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Definições 

SBA SBA Torres Brasil Ltda. 

RPAs 

ANT 

VLOS 

 

 

OD 

PEO 

Aeronaves Remotamente Pilotadas 

Aeronave Não Tripulada 

Visual Line of Sight - Operação na qual o piloto mantém o contato 

visual direto com o drone (sem auxílio de 

lentes ou outros equipamentos). 

Observador (de Drone) 

Piloto em Operação 

 

1.0 Introdução 

Qualquer aeronave, tripulada ou não tripulada, é regulamentada por leis, regras e 

normas federais, estaduais e municipais. 

Qualquer pessoa que queira operar uma Aeronave Não Tripulada de qualquer porte, 

RPA ou Drone, em propriedades da SBA Torres Brasil Ltda., ou em estruturas 

gerenciadas e de propriedade da SBA, devem possuir autorização por escrito da SBA 

antes de cada voo, de acordo com esta Política. 

 

2.0 Objetivo 

O objetivo desta Política é de mitigar quaisquer riscos para pessoas e organizações 

que possam ser afetadas pela operação de RPAs nas estruturas da SBA; garantir o 

cumprimento da legislação, normas e regulamentos federais, estaduais e municipais 

aplicáveis, assim como o contrato em vigor. 
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3.0 Escopo 

Esta Política, e as futuras mudanças à esta, descrevem os requisitos para a 

autorização e operação de Aeronaves Remotamente Pilotada (RPAs) em estruturas e 

propriedades da SBA. 

A autorização para operar RPAs em sites gerenciados pela SBA como rooftops, topo 

de caixas d’água, postes, telhados de igrejas, etc. serão avaliados caso a caso. 

Esta Política se aplica à todos os empregados da SBA, empresas terceiras 

contratadas pela SBA, e quaisquer outras empresas (contratadas) que queiram atuar 

em sites ou estruturas da SBA. 

 

4.0 Conformidade com a Política Internacional de RPAs da SBA 

4.1 Requisitos Gerais 

Toda legislação, normas e regras federais, estaduais e municipais devem ser 

consideradas ao operar qualquer tipo de RPAs nos sites da SBA. Isso inclui, mas não 

se limita as licenças necessárias, as legislações aplicáveis à operação segura de 

RPAs, e a Política da SBA para autorização de acesso e operação segura de RPAs. 

Toda operação ilegal de RPAs que viole a legislação federal, estadual e municipal 

estará sujeita ao cancelamento imediato da operação. 

É de responsabilidade do Piloto em Operação manter toda a documentação 

necessária, licenças e estar familiarizado com a legislação, normas e regulamentos 

federais, estaduais e municipais. Isso inclui, mas não se limita a: 

 Inspeções antes e depois de cada voo 

 Manter os registros de todos os voos 

 Garantir que o RPA será operado dentro de áreas de voo sem restrições 

 Não realizar voos num raio de 5km de aeroportos 

 Manter a documentação das inspeções realizadas nos RPAs 

 Atender aos requisitos de reporte de acidentes/incidentes 

 Documentar as condições e limitações do clima local 

 Manter os registros de manutenção recomendados pelo fabricante 

 Manter a linha de contato visual (VLOS) durante todo o tempo de voo 

 Manter os números de registros dos RPAs 

 Atender à todas as normas e legislações locais não mencionadas acima. 
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4.2 Requisitos para o Piloto em Operação de RPAs 

Qualquer empregado da SBA, ou de empresas contratadas, que queiram operar um 

RPA nas propriedades e estruturas da SBA devem atender à todas as legislações, 

normas e regulamentos federais, estaduais e municipais aplicáveis. 

Os pilotos (PEOs) não devem operar estes equipamentos (RPAs) caso tenham 

conhecimento ou tenham razões para indicar que possuem alguma condição física ou 

mental que possa interferir na operação segura das RPAs. 

Os PEOs possuem total e exclusiva responsabilidade e autoridade na operação 

segura dos RPAs. 

 

4.3 Requisitos para RPAs 

Todas as RPAs em operação para a SBA devem ser registradas no Departamento de 

Segurança e Saúde do trabalho antes de iniciarem as operações, e o número do 

registro do equipamento deve estar marcado no corpo do equipamento de forma 

visível. 

As RPAs devem estar em perfeitas condições de operação e devem ser 

inspecionadas antes de cada voo utilizando o formulário Checklist Pré e Pós Voo para 

RPAs (QA-DOC-Anexo A) 

 

4.4 Registro e Documentação de Incidentes 

O Piloto em Operação (PEO) é obrigado a informar qualquer tipo de incidente com 

RPAs para área de Segurança e Gestão de Riscos. 

O relatório do incidente deve conter: 

 Nome e informações de contato do PEO 

 Número de Registro do RPA 

 Local, data e hora do incidente 

 Pessoa (s) ferida (s) e a extensão da lesão 

 Propriedade danificada e extensão dos danos 

 Fotos do local e do dano causado no incidente 

 Descrição detalhada do evento 
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5.0 Conformidade com a SBA 

A operação de qualquer tipo de RPA em propriedades da SBA é proibida a não ser 

que tenha sido devidamente aprovada pela SBA. Qualquer pessoa ou organização 

que for detectada utilizando RPAs em qualquer propriedade da SBA violando todas as 

legislações, normas e regras federais, estaduais e municipais, ou ainda violando a 

Política de RPAs da SBA, será ordenada através de um funcionário da SBA a encerrar 

suas atividades com RPAs até que seja concedida a devida aprovação. Tais violações 

serão consideradas em futuras solicitações de operação de RPAs. 

 

5.1 Requisitos Gerais 

Qualquer empregado da SBA ou empresa contratada que queira operar RPAs nas 

estruturas da SBA devem atender à todas as leis, normas e regulamentos federais, 

estaduais e municipais, antes de solicitar uma autorização. 

Todas as solicitações de voo devem ser enviadas ao Setor de Segurança e Gestão de 

Riscos com pelo menos 48 horas de antecedência do voo. 

 

5.2 Documentação Obrigatória em Campo 

Para garantir a conformidade com a SBA, a documentação abaixo deverá estar 

disponível no local da atividade: 

 Cópia da Política de Operação de RPAs vigente 

 Checklist Pré e Pós Voo para RPAs (QA-DOC-400-A) 

 Livro de registro de voo 

 Livro de registro de manutenção 

 

5.3 Requisitos de Segurança da SBA 

Todos os empregados da SBA e suas contratadas devem estar familiarizados com os 

requisitos de segurança do trabalho da SBA e estes requisitos deverão ser seguidos 

em sua totalidade. A documentação de Segurança do trabalho da SBA pode ser 

conseguida junto ao Setor de Segurança do Trabalho e Gestão de Riscos. 
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5.4 Condicionamento Físico, Álcool e Drogas 

A SBA proíbe qualquer operação de RPAs caso o PEO, a pessoa operando os 

controles ou o Observador de Drones (OD), sejam incapazes de exercerem suas 

responsabilidades com segurança. 

Uma pessoa não pode participar da operação de RPAs em estruturas SBA se ele ou 

ela sabe ou tem motivos para saber de qualquer condição física ou mental que interfira 

com a operação segura de uma RPAs. 

Além disso, uma pessoa não está apta para operar RPAs, operar os controles, ser o 

Observador de Drone (OD), ou fazer parte da equipe caso ele ou ela: 

 Tenha consumido bebida alcóolica nas últimas 8 horas; 

 Está sob influência de álcool; 

 Tenha concentração de álcool no sangue de 0,04% ou mais, e; 

 Está utilizando alguma droga que afeta as habilidades físicas ou mentais. 

 

5.4.1 Gestão e Mitigação de Riscos 

Todos os perigos e impedimentos devem ser documentados utilizando o Checklist Pré 

e Pós Voo para RPAs (QA-DOC-400-A), o qual ser completamente preenchido. 

É de responsabilidade do PEO manter um kit de primeiros socorros completo e 

atualizado, além de um extintor de incêndio que deve estar disponível durante toda a 

operação de voo. Todas as pessoas realizando atividades dentro ou próximo das 

propriedades da SBA devem utilizar capacetes 

O PEO deve comunicar os vizinhos, proprietários dos terrenos, comerciantes, etc. 

sobre o propósito do voo e sua rota. Em nenhuma circunstância poderá haver mais de 

um RPA sendo operado simultaneamente nas estruturas da SBA. 

O Piloto em Operação deve realizar uma pesquisa meteorológica antes de cada voo 

utilizando sempre duas fontes de informação sobre o clima. Não serão permitidos voos 

quando a velocidade dos ventos estiver acima de 32km/h. 

Não serão permitidos voos quando houver outras frentes de trabalho, não 

relacionadas à operação do RPA, realizando atividades dentro do site ou na estrutura 

da SBA. 

Não são permitidas as operações noturnas, 30 minutos após o nascer do sol ou 30 

minutos antes do pôr do sol. 
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Equipamentos contra falhas em segurança como “GPS contínuo” ou “Retorno 

Automático”, etc. devem ser sempre utilizados. 

 

5.5 Requisitos de Seguro da SBA 

Uma empresa Terceira ou contratada pela SBA para realizar atividades para 

operadoras ou diretamente para a SBA em suas estruturas é obrigada a registrar uma 

apólice de seguro de aviação no valor total de US$ 3.000.000,00. 

Uma empresa Terceira ou contratada pela SBA para realizar atividades para 

operadoras ou diretamente para a SBA em suas estruturas deve enviar o certificado 

do seguro ou cópia da apólice à SBA, de forma a evidenciar a contratação do seguro 

nomeando a SBA como assegurada adicional. 

Qualquer empresa que queira operar RPAs para realizer inspeções ou qualquer outro 

serviço nas propriedades e estruturas da SBA devem receber aprovação da SBA 

antes de cada voo. 

 

5.6 Requisitos para Elaboração do Relatório Final 

Todos os dados coletados na operação dos RPAs devem ser enviados à SBA. 

O checklist de requisitos mínimos de fotos está disponível no documento QA-DOC-

400-P. 

Caso a SBA exija a utilização de um software para emissão do relatório, os usuários 

devem entrar em contato com os representantes da SBA para obter seu acesso e 

seguir o checklist de fotos específico. 

Todos os relatórios devem ser enviados no prazo de 48h após o voo ter sido 

completado. 


