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Drones de 500 USD

comprometem a segurança

de um mercado de 400 Bilhões USD



Riscos da presença de Drones 

• Presença intencional – invasão de privacidade 
• Coleta de imagens e vídeo ilegais

• Presença intencional – criminosa 
• Ataque físico à instalação

• Presença não intencional: 
• Risco de Colisão (perda de controle, vento, 

desorientação etc.)

• Consequências: 
• Coleta ilegal de informações 
• Incêndio
• Interrupção de fornecimento de energia



• Atualmente todas instalações estão expostas a esse risco
• Todo drone possui uma bateria de Li-Po (Litio-Polímero)
• A bateria Li-Po pode explodir.
http://www.sfgate.com/bayarea/article/Did-wayward-drone-knock-out-power-in-Bernal-6734651.php?cmpid=twitter-tablet

Risco de interrupção de energia, após queda do drone.



Atualmente todas instalações estão expostas a esse risco.

Risco de início de incendios, após queda do drone.



FAA records detail hundreds of close calls between airplanes & drones.
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/faa-records-detail-hundreds-of-close-calls-between-airplanes-and-drones/2015/08/20/5ef812ae-4737-11e5-846d-02792f854297_story.html

Risco de colisão com aeronaves em pouso/decolagem



Qualquer propriedade está exposta.
Os imagens e vídeos podem ser transmitidos em tempo real.

Risco de invasão de privacidade e planejamento de assaltos



Torre de controle e instalações do Aeroporto estão expostas.
Os dados podem ser roubados e transmitidos em tempo real.

Risco de segurança operacional e espionagem



Espaço aéreo desprotegido

1

PROTEGIDO

DESPROTEGIDO

Proteja rapidamente o espaço aéreo acima dos muros e cercas.



Espaço aéreo protegido
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Proteja rapidamente o espaço aéreo acima dos muros e cercas.

PROTEGIDO



O peso das ameaças

Armas ou

granadas
Spray de

substâncias

Bloqueadores

eletrônicos

Câmeras

dia/noite
Drogas ou

explosivos



Estatísticas de Vendas

Fonte: http://dronelife.com/2015/04/16/drone-sales-numbers-nobody-knows-so-we-venture-a-guess/

Vendas de Drones

Ano 



Estatísticas de vendas

Fonte: http://news.doddleme.com/equipment/dji-ceo-talks-drones-success-gopro/

Unidades vendidas no Brasil em 2015 = 30.000





Sistema de alarme Dedrone

https://www.youtube.com/watch?v=wRYSiqGEkao



Sistema de alarme Dedrone

https://www.youtube.com/watch?v=wRYSiqGEkao



Sistema completo de alarme anti-drone

Alarme



Ações Corretivas:

• Acionar equipes da brigada de incêndio.
• Iniciar procedimento de emergência.
• Iniciar revista na área suspeita.
• Acionar a segurança para localizar o piloto.
• Busca por objetos da carga.
• Possibilidade de acionamento de neutralizador (jammer)



Microfone 0 – 96 KHz

Microfone 0 – 96 KHz

Câmara vídeo HD (RGB)

Câmara vídeo (NIR)

Receptor WiFi (2.4  e 5 GHz)

Multisensor (Dronetracker)



Multisensor (Dronetracker)

Tipo de Equipamento Sistema multi-sensor

Via LAN (cabeamento padrão TI)Conectividade

Alcance 100 – 500 m

Configuração de SW Via interface WEB

Operação Via interface WEB

Atualização de SW Via Nuvem (WEB) SW e DB

Notificação de Alarme Via SW, (TCP/IP), SMS, email, 

SNMP, pushover.net

Características

Dimensões e peso

Largura
Comp. e Altura Peso



Projeto personalizado:  

• Estudo individual de cada instalação.
• Otimização da quantidade de multisensores.
• Análise tridimensional.
• Monitoramento multiplataforma.
• Instalação e homologação.



Exemplo de Layout em sub-estação de energia  



Casos reais (Já está acontecendo)

1

Quadrilha usava drone para assaltar condomínios em SP

http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/03/quadrilha-que-usava-drone-
acumulou-r-5-milhoes-em-assaltos-diz-policia.html

http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/03/quadrilha-que-usava-drone-acumulou-r-5-milhoes-em-assaltos-diz-policia.html


Casos reais (Já está acontecendo)

1

Polícia Militar prende suspeitos de assaltos a residências 
em Maceió

http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/01/policia-militar-prende-suspeitos-de-assaltos-
residencias-em-maceio.html

http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/01/policia-militar-prende-suspeitos-de-assaltos-residencias-em-maceio.html


Casos reais (Já está acontecendo)

1

Tentativa de apedrejar o Drone da Polícia Militar do RJ

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/imagens-mostram-suspeitos-apedrejando-
drone-da-policia-no-rj.html

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/imagens-mostram-suspeitos-apedrejando-drone-da-policia-no-rj.html


Casos reais (Já está acontecendo)

1

Salgueiro oferece recompensa por drone perdido em ensaio 
técnico

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2016/noticia/2016/01/salgueiro-oferece-recompensa-
por-drone-perdido-em-ensaio-tecnico.html

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2016/noticia/2016/01/salgueiro-oferece-recompensa-por-drone-perdido-em-ensaio-tecnico.html


Casos reais (Já está acontecendo)

1

Drone é usado para ataque nuclear falso no Japão

http://globoplay.globo.com/v/4693752/

http://globoplay.globo.com/v/4693752/


Casos reais (Já está acontecendo)

1

Drone cai e pega fogo

http://globoplay.globo.com/v/4693752/

http://globoplay.globo.com/v/4693752/


O futuro se aproxima rápido!  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=S0GIJHlYtPU



Obrigado pela atenção!

Robson J.R. Augusto – Dedrone South America
Laurent Martin – Engesat


