissão,
represas e estradas. Algumas vantagens dos VANTs para este tipo de tarefa são:

• A inexistência de desgaste físico humano, o que poderia gerar necessidade de
interrupções no serviço e possíveis erros de avaliação;

• O maior tempo de execução da tarefa de forma ininterrupta, respeitadas as au-
tonomias de cada modelo VANT que venha a ser utilizado;

• A precisão nas inspeções, já que o VANT pode fazer tomadas aéreas das estruturas
e, mesmo nos casos em que a inspeção humana também é feita por via aérea, as
altitudes a que o VANT pode chegar são bem próximas da estrutura inspecionada;

• E também a vantagem de não se colocar a vida humana em risco ao fazer ins-
peções em locais de maior risco, tais como linhas de transmissão de alta tensão.

As extensões das estruturas citadas anteriormente podem ser de milhares de
quilômetros. A extensão do gasoduto Brasil-Bolívia é de 3.150 km. Segundo re-
latório da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ANEEL, 2008), em 2006
havia mais de 86.000 km de rede básica de transmissão de energia elétrica, com um
crescimento em torno de 3% ao ano em novas linhas. Em 2006 eram quase 200.000
km de estradas pavimentadas1, segundo relatório da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) (ANTT, 2008). Devido à grande extensão destas estruturas, sua
inspeção torna-se trabalhosa e demorada de ser feita.

Na figura 13 estão representados os gasodutos em operação, em estudo e em im-
plantação no ano de 2008 no Brasil. São milhares de quilômetros de gasodutos a serem
inspecionados, tarefa que poderia ser facilitada com a utilização de VANTs.

1Entre estradas municipais, estaduais e federais.
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Fig. 13: Mapa dos gasodutos brasileiros em 2008 (GáSBRASIL, 2008)

Algumas empresas já apresentam interesse nessa tecnologia de apoio. A Petrobras e
a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) estão envolvidas no projeto
Aurora (COMCIêNCIA, 2008) como potenciais utilizadores deste tipo de VANTs.

4.3 Escolha dos Modelos para Cálculo de Níveis de Se-
gurança mais Adequados a cada Cenário

Os cenários de aplicação propostos possuem características bem diferentes entre
si. Uma das mais importantes é quanto às áreas de sobrevôo que cada um requer. No
caso de vigilância de fronteiras, a quase totalidade das áreas são regiões esparsamente
povoadas, sem grande densidade populacional. No caso do patrulhamento urbano, já se
tem o contrário, áreas densamente povoadas, com grandes probabilidades de atingir pes-
soas e construções no caso de queda de um VANT. No cenário de inspeção de grandes
estruturas físicas, existem chances também de impacto com pessoas e construções, prin-
cipalmente com as estruturas a serem inspecionadas.

Devido a estas diferenças, existe a possibilidade de escolha de modelos diferentes
para cálculo de níveis de segurança esperados para cada um dos cenários. A seguir
são analisadas as necessidades de cada um dos cenários e, posteriormente, é proposto
um método de escolha do modelo mais adequado para os cálculos em cada caso. Um
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limitante, pelo menos atual, que pode haver na escolha dos modelos VANTs para as
várias áreas de aplicação civis é a questão da autonomia.

Na figura 14 pode-se ver que os menores modelos também possuem as menores
autonomias. Para vários cenários civis de uso dos VANTs, os modelos de VANT mais
indicados, segundo classificação do MIT, podem ser os modelos de menor porte. Nesse
caso, é necessário que se analise se uma autonomia em torno de 15 horas, como no caso
apresentado para o VANT Seascan da classe Mini, é o suficiente para a realização das
tarefas desejadas.

Fig. 14: Tabela das autonomias de vôo relacionadas às várias classes de VANTs
(WEIBEL; HANSMAN, 2005)

Na figura 14 podemos ver ainda que existe uma aglomeração das classes de VANTs
dentro de uma determinada faixa de autonomia. Os VANTs classificados como Micro
pelo MIT ficam restritos a menos de 5 horas de autonomia. Os VANTs da classe Mini
possuem um teto em torno de 15 horas de autonomia. Dentro da faixa de 20 horas de
autonomia estão os VANTs classificados como Tático. Entre 20 e 50 horas estão os
VANTs classificados como HALE e MALE. A medida que cresce a autonomia, cresce
também o tamanho e as velocidades que podem ser alcançadas com o VANT e, conse-
qüentemente, a energia cinética das aeronaves. VANTs muito grandes e muito velozes
representam maiores riscos para a segurança, embora ofereçam maiores possibilidades
de uso.

A fim de que uma escolha possa ser feita, é necessária uma análise do cenário de
aplicação para que seja efetuado um ranqueamento dos parâmetros e posterior classifi-
cação dos modelos analisados. A metodologia utilizada na análise dos parâmetros para
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cada possível cenário de aplicação levantado está descrita a seguir.

4.3.1 Proposta de Método de Escolha do Modelo de Análise de Se-
gurança mais Adequado Aplicado a cada Cenário Escolhido

O processo de sugestão de modelo mais adequado para cálculo de níveis de segu-
rança para cada um dos cenários civis de utilização, proposto nesse trabalho, foi conce-
bido com as seguintes etapas:

1. Levantamento das principais características que compõem cada um dos cenários
para utilização do VANT.

2. Análise da importância de cada um dos parâmetros comuns aos processos de cál-
culo de níveis de segurança esperados utilizados nas equações dos modelos estu-
dados, em relação ao cenário em que serão aplicados. São avaliadas as relevâncias
dos parâmetros para cada cenário para se obter as prioridades dos parâmetros.

3. De acordo com a análise feita na etapa do item 2, monta-se a matriz de com-
paração paritária dos parâmetros de acordo com os critérios da metodologia AHP
(Analytic Hierarchy Process, descrita no anexo A.

4. Após a etapa 3, obtém-se uma matriz de pesos que representam as importâncias
de cada um dos parâmetros dentro do cenário em questão.

5. O passo seguinte é a montagem de uma matriz para cada parâmetro analisado,
onde as linhas e colunas dessas matrizes são compostas pelos modelos estuda-
dos. É feita então uma comparação paritária entre os modelos levando em con-
sideração como cada um deles trata o parâmetro em questão. Estas matrizes são
processadas conforme a metodologia AHP e, ao final do processamento, tem-se
novas matrizes de pesos que correspondem à forma como cada modelo trata o
parâmetro analisado.

6. É feita a junção dos resultados obtidos nos itens 4 e 5, obtendo-se o modelo para
cálculo de níveis de segurança mais indicado para ser utilizado dentro do cenário
escolhido.

7. De acordo com as características do cenário avaliado, é escolhido o tipo de VANT
mais adequado para utilização.

8. Depois de escolhido o modelo para cálculo para níveis de segurança e o tipo de
VANT mais indicado para o cenário analisado, é feita a aplicação no estudo de
caso.
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A figura 15 ilustra a metologodia utilizada.

Fig. 15: Método proposto utilizado para escolha do modelo de cálculo de nível de
segurança e do tipo de VANT utilizados nos estudos de caso

A metodologia AHP utiliza a hierarquização para escolha de uma alternativa entre
as várias avaliadas. Para isso o problema a ser analisado é divido hierarquicamente em
objetivo (o que se pretende com a avaliação), critérios (aspectos relevantes e que serão
avaliados para auxiliar a chegada ao objetivo) e alternativas (as opções disponíveis para
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solução dentro do objetivo a ser alcançado) (SAATY, 1991).

Seguindo as orientações da metodologia AHP, os objetivos são encontrar sugestões
de modelos para cálculo de níveis de segurança aplicadas a cenários específicos, sendos
eles: “Vigilância de Fronteiras”, “Monitoramento Urbano e Patrulhamento de Áreas de
Conflito” e “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas”. A especialista2 responsável pelas
avaliações é a autora do presente estudo.

Os critérios são os parâmetros “densidade populacional”, “área letal de espa-
lhamento” e “taxa/probabilidade de falha do sistema VANT”. Além destes, um quarto
parâmetro será adicionado aos critérios, que é o parâmetro “captação dos dados”,
acrescentado para representar a dificuldade na obtenção dos dados para os cálculos e o
quão detalhada e profundamente os modelos tratam os parâmetros.

As alternativas são os modelos para cálculo estudados, sendo eles o modelo ame-
ricano do MIT-ICAT, o modelo americano da NASA-USAF, o modelo sueco da SASA,
o modelo australiano de Queensland e o modelo inglês da UAVSA.

Maiores detalhes sobre a metodologia AHP podem ser vistos no anexo A. Como
ferramenta auxiliar no processo de cálculos da metodologia AHP, foi utilizada a ferra-
menta gratuita AHPProject (AHPPPROJECT, 2008).

4.3.2 Parâmetros Importantes para o Cenário “Vigilância de Fron-
teiras”

No cenário de vigilância de fronteiras, algumas características são bastante par-
ticulares. Para a vigilância das fronteiras terrestres, grande parte do território a ser
sobrevoado é composto de rios e florestas, sem áreas fortemente povoadas e sem a pre-
sença de muitas construções.

Neste caso, os aspectos mais importantes a serem considerados passam a ser a au-
tonomia do VANT e a capacidade de vôo autônomo, já que a presença de um operador
remoto se torna bastante difícil. O parâmetro “densidade populacional” não é muito
relevante devido à ausência de áreas densamente povoadas.

É desejável que a taxa de falha do VANT seja pequena, o que garante muitas horas
de sobrevôo sem a necessidade de paradas e de substituição do equipamento, no caso
de uma queda que inutilize o aparelho.

Como as maiores necessidades para esta tarefa são de câmeras e, em algumas situ-

2“Nós assumimos que as comparações paritárias são obtidas por questionamento direto às pessoas
(um único indivíduo, se o problema é do seu interesse apenas) que podem ou não ser especialistas, mas
que estejam familiarizadas com o problema.” (SAATY, 1991)
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ações, sensores, também não há a necessidade de um tipo de VANT com grande capaci-
dade de carga útil. Isto pode levar à escolha de um VANT de porte pequeno, cuja área
de espalhamento no caso de uma queda também não chega a causar muitos danos.

Uma outra característica que, apesar de não fazer parte das fórmulas para cálculo
de níveis de segurança, pode ser considerada como importante, é a forma como os
parâmetros são tratados (superficial ou mais profundamente) e também a dificuldade
na obtenção destes dados. Para os propósitos deste estudo, este será o quarto parâmetro
analisado e chamado de “captação dos dados”.

Segundo as considerações feitas nos parágrafos anteriores, os quesitos mais rele-
vantes para o cenário “Vigilância de Fronteiras” são “taxa/probabilidade de falha do
VANT” e “captação dos dados”. Os parâmetros analisados estão definidos a seguir.

P1 – Densidade populacional

P2 – Taxa/probabilidade de falha do VANT

P3 – Área de espalhamento dos destroços

P4 – Captação dos dados

Estes parâmetros são inseridos em uma matriz quadrada para que a comparação
paritária possa ser feita nos encontros das linhas com as colunas da matriz. Em cada
célula da matriz é colocado um valor que corresponde à comparação entre os dois
parâmetros correspondentes à linha e à coluna onde a célula se encontra. Para cada
comparação, usa-se a seguinte gradação, segundo a metodologia AHP (SAATY, 1991):

• Os dois parâmetros são iguais em importância →1

• O parâmetro da linha é moderadamente mais forte do que o da coluna →3

• O parâmetro da coluna é moderadamente mais forte do que o da linha →1/3

• O parâmetro da linha é mais forte do que o da coluna →5

• O parâmetro da coluna é mais forte do que o da linha →1/5

• O parâmetro da linha é muito mais forte do que o da coluna →7

• O parâmetro da coluna é muito mais forte do que o da linha →1/7

• O parâmetro da linha é extremamente mais forte do que o da coluna →9

• O parâmetro da coluna é extremamente mais forte do que o da linha →1/9
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Na tabela 12 está a comparação paritária dos parâmetros, seguindo a metodologia
Analytic Hierarchy Process (AHP), explicada no Anexo A, para definição da importân-
cia relativa dos parâmetros para este cenário.

Tab. 12: Avaliação da importância relativa dos parâmetros
para o cenário “Vigilância de Fronteiras”

P1 P2 P3 P4

P1 1 1/7 1 1/7

P2 7 1 7 3

P3 1 1/7 1 1/7

P4 7 1/3 7 1

Para o cenário “Vigilância de Fronteiras”, o que se pode concluir é que os parâme-
tros “taxa de falha” e “captação dos dados” são os parâmetros mais importantes. A
explicação é que o fato de um VANT cair com certa frequência, mesmo que seja em
áreas pouco povoadas, poder vir a gerar um certo desconforto e até mesmo rejeição por
parte da população. Além disso, caso não haja precisão nos dados coletados para os
cálculos ou caso eles sejam difíceis de se obter, os resultados obtidos podem ser até
invalidados.

Em relação aos outros parâmetros, levando-se em consideração que as áreas so-
brevoadas serão, em sua grande parte, formadas por florestas e outras áreas pouco ou
nada habitadas, a possibilidade de ocorrer uma colisão com uma pessoa ou construção
é pequena. Sendo assim, o fator densidade populacional passa a não ser uma preocu-
pação maior. Da mesma forma, se não há grandes concentrações populacionais e de
construções, a área letal de espalhamento também não é um ponto sensível. Na figura
16 estão os pesos da matriz da tabela 12 representados no AHPProject.



90

Fig. 16: Comparações paritárias entre os parâmetros usados nas fórmulas para cálculo
de níveis de segurança

Essa matriz de comparações paritárias entre os parâmetros, depois de processada
e normalizada segundo os passos de iterações da metodologia AHP (mais detalhes no
anexo A), gera um autovetor que representa os pesos de cada um dos parâmetros dentro
do cenário em questão. Os pesos de cada um dos parâmetros envolvidos na análise pode
ser visto na figura 17, sendo que o maior peso foi atribuído ao parâmetro “taxa de falha”,
seguido de forma próxima pelo parâmetro “captação dos dados”.
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Fig. 17: Pesos dos parâmetros envolvidos na análise dos modelos de cálculo de níveis
de segurança para o cenário “Vigilância de Fronteiras”

A seguir, cada um dos modelos para cálculo de níveis de segurança recebe uma
avaliação quanto ao modo como trata os parâmetros analisados. A tabela 13 mostra a
matriz de avaliação paritária entre os modelos estudados quanto a forma como cada um
trata o parâmetro “densidade populacional”, considerando a seguinte nomenclatura:

M1 – MIT-ICAT

M2 – NASA-USAF

M3 – SASA

M4 – Queensland

M5 – UAVSA

Tab. 13: Avaliação dos modelos estudados quanto ao
parâmetro “densidade populacional” para o cenário “Vigi-
lância de Fronteiras”

M1 M2 M3 M4 M4

M1 1 1/3 1 1 1

M2 3 1 3 3 3

M3 1 1/3 1 1 1

M4 1 1/3 1 1 1

M5 1 1/3 1 1 1
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A figura 18 mostra como esta matriz é representada no software AHPProject. No
caso deste parâmetro, todos os estudos o tratam de forma bastante semelhante, havendo
uma vantagem no modelo americano da NASA-USAF pela sugestão de tratamento em
tempo real da conjunção densidade populacional e relevo geográfico.

Fig. 18: Avaliação dos modelos de cálculo de níveis de segurança na forma como tratam
o parâmetro “densidade populacional”

A tabela 14 mostra a matriz de avaliação paritária entre os modelos estudados
quanto a forma como cada um trata o parâmetro “taxa/probabilidade de falha”.

Tab. 14: Avaliação dos modelos estudados quanto ao
parâmetro “taxa/probabilidade de falha” para o cenário
“Vigilância de Fronteiras”

M1 M2 M3 M4 M4

M1 1 1/5 3 1 3

M2 5 1 7 5 7
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M3 1/3 1/7 1 1/3 1

M4 1 1/5 3 1 3

M5 1/3 1/7 1 1/3 1

A avaliação mais alta foi dada para o modelo da NASA-USAF pelo fato da proposta
de utilização de taxas de falhas específicas para cada tipo de VANT que for analisado,
e não uma taxa genérica abrangente, como é proposto no estudo australiano da univer-
sidade de Queensland. As avaliações mais baixas são dadas para os modelos de cálculo
propostos pela SASA e pela UAVSA, por não indicarem qual o valor que pode ser uti-
lizado e nem como buscá-lo.

A tabela 15 mostra a matriz de avaliação paritária entre os modelos estudados
quanto a forma como cada um trata o parâmetro “área letal de espalhamento”.

Tab. 15: Avaliação dos modelos estudados quanto ao
parâmetro “área letal de espalhamento” para o cenário “Vigi-
lância de Fronteiras”

M1 M2 M3 M4 M4

M1 1 1/3 7 1 7

M2 3 1 9 3 9

M3 1/7 1/9 1 1/7 1

M4 1 1/3 7 1 7

M5 1/7 1/9 1 1/7 1

Novamente, a avaliação mais alta foi dada ao modelo para cálculo de níveis de segu-
rança proposto pela NASA-USAF, pois ele também propõem dados personalizados para
cada tipo de VANT analisado, dados estes que seriam fornecidos pela própria fabricante
da aeronave. Em seguida estão os modelos de cálculo propostos pelo MIT-ICAT e pela
universidade australiana de Queensland, a primeira por propor áreas cálculadas para
as classes de VANTs propostas por seu estudo e que levam em consideração massa e
velocidade das aeronaves, e a segunda por propor fórmulas para calcular a área letal
para cada modelo que for analisado, embora não leve em consideração a velocidade do
VANT. Por último na avaliação estão os modelos de cálculo propostos pela SASA e pela
UAVSA, por não estipularem nem indicarem nenhuma forma para calcular a área letal
do VANT em análise.

A tabela 16 mostra a matriz de avaliação paritária entre os modelos estudados
quanto a forma como cada um trata o parâmetro “captação dos dados”.
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Tab. 16: Avaliação dos modelos estudados quanto ao
parâmetro “captação dos dados” para o cenário “Vigilância
de Fronteiras”

M1 M2 M3 M4 M4

M1 1 3 5 1/3 5

M2 1/3 1 3 1/7 3

M3 1/5 1/3 1 1/9 1

M4 3 7 9 1 9

M5 1/5 1/3 1 1/9 1

Na avaliação da forma como cada um dos modelos para cálculo de níveis de segu-
rança trata o parâmetro “captação dos dados”, a maior nota foi dada para o modelo pro-
posto pela universidade de Queensland, na Austrália. Isto devido ao fato de, na própria
fórmula proposta, estarem manipulados os dados de cada VANT analisado de forma
direta, com informações que podem ser facilmente obtidas, tais como comprimento e
envergadura da aeronave. Em seguida estão os modelos propostos pelo MIT-ICAT e
pela NASA-USAF, o do MIT por fazer um estudo por classes para obtenção dos índices
envolvidos na fórmula e o da NASA por pelo menos sugerir como obter estes dados.
Por último estão os modelos propostos pela SASA e pela UAVSA, pelo fato de nem ao
menos sugerirem uma forma para obtenção destes dados.

As razões de consistência3 para as avaliações mostradas estão dentro do tolerado
pela metodologia AHP, como pode ser visto na figura 19. A metodologia fala que razões
menores do que 0,10 são consideradas aceitáveis (SAATY, 1991). Mais detalhes podem
ser encontrados no anexo A.

Fig. 19: Razão de Consistência para as avaliações feitas entre parâmetros e modelos de
cálculos para o cenário “Vigilância de Fronteiras”

Depois de feitas essas avaliações, as informações do autovetor que representa os
pesos dos parâmetros são cruzadas com as informações dos autovetores que representam

3A Razão de Consistência (RC) dá o índice de coerência dos julgamentos efetuados. Quanto mais
próximo de 0, maior a coerência do julgamento (SAATY, 1991).
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a avaliação de como cada modelo para cálculo de níveis de segurança trata os parâmetros
avaliados. No caso do presente cenário, “Vigilância de Fronteiras”, os dois parâme-
tros que têm maior peso são “taxa de falha” e “captação dos dados”. Os modelos que
receberam melhor avaliação quanto à forma que tratam estes parâmetros, conseguiram
uma melhor colocação. A figura 20 ilustra como esta avaliação é feita, trazendo o
ranqueamento dos modelos e mostrando que o modelo que melhor se encaixa no cenário
“Vigilância de Fronteiras”, segundo a metodologia AHP, é o modelo da NASA-USAF.

Fig. 20: Ranqueamento dos modelos para cálculo de níveis de segurança para o cenário
“Vigilância de Fronteiras”

O modelo americano da NASA-USAF conseguiu uma boa colocação devido à boa
avaliação que recebeu na forma como trata o parâmetro “taxa de falha” e ao peso que
este parâmetro recebeu. Em segundo lugar vem o modelo australiano da universidade
de Queensland, principalmente devido à avaliação que recebeu na forma como trata o
parâmetro “captação dos dados” e também ao peso que este parâmetro conseguiu nas
avaliações.

Um outro fator que influencia nos níveis de segurança do sobrevôo sobre as fron-
teiras do Brasil é o tamanho do VANT escolhido para esta tarefa. A escolha de uma
aeronave que seja grande o suficiente para poder carregar os equipamentos necessários
para a tarefa de vigilância, mas pequena o suficiente para não oferecer grandes riscos,
mesmo quando for necessário o sobrevôo sobre áreas povoadas, será importante para se
evitar fatalidades na operação dos VANTs.
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4.3.3 Parâmetros Importantes para o Cenário “Patrulhamento Ur-
bano e Monitoramento de Áreas de Conflito”

A análise dos parâmetros no caso do patrulhamento urbano e monitoramento de
áreas de conflito exige mais cuidado. Neste caso, o sobrevôo dos VANTs será sobre
áreas extremamente povoadas, com grande concentração de construções e sem muitas
áreas onde possa ser feito um pouso de emergência ou a destruição intencional do
VANT, seja na forma de uma explosão no ar ou de uma colisão com o solo.

Desta forma, o parâmetro “densidade populacional” passa a ser de extrema im-
portância, pois mesmo que o tipo de VANT escolhido seja pequeno, o impacto com
uma residência ou a colisão com uma pessoa em solo pode ser perigosa, causando al-
gum ferimento, uma fatalidade ou afetando a aceitação das pessoas de uma forma geral
com esta nova tecnologia.

A “taxa e/ou probabilidade” de falha do VANT também merece atenção, pois quanto
menores forem seus valores, menores as chances de que uma colisão ou queda acon-
teçam. Uma medida que afeta este parâmetro é o cuidado na hora do planejamento do
tipo de VANT a ser utilizado, principalmente no que diz respeito à redundância na parte
de sistema e hardware usados.

O parâmetro “área de espalhamento” depende fortemente do tipo de VANT esco-
lhido para esta tarefa. No caso dos modelos pequenos e que alcancem pequenas ve-
locidades, esta área não chega a ser muito preocupante. Mas conforme o tamanho e a
velocidade do VANT aumentam, esta área passa a ser maior, com aumento também das
probabilidades de que os destroços do VANT atinjam uma pessoa. Nessa situação, a
escolha de um VANT de pequeno porte pode ser o suficiente, pois a maior necessidade
da carga útil a ser transportada são câmeras para fazer o monitoramento.

O quesito “captação dos dados” passa a ser importante na aplicação dos mode-
los para cálculo de níveis de segurança neste cenário, pois chegar a resultados errados
nos cálculos pode ser tão desastroso quanto não ter qualquer métrica para a medição
dos níveis de segurança esperados na operação dos VANTs sobre áreas extremamente
povoadas.

Na tabela 17 está a comparação para definição de importância relativa dos parâme-
tros para o cenário “Patrulhamento Urbano e Monitoramento de Áreas de Conflito“. Os
parâmetros analisados estão definidos a seguir.

P1 – Densidade populacional

P2 – Taxa/probabilidade de falha do VANT



97

P3 – Área de espalhamento

P4 – Captação dos dados

Tab. 17: Avaliação da importância relativa dos parâmetros
para o cenário “Patrulhamento Urbano e Monitoramento de
Áreas de Conflito”

P1 P2 P3 P4

P1 1 1 3 1/3

P2 1 1 1 1/3

P3 1/3 1 1 1/5

P4 3 3 5 1

Na tabela 17, os parâmetros estão comparados de forma paritária para definição
de quais as prioridades dentro do cenário “Patrulhamento Urbano e Monitoramento de
Áreas de Conflito”. Feita a análise, os pesos de cada um dos parâmetros envolvidos pode
ser visto na figura 21, sendo que o maior peso foi atribuído ao parâmetro “captação dos
dados”. Isto é explicado pelo fato da necessidade de se ter dados bastante precisos para
que os cálculos possam ser feitos pois, caso contrário, as avaliações resultarão em níveis
de segurança esperados fora da realidade.

Fig. 21: Pesos dos parâmetros envolvidos na análise dos modelos de cálculo de níveis
de segurança para o cenário “Patrulhamento Urbano e Monitoramento de Áreas de Con-
flito”

Neste cenário a análise de importância é mais difícil, pois todos os parâmetros são
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sensíveis. A densidade populacional do local de impacto do VANT, a taxa de falha que
vai definir a freqüência destas quedas e a dificuldade na captação dos dados, bem como
sua precisão, são parâmetros que merecem cuidado na hora de analisar os cálculos.
Apesar da área letal de espalhamento também ser um fator importante, o seu grau de
importância varia conforme o tamanho do VANT utilizado. Para este cenário também
é recomendável a utilização de um VANT de pequeno porte, diminuindo os riscos de
uma fatalidade no caso de uma queda, desde que atenda as necessidades de carga útil
necessárias para que desempenhe de forma efetiva o seu papel.

Para a avaliação dos modelos para cálculo de níveis de segurança na forma como
tratam cada um destes parâmetros, não há modificações quanto ao que é mostrado nas
tabelas 13, 14, 15 e 16.

As razões de consistência para as avaliações efetuadas podem ser vistas na figura
22 e estão todas dentro da faixa tolerável, que é de, no máximo, 0,10.

Fig. 22: Razão de Consistência para as avaliações feitas entre parâmetros e modelos de
cálculos para o cenário “Patrulhamento Urbano e Monitoramento de Áreas de Conflito”

Depois de feita a análise dos pesos de cada parâmetro envolvido nos cálculos e da
avaliação de como os modelos propostos para cálculo de níveis de segurança tratam cada
um dos parâmetros, os modelos para o cenário “Patrulhamento Urbano e Monitoramento
de Áreas de Conflito” foram ranqueados, conforme mostrado na figura 23, ficando em
primeiro lugar o modelo australiano proposto pela universidade de Queensland. Isto se
deu devido ao grande peso do parâmetro “captação dos dados”.
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Fig. 23: Ranqueamento dos modelos para cálculo de níveis de segurança para o cenário
“Patrulhamento Urbano e Monitoramento de Áreas de Conflito”

4.3.4 Parâmetros Importantes para o Cenário “Inspeção de
Grandes Estruturas Físicas”

Para a inspeção de grandes estruturas físicas há um meio termo das importâncias
consideradas nos dois cenários anteriores. Existe sobrevôo tanto de áreas mais povoadas
quanto de áreas com baixas densidades populacionais. Há também a necessidade de
sobrevôos sobre construções, principalmente das estruturas a serem inspecionadas.

Como pode haver sobrevôo sobre áreas povoadas, mesmo que não densamente, é
importante a análise cuidadosa do parâmetro “densidade populacional”, ou a escolha de
um trajeto de vôo que evite as concentrações urbanas, embora não seja sempre possível
evitar as áreas povoadas.

A consideração da “taxa/probabilidade de falhas” é um fator importante, pois a
queda do VANT, mesmo que não atinja pessoas em solo, pode ser perigosa. No caso
de inspeção de linhas de transmissão, por exemplo, a queda da aeronave pode provocar
prejuízos e acidentes com possíveis fatalidades devido à colisão do VANT com as linhas
de alta tensão.

Também na análise do fator “área de espalhamento”, devido à possibilidade de so-
brevôo ou vôo próximo a áreas povoadas e com construções vitais, deve ser levado em
consideração a utilização de um VANT que possa desenvolver suas tarefas e, ao mesmo
tempo, possuir a menor área de espalhamento possível. Para isso devem ser analisadas
as necessidades de aparelhos a serem transportados como carga útil e escolhido o menor
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VANT que possa carregar estes equipamentos.

Na tabela 18 está a comparação para definição de importância relativa dos parâme-
tros para o cenário “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas“. Os parâmetros analisados
são os seguintes:

P1 – Densidade populacional

P2 – Taxa/probabilidade de falha do VANT

P3 – Área de espalhamento

P4 – Captação dos dados

Tab. 18: Avaliação da importância relativa dos parâmetros
para o cenário “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas”

P1 P2 P3 P4

P1 1 1 1/3 1/3

P2 1 1 1/3 1/3

P3 3 3 1 1

P4 3 3 1 1

Na tabela 18, os parâmetros estão comparados de forma paritária para definição de
quais as prioridades dentro do cenário “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas”. Feita
a análise, os pesos de cada um dos parâmetros envolvidos pode ser visto na figura 24.
Houve um empate nos pesos dos parâmetros “área letal de espalhamento” e “captação
dos dados”. O risco do VANT ou seus destroços atingir uma rede de alta tensão, uma
barragem de hidrelétrica, ou mesmo instalações mais sensíveis como plantas químicas
e nucleares, pode trazer graves conseqüências. Da mesma forma, a precisão dos dados
é importante para a confiança nos cálculos.
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Fig. 24: Pesos dos parâmetros envolvidos na análise dos modelos de cálculo de níveis
de segurança para o cenário “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas”

Para a avaliação dos modelos para cálculo de níveis de segurança na forma como
tratam cada um destes parâmetros, não há modificações quanto ao que é mostrado nas
tabelas 13, 14, 15 e 16.

As razões de consistência para as avaliações efetuadas podem ser vistas na figura
25 e estão todas dentro da faixa tolerável, que é de, no máximo, 0,10.

Fig. 25: Razão de Consistência para as avaliações feitas entre parâmetros e modelos de
cálculos para o cenário “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas”

Depois de calculados os pesos de cada parâmetro e analisadas as formas como cada
modelo para cálculo de nível de segurança os trata, é sugerido o modelo americano pro-
posto pela NASA-USAF, seguido pelo modelo australiano da universidade de Queens-

land, com pouca diferença, como pode ser visto na figura 26.
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Fig. 26: Ranqueamento dos modelos para cálculo de níveis de segurança para o cenário
“Inspeção de Grandes Estruturas Físicas”

4.4 Estudos de Caso Aplicando os Modelos Escolhidos
aos Respectivos Cenários

Em dois dos cenários analisados, “Patrulhamento de Fronteiras” e “Inspeção de
Grandes Estruturas Físicas”, o modelo para cálculo de níveis segurança mais indicado
é o proposto pela NASA-USAF. Será usada uma simplificação dos cálculos aplicados
pelo modelo a título de exemplificação de aplicabilidade. Para o cenário “Patrulhamento
Urbano e Monitoramento de Áreas de Conflito” foi sugerido pelas análises o modelo
australiano proposto pela universidade de Queensland.

Nos três cenários em questão, como não há necessidade de transporte de grandes
cargas, pode-se pensar no uso de VANTs de pequeno porte. Baseando-se na classifi-
cação feita pelo MIT-ICAT (WEIBEL; HANSMAN, 2005), VANTs da classe Micro teriam
pouca capacidade de carga útil, já que têm, no máximo, 1kg. Os VANTs da classe Mini,
com peso entre 1 e 13kg, já oferecem maiores possibilidades de carga útil, entre câmeras
e sensores, que seriam a necessidade nestes cenários.

Tome-se como exemplo das limitações da classe Micro o VANT Black Widow. Este
modelo possui um peso bruto de 42g, com carga útil de 2,2g (UAVFORUM, 2009b). As
possibilidade de carga útil, com limite de 2,2g, são bastante restritas. É necessário o
desenvolvimento de sensores e câmeras que possam se encaixar dentro desta restrição.

Entre os VANTs classificados pelo estudo do MIT como da classe Mini, que
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são os analisados para uso nos três cenários, foram selecionados os cinco modelos
analisados no estudo americano do MIT-ICAT. A tabela 19 mostra um resumo das
principais características destes cinco tipos de VANTs classificados como Mini. Os
VANTs avaliados serão Dragon Eye (GLOBALSECURITY.ORG, 2009), Aladin (EMT,
2009), Pointer (AEROVIRONMENT, 2009), Sender (DESIGNATION-SYSTEMS.NET, 2009)
e Azimut (UAVFORUM, 2009a).

Tab. 19: Características de VANTs da classe Mini

Modelo Comprimento Envergadura Peso Autonomia Raio
Dragon Eye 0,91 m 1,14 m 2,3 kg 1 h 5 km

Aladin 1,53 m 1,46 m 3,2 kg 1 h 15 km

Pointer 1,83 m 2,74 m 4,3 kg 1 h 20 min 5 km

Sender 1,2 m 1,2 m 4,5 kg 2 h 93 km

Azimut 2,1 m 3,4 m 4,5 kg 2 h 11 km

A seguir, para cada cenário analisado, serão ponderadas as necessidades e escolhido
o tipo de VANT para que seja usado na aplicação da fórmula para cálculo de nível de
segurança esperado sugerida pelas análises. As densidades populacionais utilizadas nos
cálculos são do senso do IBGE de 1996.

4.4.1 Estudo de Caso 1 – Vigilância de Fronteiras

Segundo as análises anteriores, o modelo para cálculo de níveis de segurança mais
adequado ao cenário “Vigilância de Fronteiras” é o modelo americano proposto pela
NASA-USAF. Este modelo não trabalha com divisão dos VANTs em classes, ele é apli-
cado a cada VANT individualmente para os cálculos. Apesar disso, foi usada a tabela
de classes elaborada pelo MIT-ICAT para facilitar o entendimento da escolha do VANT
para cada cenário estudado.

O melhor tipo de VANT para o patrulhamento de fronteiras seria um que tivesse
tamanho pequeno e grande autonomia. Até o momento esta junção não se tornou pos-
sível, pois os VANTs de menor tamanho são também os que possuem menor autonomia.
No caso dos VANTs classificados pelo MIT-ICAT como Mini, essa autonomia fica res-
trita entre 1 e 2 horas.

O raio de ação do VANT também é uma característica importante no caso de fron-
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teiras, pois o Brasil possui grandes extensões delas e, em muitas situações, fica impra-
ticável possuir bases de auxílio muito próximas.

Levando em consideração a união das duas características, autonomia e raio de
ação, dentre os modelos de VANTs da classe Mini vistos, o mais indicado é o Sender,
com 2 horas de autonomia e um raio de ação de 93 quilômetros. Para os cálculos serão
utilizadas as densidades populacionais de áreas de fronteira e os dados da classe de
VANTs Mini, assim como a equação 3.2 (Ec f = (Pi)(Pd)(Ac)).

Na fórmula simplificada, é utilizada a área de espalhamento de 1,3 m2 (área de es-
palhamento calculada pelo MIT-ICAT para os VANTs da classe Mini, conforme tabela
8), a densidade populacional de todos os municípios dos Estados do Acre, Rondônia,
Amazonas, Roraima, Amapá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Estados de fron-
teira) e um número esperado de 1x10−7 fatalidades por hora de operação. Neste caso,
o que é calculado é o parâmetro Pi, que é a probabilidade de impacto, já que não exis-
te um número de horas reais de vôo para obtenção deste número. O objetivo fixa-
do fica sendo o número de fatalidades máximo estabelecido pela FAA para eventos
perigosos, encontrando-se a probabilidade de impacto necessária para que este índice
seja alcançado.

Os Estados acima citados foram escolhidos pelo fato de possuírem maior área e
serem menos povoados, dificultando o patrulhamento de outras formas que não seja
com VANTs. Em tese, são os mais beneficiados com a nova tecnologia para fazer
o patrulhamento de suas fronteiras com outros países. Também são os que possuem
grande parte da floresta amazônica, onde ocorre a biopirataria, crime que também pode
ser combatido com o uso de VANTs. Devido à dificuldade na separação dos municípios
fronteiriços, bem como o estabelecimento de qual faixa da fronteira precisaria ser moni-
torada, foram usadas as densidades populacionais de todos os municípios dos Estados
em questão.

A tabela 20 mostra um resumo das densidades populacionais da região escolhida
para ser analisada, qual a porcentagem dos municípios da região analisada que estão
dentro de cada faixa de densidade populacional e qual a probabilidade de impacto tole-
rável para que, dentro daquela faixa de densidade populacional, se alcance o índice de
segurança de 1x10−7 fatalidades por hora de operação do VANT.
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Tab. 20: Densidades populacionais de Estados de fronteira

Faixas de Densidade Porcentagem Probabilidade de
Populacional (hab/km2) de Municípios Impacto Tolerável (Pi)

Densidade < 0,5 10,81% Pi > 0,1537

0,5 ≤ densidade < 1,0 17,30% 0,0769 < Pi ≤ 0,1537

1,0 ≤ densidade < 2,0 17,30% 0,0384 < Pi ≤ 0,0769

2,0 ≤ densidade < 3,0 13,51% 0,0256 < Pi ≤ 0,0384

3,0 ≤ densidade < 4,0 8,65% 0,0192 < Pi ≤ 0,0256

4,0 ≤ densidade < 5,0 5,56% 0,0153 < Pi ≤ 0,0192

5,0 ≤ densidade < 6,0 4,10% 0,0128 < Pi ≤ 0,0153

6,0 ≤ densidade < 7,0 3,51% 0,0110 < Pi ≤ 0,0128

7,0 ≤ densidade < 8,0 4,05% 0,0096 < Pi ≤ 0,0110

8,0 ≤ densidade < 9,0 1,35% 0,0085 < Pi ≤ 0,0096

9,0 ≤ densidade < 10,0 2,16% 0,0077 < Pi ≤ 0,0085

10,0 ≤ densidade < 20,0 7,84% 0,0038 < Pi ≤ 0,0077

20,0 ≤ densidade < 100,0 4,59% 0,0008 < Pi ≤ 0,0038

100,0 ≤ densidade < 200,0 0,54% 0,0004 < Pi ≤ 0,0008

densidade ≥ 200,0 0,27% Abaixo de 0,0004

De acordo com os números mostrados na tabela 20, quase 60% dos municípios
têm uma densidade populacional que suportam uma probabilidade de impacto (Pi) entre
2,56% a 15,37%, taxas estas que podem ser consideradas altas. Menos de 1% dos mu-
nicípios precisam de uma probabilidade de impacto menor do que 0,08%. Lembrando-
se que os sobrevôos, no caso de vigilância de fronteiras, são feitos em regiões muito
fracamente povoadas, já que não há a necessidade de voar sobre as cidades, as proba-
bilidades de impacto podem chegar a números ainda maiores.

O cenário “Vigilância de Fronteiras” talvez seja um bom ponto de partida para os
testes com VANTs no espaço aéreo brasileiro, pois trata-se de uma situação onde erros
podem ser melhor tolerados e as falhas dos VANTs podem ter repercursões mais brandas
no quesito segurança, pois a possibilidade de impacto com pessoas ou construções são
bem menores. O fator que precisaria ser melhor pensado é o impacto no meio ambiente,
para que possíveis quedas não venham a provocar incêndios e destruições na floresta
amazônica.
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4.4.2 Estudo de Caso 2 – Patrulhamento Urbano e Monitoramento
de Áreas de Conflito

Para o cenário “Patrulhamento Urbano e Monitoramento de Áreas de Conflito”, as
análises efetuadas sugerem o modelo australiano proposto pela universidade de Queens-

land (CLOTHIER et al., ) como mais adequado para os cálculos de níveis de segurança
relacionados aos VANTs, cujas fórmulas podem ser vistas nas equações 3.9, 3.10, 3.11
e 3.12. Este modelo para cálculo de níveis de segurança trata de duas situações no caso
de queda de um VANT e conseqüente colisão com o solo: queda do VANT no modo
planagem e queda na vertical. Os dois modos são apresentados neste estudo de caso.

O fator de escolha para o melhor tipo de VANT a ser usado será o peso, já que não
é necessária uma grande autonomia nem um raio de ação muito extenso. Desta forma,
quanto menor o peso, menores os riscos de fatalidades caso haja queda da aeronave.
Dos modelos apresentados na tabela 19, o que apresenta menor peso é o Dragon Eye,
com 2,3 kg.

Outros fatores que entram nos cálculos para este modelo são o comprimento e a
envergadura da aeronave. No caso do Dragon Eye, estas medidas são 0,91 e 1,14 metros,
respectivamente. Alguns valores serão assumidos, procurando sempre pelo pior caso,
o mais conservador. A taxa de falha assumida para os cálculos (λ4) será 1x10−5, valor
sugerido pelo estudo australiano de Queensland por ser a taxa de falha real obtida pelo
VANT Predator. A probabilidade de casualidade no caso de impacto com uma pessoa
(Pcasualidade|colisao) será assumida como de 100%. E a probabilidade de impacto com o
solo (Pimpacto) será assumida como sendo a mesma da taxa de falha, 1x10−5 casualidades
por hora de operação. Será considerada uma pessoa com 100 cm de circunferência e,
conseqüentemente, 15,92 cm de raio. Na falta de estudos que forneçam a circunferência
média de um determinado universo populacional, foi utilizado um número próximo ao
indicado por estudos como a circunferência máxima indicada como saudável para os
homens (YAMADA; LORENTZ; PRUDENTE, 2007).

As densidades populacionais escolhidas para os cálculos dentro do cenário “Patru-
lhamento Urbano e Monitoramento de Áreas de Conflito” foram as das capitais do
Brasil. As densidades populacionais de algumas capitais são baixas e, em algumas
situações, as densidades das capitais não representam as maiores do Estado em questão,
mas como normalmente são as cidades mais densamente povoadas dos respectivos Es-
tados e com grande concentração dos conflitos sociais, elas foram as selecionadas para
os cálculos.

Na tabela 21 estão os números de casualidades esperadas por hora de vôo (CE),

4λ - Taxa de falha não coberta.
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levando-se em consideração os valores acima citados e a queda do VANT no modo
planagem.

Tab. 21: Casualidades por hora de vôo nas capitais para
queda do VANT em modo planagem

Densidade Casualidades Esperadas
Capital Populacional (hab/km2) por Hora de Vôo (CE)

Queda em Modo Planagem
Porto Velho 8,604 5,82x10−15

Rio Branco 22,985 1,55x10−14

Boa Vista 26,950 1,82x10−14

Macapá 33,671 2,28x10−14

Palmas 34,796 2,35x10−14

Campo Grande 73,915 5,00x10−14

Manaus 101,004 6,83x10−14

Cuiabá 108,749 7,35x10−14

Brasília 312,936 2,12x10−13

Teresina 389,496 2,63x10−13

Florianópolis 621,491 4,20x10−13

São Luiz 938,840 6,35x10−13

Belém 1069,351 7,23x10−13

Goiânia 1349,094 9,12x10−13

Maceió 1410,355 9,53x10−13

Aracaju 2355,303 1,59x10−12

Porto Alegre 2598,023 1,76x10−12

João Pessoa 2606,086 1,76x10−12

Vitória 2987,348 2,02x10−12

Salvador 3117,039 2,11x10−12

Curitiba 3425,976 2,32x10−12

Natal 3861,313 2,61x10−12

Rio de Janeiro 4391,345 2,97x10−12

Recife 6154,755 4,16x10−12

Fortaleza 6263,585 4,23x10−12

Belo Horizonte 6301,440 4,26x10−12

São Paulo 6437,315 4,35x10−12
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Na tabela 22 estão os números de casualidades esperadas (CE), queda do VANT na
vertical.

Tab. 22: Casualidades por hora de vôo nas capitais para
queda do VANT na vertical

Densidade Casualidades Esperadas
Capital Populacional (hab/km2) por Hora de Vôo (CE)

Queda na Vertical
Porto Velho 8,604 2,41x10−14

Rio Branco 22,985 6,44x10−14

Boa Vista 26,950 7,55x10−14

Macapá 33,671 9,44x10−14

Palmas 34,796 9,75x10−14

Campo Grande 73,915 2,07x10−13

Manaus 101,004 2,83x10−13

Cuiabá 108,749 3,05x10−13

Brasília 312,936 8,77x10−13

Teresina 389,496 1,09x10−12

Florianópolis 621,491 1,74x10−12

São Luiz 938,840 2,63x10−12

Belém 1069,351 3,00x10−12

Goiânia 1349,094 3,78x10−12

Maceió 1410,355 3,95x10−12

Aracaju 2355,303 6,60x10−12

Porto Alegre 2598,023 7,28x10−12

João Pessoa 2606,086 7,30x10−12

Vitória 2987,348 8,37x10−12

Salvador 3117,039 8,73x10−12

Curitiba 3425,976 9,60x10−12

Natal 3861,313 1,08x10−11

Rio de Janeiro 4391,345 1,23x10−11

Recife 6154,755 1,72x10−11

Fortaleza 6263,585 1,76x10−11

Belo Horizonte 6301,440 1,77x10−11

São Paulo 6437,315 1,80x10−11
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No caso de todos os municípios analisados, as densidades populacionais são uma
média, dividindo-se a população total do município por sua área. Mas isso não repre-
senta a realidade, já que as densidades não são assim distribuídas, elas são desiguais.
No caso de favelas, mais especificamente, existe um aglomerado muito intenso da popu-
lação. Segundo estudo apresentado no Encontro Nacional de Estudos Populacionais da
Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) em 2002 ((TORRES; MARQUES,
2002)), as densidades populacionais de algumas favelas de São Paulo podem chegar a
ter entre 36.700 a 148.000 hab/km2. Levando-se em consideração estes números, as
casualidades esperadas por hora de vôo podem chegar a números como 4,15x10−10,
número um pouco abaixo ainda do que recomenda a FAA como índice de segurança
esperado para situações consideradas como catastróficas, que é de 1x10−9.

4.4.3 Estudo de Caso 3 – Inspeção de Grandes Estruturas Físicas

Para o cenário “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas”, as análises efetuadas suge-
rem o modelo americano da NASA-USAF como o mais indicado para cálculo de níveis
de segurança no vôo de VANTs. A fórmula para esta cálculo pode ser vista na equação
3.2 (Ec f = (Pi)(Pd)(Ac)).

Além dos valores assumidos já citados no estudo de caso para o cenário “Patru-
lhamento de Fronteiras”, as densidades populacionais usadas para os cálculos no caso
de inspeção de grandes estruturas físicas serão as dos Estados da região Nordeste por
onde passa um trecho de gasoduto já em operação. Esta região engloba os Estados da
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará e pode
ser vista na figura 27. Os valores das densidades populacionais desse estudo podem ser
visualizadas na tabela 23.
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Fig. 27: Estados do Nordeste por onde passa o gasoduto selecionado para o estudo de
caso “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas” (GáSBRASIL, 2008)

Para este cenário foi escolhido o VANT Sender, como no caso do cenário “Patru-
lhamento de Fronteiras”, pois como se tratam de grandes extensões, os fatores autono-
mia e raio de ação também são importantes. A diferença entre a inspeção de grandes
estruturas físicas e o patrulhamento de fronteiras é que no caso da inspeção pode haver
sobrevôo sobre áreas povoadas, já que em algumas situações, como inspeção de linhas
de transmissão, há a passagem destas linhas próximas a grandes centros populacionais.
Assim sendo, a questão da segurança passa a ser um pouco mais sensível.

Tab. 23: Densidades populacionais de Estados da região
Nordeste (IBGE, 2008)

Faixas de Densidade Porcentagem Probabilidade de
Populacional (hab/km2) de Municípios Impacto Tolerável (Pi)

Densidade < 5,0 2,15% Pi > 0,01538

5,0 ≤ densidade < 10,0 5,93% 0,00769 < Pi ≤ 0,01538

10,0 ≤ densidade < 20,0 19,05% 0,00384 < Pi ≤ 0,00769

20,0 ≤ densidade < 50,0 35,29% 0,00154 < Pi ≤ 0,00384

50,0 ≤ densidade < 100,0 22,61% 0,00077 < Pi ≤ 0,00154

100,0 ≤ densidade < 200,0 10,38% 0,00038 < Pi ≤ 0,00077

200,0 ≤ densidade < 300,0 2,08% 0,00026 < Pi ≤ 0,00038

300,0 ≤ densidade < 500,0 0,89% 0,00015 < Pi ≤ 0,00026

500,0 ≤ densidade < 1000,0 0,52% 0,00008 < Pi ≤ 0,00015

1000,0 ≤ densidade < 2000,0 0,30% 0,00004 < Pi ≤ 0,00008

2000,0 ≤ densidade < 5000,0 0,59% 0,00002 < Pi ≤ 0,00004

densidade ≥ 5000,0 0,22% Abaixo de 0,00002
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Neste cenário, mais de 90% dos municípios ficam dentro de uma faixa de probabi-
lidade de impacto (Pi) que vai de 0,038% a 1,538%. As probabilidade de impacto para
grande parte dos municípios no cenário “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas” pre-
cisam ser bem menores, se comparadas aos números encontrados no cenário “Vigilância
de Fronteiras”. Mas deve-se obeservar que as densidades populacionais dos municípios
da região amazônica são também bem menores. Isso corrobora a observação de que os
cuidados para utilização de VANTs no cenário “Inspeção de Grandes Estruturas Físicas”
devam ser bem maiores, pois não existe muito espaço para tentativas e erros.

4.5 Considerações Finais do Capítulo

Neste capítulo foi feita uma análise dos modelos para cálculo de níveis de segurança
estudados, levantando seus pontos em comum e algumas diferenças existentes. Nesta
análise foram levantados os parâmetros mais relevantes e a forma como cada um dos
modelos estudados trata esses parâmetros. Alguns possíveis cenários de utilização civil
dos VANTs foram montados e, com a ajuda da metologodia AHP, foi escolhido o mode-
lo para cálculo de nível de segurança mais adequado para uso dentro de cada cenário
estudado.

Por fim, foram elaborados estudos de caso onde os modelos sugeridos foram aplica-
dos à realidade brasileira, utilizando parâmetros para os cálculos que fazem parte desta
realidade. Os números encontrados não são verdades absolutas, nem mesmo conclusões
dos níveis de segurança que seriam obtidos com o uso de VANTs nestes cenários. São
somente indicações do que se pode esperar, dentro do universo levantado, com o so-
brevôo de VANTs. Não é levado em consideração o compartilhamento do espaço aéreo
com outras aeronaves nem a integração com os sistemas de gerenciamento aéreo exis-
tentes, assunto que pode ser alvo para estudos futuros.
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5 Conclusões e Considerações Finais

Vários foram os problemas encontrados para este trabalho de pesquisa. Não existem
padronizações, normas ou regras aplicadas aos VANTs. As informações sobre essa nova
tecnologia não são ainda amplamente divulgadas. Apesar de todas essas dificuldades, a
seguir estão as conclusões, considerações finais e sugestões para trabalhos futuros a que
se pode chegar com a presente dissertação.

5.1 Conclusões

Um dos maiores impedimentos para a integração dos VANTs no espaço aéreo com
a aviação tripulada é a falta de estudos do impacto nos níveis de segurança que tal
integração proporcionaria. Não há a possibilidade de se fazer tais estudos de forma
empírica, introduzindo os VANTs no espaço aéreo e esperando para se registrar quais
os índices de segurança que serão obtidos. É preciso que se faça isso com estudos
formais, que demonstrem as ações necessárias para se manter, ou mesmo aumentar os
níveis de segurança, antes que esta integração seja feita.

Pesquisar os impactos de segurança de maneira formal também não é uma tarefa
fácil. A maior parte da base de dados de operação de VANTs vem do meio militar,
cujos objetivos são bastante diversos do uso civil. No ambiente militar os vôos foram,
em quase sua totalidade, em espaço aéreo segregado ou em cenários de guerra. Não
há a preocupação com os níveis de segurança em tais condições, não há estações de
controle, e também não há aviões civis compartilhando o espaço aéreo. Conseqüen-
temente, questões como redundância e confiabilidade dos componentes passam a não
ser primordiais. Mas estas questões são essenciais quando se pensa em uso civil com
compartilhamento de espaço aéreo.

Atitudes simples, como a inclusão no projeto de algumas redundâncias, sejam de
hardware ou software, e com a preocupação quanto à qualidade dos componentes usa-
dos na construção dos VANTs, já aumentariam os níveis de segurança alcançados por
eles. A questão é o encarecimento que estas ações podem proporcionar, muitas vezes
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tornando os projetos inviáveis e, além do aumento dos custos, o aumento de peso e
tamanho que as redundâncias podem trazer. Aumento de peso e tamanho representam
aumento do risco no caso de uma eventual queda.

Outro ponto fundamental para que o vôo de VANTs em espaço aéreo civil, conjun-
tamente com aeronaves tripuladas, seja bem aceito, é o desenvolvimento de um sistema
que supra o conceito “see and avoid” das aeronaves tripuladas. Tais sistemas já estão
sendo pesquisados, os chamados “sense and avoid”, mas não existe nada conclusivo até
o momento. Um sistema semelhante ao “Traffic Collision Avoidance System” (TCAS)
usados por algumas aeronaves tripuladas também seria interessante. Novamente a limi-
tação é financeira, pois os sistemas TCAS têm um custo bastante elevado, muitas vezes
custando mais do que a própria aeronave. E como um dos pontos positivos destaca-
dos nos VANTs é seu baixo custo, sistemas que encareçam demais o projeto o tornaria
inviável.

Olhando os números dos estudos de caso apresentados no capítulo 4, o uso de
VANTs de pequeno porte pode ser um bom ponto de partida para a introdução dos
VANTs no espaço aéreo. Devido ao seu pequeno tamanho, os riscos para a população,
para os bens em solo e para o meio ambiente podem ser bastante minimizados. Mas,
para que isso possa ser feito, entra em cena novamente as restrições imposta pela falta de
padronização e legislação. No Brasil já estão sendo feitos vários esforços neste sentido,
muito disso devido à pressão imposta pelo próprio mercado, que já está vislumbrando
as possíveis utilizações e vantagens que os VANTs podem oferecer.

A análise dos modelos para cálculo dos níveis de segurança com a operação de
VANTs mostrou que alguns quesitos utilizados nas análises para tais cálculos são bas-
tante sensíveis, tais como “captação dos dados” e “taxa de falha”. A precisão (ou im-
precisão) dos dados utilizados pode gerar resultados muito divergentes dos encontrados
com a aplicação real, tornando necessária a divulgação por parte dos fabricantes da
realidade observada quanto a falhas, espalhamento e velocidades alcançadas.

No caso dos cenários “Vigilância de Fronteiras” e “Inspeção de Grandes Estruturas
Físicas”, as baixas densidades populacionais e concentração de construções possibilita
que o sobrevôo dos VANTs não traga grandes prejuízos aos níveis de segurança. Mas
quando se pensa no cenário “Patrulhamento Urbano e Monitoramento de Áreas de Con-
flito”, mesmo considerando a densidade média de uma capital como São Paulo (6.437
hab/km2), que é bem menor do que algumas áreas de concentração da capital paulista,
o índice de segurança esperado que se obtém com a queda de um VANT na vertical
chega a 1,80x10−11, duas magnitudes menor do que o índice recomendado pela FAA
para eventos catastróficos. Pensando-se em densidades populacionais maiores, como no
caso das favelas, e em VANTs um pouco maiores e mais pesados, os níveis de segurança
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obtidos podem rapidamente se tornar piores do que o mínimo recomendado pela FAA.
Isso sem pensar ainda na integração e compartilhamento do espaço aéreo dos VANTs
com a aviação convencional tripulada, o que torna os cálculos de níveis de segurança
mais complexos.

5.2 Sugestão para Trabalhos Futuros

Como sugestão para trabalhos futuros, estão o estudo dos sistemas “Sense and

Avoid” e TCAS para os VANTs, facilitando e abreviando sua introdução no espaço
aéreo. Para integração dos VANTs no espaço aéreo juntamente com a aviação conven-
cional tripulada é fundamental que os as aeronaves não tripuladas consigam interagir
e cooperar com os sistemas hoje existentes de gerenciamento do tráfego aéreo. Fazer
com que aeronaves tripuladas e não tripuladas possam trocar informações a fim de con-
seguirem compartilhar o mesmo espaço aéreo é imprescindível para o total aproveita-
mento das possibilidades que os VANTs oferecem.

Outra linha de pesquisa que precisa ser melhor explorada é um refinamento dos
parâmetros que fazem parte das fórmulas para cálculo de níveis de segurança, apri-
morando a forma como cada parâmetro é tratado, procurando tornar os cálculos o mais
precisos possíveis. O estudo de como cada um dos requisitos utilizados nas fórmulas
influenciam no resultado final e qual a melhor forma de utilizá-los auxiliaria na pre-
cisão dos resultados encontrados com a aplicação dos modelos para cálculo de níveis de
segurança aplicados à situações de possível utilização dos VANTs.

Da análise e refinamento dos parâmetros utilizados nos modelos para cálculo de
níveis de segurança estudados existe a possibilidade do desenvolvimento de um novo
modelo de cálculo, agregando o que há de melhor em cada um dos modelos vistos
e, possivelmente, adicionando novos parâmetros que possam auxiliar o encontro dos
melhores resultados. Um modelo de cálculo que reúna o que há de melhor seria uma
grande colaboração.

Seria também bastante útil que novos trabalhos de pesquisa fossem feitos
abrangendo não só a situação de colisão de um VANT com o solo, mas também
análises dos níveis de segurança relacionados à possibilidade de colisão de um VANT
com outras aeronaves em vôo.
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5.3 Considerações Finais

Existem esforços mundiais no sentido de propiciar regulamenteções e padroniza-
ções para a integração dos VANTs ao espaço aéreo mas, comparados à aviação con-
vencional tripulada, ainda há um longo caminho a percorrer, talvez com alguma ação
semelhante à tomada em 1944, com a assinatura da Convenção de Chicago, que estabe-
leceu a Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), uma agência das Nações
Unidas cujo objetivo é coordenar e regular o transporte aéreo internacional. Desde 2006
há um grupo de trabalho da OACI fazendo revisões na Convenção de Chicago. Há pre-
visão de entrega da revisão para 2010 e uma boa sugestão seria a inclusão dos VANTs
na Convenção.

Para que se possa fazer os testes formais, é preciso que se desenvolvam plataformas
de simulações que possam ser alimentadas por bancos de dados com as características
das aeronaves não tripuladas, com as densidades populacionais das áreas a serem simu-
ladas e com as características de relevo, tornando o ambiente o mais próximo possível da
realidade a ser simulada. A aplicação dos modelos para cálculo de níveis de segurança
pode ser melhor testada e as formas de aplicação refinadas.

Como toda nova tecnologia, novos também são os desafios. É importante que o
Brasil possa estar na vanguarda dessas pesquisas para, com a união da comunidade
acadêmica e comercial, preencher as lacunas que faltam para que as tecnologias não
tripuladas possam ser completamente exploradas e delas extraídas o que há de melhor,
colaborando com a sociedade e com os governos.
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ANEXO A -- AHP - Analytic Hierarchy Process

O método criado por Saaty, denominado Analytic Hierarchy Process - AHP, é
um processo de análise hierárquica que possibilita que sejam tomadas decisões sobre
questões e em ambientes complexos. A metodologia do processo visa fazer uma simpli-
ficação e disparar o processo natural de tomada de decisão, semelhante ao modo como a
mente humana organiza o conhecimento, para que a decisão seja tomada (SAATY, 1999).

Para se resolver algumas questões é necessário que sejam julgadas muitas variáveis,
tantas que muitas vezes se torna impossível resolver o problema consumindo tempo e
recursos razoáveis para tais. E tempo e recursos são cada vez mais escassos nos tempos
modernos. O desenvolvimento do AHP veio ao encontro destas necessidades, tornando-
se um framework baseado em fundamentação científica para analisar e tomar as decisões
apropriadas.

A tomada de decisão pode ser considerada como uma escolha, baseada em algum
critério, de uma alternativa entre um conjunto de alternativas possíveis. A não ser em
casos muito simples e específicos, para que a decisão seja tomada precisam ser analisa-
dos vários aspectos das opções, e não um só. E estes critérios também não são isolados,
muitas vezes eles se influenciam, aumentando o quadro de complexidade. Mas o ambi-
ente pode se tornar ainda mais complexo quando não só existem vários critérios que se
influenciam, mas também vários decisores, com visões diferentes, cujas opiniões devem
ser consideradas (BUSHAN; RAI, 2004).

O AHP fornece uma maneira de dividir o problema em problemas menores, de
maneira hierárquica, que pode assim ser melhor compreendido e avaliado subjetiva-
mente. As avaliações subjetivas são convertidas em valores numéricos e são feitos
cálculos para ranquear as alternativas em uma escala numérica. Os passos para esta
metodologia estão descritos a seguir.
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A.1 Metodologia AHP

O problema é decomposto hierarquicamente em objetivo, critérios, sub-critérios
e alternativas. Esta é a parte mais importante do processo, pois a estruturação é funda-
mental para a avaliação. A hierarquia revela como é o relacionamento entre os elemen-
tos de um nível com o nível imediatamente abaixo. Uma estrutura hierárquica genérica
pode ser vista na figura 28. Quando um decisor analisa cada um dos níveis, ele só pre-
cisa comparar quanto à contribuição dos elementos do nível inferior para cada elemento
do nível superior. Esta concentração em uma parte do problema de cada vez é uma das
características que mais facilitam a utilização do AHP.

Fig. 28: Estrutura de uma hierarquia genérica (BUSHAN; RAI, 2004)

Os critério e sub-critérios são avaliados de forma paritária, visando atribuir pesos
relativos a eles dentro do objetivo estabelecido. Esta avaliação é feita pelo avaliador
de forma qualitativa e, posteriormente, esta avaliação é transformada em números, con-
forme a tabela 24.

As avaliações sobre os critérios são coletadas de um ou vários especialistas e depois
são feitas comparações aos pares das alternativas de forma qualitativa, da mesma forma
como é feita a avaliação dos critérios e sub-critérios. Esta opinião pode ser coletada em
um questionário como mostrado na figura 29.
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Fig. 29: Classificação qualitativa aos pares (BUSHAN; RAI, 2004)

O “X” marcado na opção “muito forte” na figura 29, indica que o critério B é muito
forte em relação ao A quando os dois são comparados. Depois desta avaliação, cada
critério é convertido em números quantitativos, conforme a tabela 24.

Tab. 24: Gradação para comparação quantitativa das alter-
nativas

Opção Valor numérico
Igual 1

Moderadamente forte 3

Forte 5

Muito forte 7

Extremamente forte 9

Valores intermediários 2,4,6,8

Para se fazer as comparações paritárias e gerar a matriz de pesos dos critérios, as
seguintes ações são tomadas:

1.As comparações aos pares dos vários critérios são organizadas em uma matriz
quadrada. Os elementos da diagonal da matriz são 1, pois comparam um critério
com ele mesmo, e não pode haver preponderância neste caso. O critério da linha
i é melhor do que o critério da coluna j se o valor do elemento (i,j) é maior do que
1. Caso contrário, o critério da coluna j é melhor do que o critério da linha i. O
elemento (j,i) é o recíproco do elemento (i,j).

2.A matriz resultante da avaliação dos critérios é então elevada ao quadrado, é cal-
culada a soma para cada linha e o autovetor resultante desta soma é normalizado.
Este processo é feito iterativamente até que o autovetor resultante normalizado
não mude em relação à iteração anterior. Considera-se, para esta comparação, em
torno de 4 (quatro) casas decimais.



124

Suponha-se que haja a necessidade de se escolher um modelo de carro entre vários
disponíveis (HAAS; MEIXNER, 2007). O objetivo nesse caso seria “escolha de um mode-
lo de automóvel”. Para que se possa escolher entre os modelos, várias características
serão avaliadas. As características são os critérios, que para a presente avaliação serão:
“Estilo” (P1), “Segurança” (P2) e “Economia” (P3). As alternativas são os modelos
a serem avaliados, nesse caso “Modelo 1”, “Modelo 2”, “Modelo 3” e “Modelo 4”.
Suponha-se que os critérios tenham sido avaliados e comparados aos pares, gerando a
matriz


P1 P2 P3

P1 1/1 1/2 3/1
P2 2/1 1/1 4/1
P3 1/3 1/4 1/1


As frações são então transformadas em números decimais, resultando na matriz


1.0000 0.5000 3.0000
2.0000 1.0000 4.0000
0.3333 0.2500 1.0000


Esta matriz é então elevada ao quadrado (multiplicada por ela mesma) gerando

como resultado a matriz


3.0000 1.7500 8.0000
5.3332 3.0000 14.0000
1.1666 0.6667 3.0000


Os valores das linhas são somados (linha 1 = 12.7500; linha 2 = 22.3332; linha 3 =

4.8333) e depois são somados os valores das somas das três linhas (39.9165). O valor da
soma de cada linha é dividido então pelo valor da soma de todas as linhas (normalização)
e o resultado desta operação gera a matriz normalizada a seguir (também chamada de
autovetor):


0.3194
0.5595
0.1211


A matriz resultante da elevação ao quadrado da primeira iteração é elevada ao

quadrado novamente e todo o processo é repetido. A matriz normalizada (autovetor)
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final desta nova iteração é comparada com a gerada na iteração anterior e, se não existir
diferença entre os resultados (considerando as 4 casas decimais), o processo é encer-
rado. A matriz normalizada final dá a classificação parcial dos critérios, com seus pesos
relativos.

No caso do exemplo aqui mostrado, se o processo tivesse parado na primeira ite-
ração, os valores resultantes para cada um dos critérios avaliados seria os mostrados
na tabela 25. Os resultados encontrados mostram que o critério mais importante é a
segurança (0.5595), seguido pelo estilo (0.3194) e por último a economia (0.1211).

Estilo 0.3194
Segurança 0.5595
Economia 0.1211

Tab. 25: Critérios segundo sua importância

É medida então a consistência da matriz de ordem n. Como as comparações feitas
por este método são subjetivas, o AHP tolera um certo grau de inconsistência nas avali-
ações efetuadas. Se o índice de inconsistência não consegue alcançar um determinado
nível requerido, então as respostas das comparações devem ser revistas. O índice de
inconsistência (CI) é calculado segundo a fórmula A.1

CI = (λmax − n)/(n − 1) (A.1)

onde λmax é o autovalor máximo. Este índice é então comparado ao CI calcu-
lado para uma amostra de matrizes randômicas de várias ordens, denominado Índice
Randômico (RI). A razão (CI/RI) é chamada de razão de consistência, CR. Saaty sugere
que o valor da CR deve ser menor do que 0,1.

Depois, para cada um dos critérios, são montadas matrizes fazendo comparação
paritárias entre as alteranativas que estão sendo avaliadas, modelos de carro no presente
exemplo.

Cada matriz resultante para cada um dos critérios passa pelas mesmas iterações vis-
tas anteriormente e, ao final, tem-se uma matriz normalizada que mostra a classificação
de cada uma das alternativas em relação ao critério avaliado. No presente caso, tem-se
uma matriz de classificação dos modelos para o critério estilo, uma outra para segurança
e uma terceira para economia.

Suponha-se que as comparações aos pares das alternativas, levando-se em consi-
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deração os critérios, gerasse os resultados mostrados na tabela 26.

Estilo Segurança Economia

Modelo 1 0.1160 0.3790 0.3010

Modelo 2 0.2470 0.2900 0.2390

Modelo 3 0.0600 0.0740 0.2120

Modelo 4 0.5770 0.2570 0.2480

Tab. 26: Peso dos critérios para cada modelo avaliado

Os resultados mostrados na tabela 26 geram a matriz a seguir:
0.1160 0.3790 0.3010
0.2470 0.2900 0.2390
0.0600 0.0740 0.2120
0.5770 0.2570 0.2480


Esta matriz é multiplicada pelo autovetor que representa os pesos de cada critério.

O resultado dessa multiplicação gera a matriz


0.3060
0.2720
0.0940
0.3280


A primeira linha da matriz representa a avaliação final do Modelo 1, a segunda linha

a avaliação do Modelo 2, a terceira linha a avaliação do Modelo 3 e a quarta linha da
matriz corresponde ao valor final alcançado pelo Modelo 4 que é, numa avaliação geral,
a alternativa recomendada.


