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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2020, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Normatiza a utilização de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (RPAs/Drones) da 

Secretaria Executiva de Meio Ambiente (SEMA) 

do município do Paulista – PE. 

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, 

ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições institucionais que lhe são 

conferidas em função de seu cargo, em conformidade com a legislação específica sobre 

a atividade de drones no Brasil, considerando a necessidade de regulamentar e 

normatizar o uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA – sigla em inglês 

referente a “Remotely Piloted Aircraft”, também conhecida por Drone) do município, 

RESOLVE: 

Estabelecer critérios de utilização das RPAs da Secretaria Executiva de Meio Ambiente 

(subdivisão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - 

SEDURBHMA) e definir os procedimentos para o atendimento das demandas por 

imagens aéreas ou produtos derivados, com o intuito de subsidiar os princípios de 

celeridade e eficiência das atividades de monitoramento, fiscalização e licenciamento 

ambiental desta Secretaria. 

Seção I 

Controle e gestão  

Art. 1° - A Secretaria Executiva de Meio Ambiente (SEMA) é responsável pelo controle 

e gestão centralizada de sua(s) aeronave(s). Para estes propósitos o(a) Secretário(a) 

Executivo(a) de Meio Ambiente tem a prerrogativa de selecionar e nomear os servidores 

municipais desta secretaria que farão parte da Assessoria Ambiental de 

Geoprocessamento (AAG) 

Art. 2° - Compete à Assessoria Ambiental de Geoprocessamento (AAG), mediante 

anuência da Secretaria Executiva de Meio Ambiente: 

I - Realizar e manter atualizado(s) o(s) cadastro(s) e a(s) certificação(s) do(s) 

equipamento(s) (RPA e estação de controle) perante a Agência Nacional de 
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Telecomunicações (ANATEL), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), de acordo com a legislação 

vigente. 

II – Analisar a exequibilidade das solicitações em relação à viabilidade técnica e ao 

cumprimento das normas específicas. 

III - Organizar as solicitações (internas e externas), definindo as prioridades; 

IV - Definir as características do levantamento aéreo (local de decolagem/pouso, 

altura de voo, recobrimento lateral e frontal, resolução da imagem etc.); 

V - Definir o fluxo das atividades de processamento de imagens e geração de 

produtos cartográficos; 

Seção II 

Uso e operação 

Art. 3° - O propósito principal do uso da(s) RPA(s) na SEMA é adquirir informações 

espaciais de áreas de interesse dentro do município do Paulista para fins de 

licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental da referida secretaria.  

Art. 4° - A(s) aeronave(s) também pode(m) ser utilizada(s) para a captação e registro 

de imagens e/ou vídeos com propósitos diferentes do Art. 3°, desde que observadas as 

prioridades da SEMA e autorizada pela(o) Secretária(o) Executiva(o) da referida pasta. 

Art. 5° - Toda atividade institucional com qualquer RPA da SEMA deverá obedecer às 

normas vigentes dos órgãos reguladores e somente poderá acontecer mediante a 

apresentação de documentos de porte obrigatório (Anexo I) e: 

I – Se for conduzida por uma equipe de pilotagem (piloto remoto em comando e um 

observador ajudante) com idade mínima de 18 anos e que comprove que recebeu 

treinamento específico para operação de RPA. A equipe de pilotagem é limitada 

aos profissionais devidamente lotados na SEMA, sendo proibida a utilização por 

terceiros. 

II – Com RPA que possua Certificado de Homologação da ANATEL válido; 

III - Com RPA de até 25 kg e que seja cadastrada na Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) por meio do Sistema de Aeronaves não Tripuladas (SISANT), cujo 

número do certificado deve estar afixado na aeronave, em local visível; 
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IV - Mediante prévio cadastro dos pilotos no SARPAS (Solicitação de Acesso de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas) do DECEA (Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo), autorizado pelo Comandante da Unidade detentora da RPA, ou 

pessoa por ele delegada; 

V - Com prévia elaboração de Avaliação de Risco Operacional, conforme Instrução 

Suplementar n. E94-003 da ANAC, aprovada e assinada pelo Comandante da 

Unidade Detentora da RPA, ou pessoa por ele delegada, devendo a operação 

respeitar os parâmetros e requisitos definidos na legislação regulamentadora 

vigente; 

VI - Com autorização ou ciência do DECEA, conforme o caso, por meio do SARPAS; 

VII – Com o manual de voo do equipamento. 

Art. 6° - A(s) aeronave(s) não pode(m) ser utilizada(s) para o transporte de animais, 

entrega de encomendas e nem em atividades agrícolas.  

Art. 7° - É vedada a operação de mais de uma RPA por vez por cada equipe. 

Art. 8° - As operações com RPA devem ser paralisadas imediatamente quando for 

verificada a aproximação de qualquer tipo de aeronave tripulada na área de atuação. 

Art. 9° - É proibida a operação da RPA sem que seja possível a intervenção do piloto 

remoto durante o voo da aeronave. 

Parágrafo único. A única exceção é feita quando a RPA está operando no modo 

“Return to Home”, quando a RPA perde o enlace com o controle ou quando realiza 

pouso automático, no entanto, tais situações deverão ser evitadas. 

Seção III 

Solicitações internas e externas 

Art. 10° - A demanda dos núcleos da SEMA deverá ser registrada através de 

Comunicação Interna (CI) e enviada à Assessoria Ambiental de Geoprocessamento 

(AAG), utilizando as informações requisitadas no formulário de solicitação de voo 

(Anexo 2), com antecedência mínima de 07 (sete) dias para atividades ordinárias ou a 

qualquer momento para atividades de caráter emergencial. 

Art. 11° - Outras secretarias ou órgãos municipais poderão solicitar a captação e o 

registro de imagens e/ou vídeos por intermédio de Requerimento com Exposição de 
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Motivos à SEMA, com as informações requisitadas no formulário de solicitação de voo 

(Anexo 2) e com antecedência mínima de 07 (sete) dias para qualquer atividade.   

Art. 12° - A Assessoria Ambiental de Geoprocessamento (AAG) analisará a solicitação 

perante as condições da área de interesse e as suas restrições com base nas 

legislações vigentes, e elaborará um parecer técnico com o deferimento, ou 

indeferimento da solicitação. 

Parágrafo único – O planejamento do voo será realizado pela AGG, que analisará a 

possibilidade da execução do plano em virtude de situações no campo que possam 

comprometer o equipamento ou a qualidade do resultado, tais como condições de 

tempo, temperatura, presença de aves, fiações da rede elétrica, estruturas físicas, entre 

outros. 
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Anexo I 

Dos Documentos Obrigatórios 

São documentos de porte obrigatório durante operações com RPA: 

I – Identidade, CPF e matrícula funcional da equipe de pilotagem; 

II - Manual da aeronave que executará o voo; 

III – Autorização de voo ou ciência do DECEA, conforme o caso, por meio do SARPAS; 

IV - Avaliação de Risco Operacional; 

V – Certidão de cadastro da aeronave no SISANT dentro do período de validade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


