Sessões Públicas para Contribuições
da Sociedade e Regulados

Superintendência de Padrões Operacionais - SPO
Wagner William de Souza Moraes

Aviação Agrícola, Serviço Aéreo Especializado e
Aviação Geral
03 de outubro de 2018

Sumário

• Introdução
• Objetivos estratégicos
• Situação da Agenda Regulatória 2017-2018
• Temas Propostos para Agenda Regulatória 2019-2020

Introdução
• A Superintendência de Padrões Operacionais (SPO)
é o setor da ANAC responsável pela certificação e
fiscalização, no âmbito operacional, de:
operações aéreas;
transporte de artigos perigosos;
organizações de instrução;
simuladores de voo para instrução e treinamento de
tripulantes;
médicos e clínicas médicas executores de exames
médicos para emissão de certificados médicos;
fatores humanos relacionados às operações aéreas;
avaliação operacional de aeronaves; e
certificação de pessoal da aviação civil.

Objetivos Estratégicos

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Produto

Status

Tema 08 –
Regulamentação
acerca da certificação
e vigilância
continuada de
operadores de
aeronaves
remotamente
pilotadas

Elaboração de
Regulamento que
viabiliza a operação
comercial de
aeronaves
remotamente
pilotadas.

RBAC-E 94

Concluído em
maio/2017

Tema 09 –
Edição do RBAC 91 Aviação Geral.

Edição do RBAC 91,
em substituição ao
RBHA 91, com regras
atualizadas e
alinhadas com a
evolução da aviação
civil nacional e
internacional.

RBAC 91

Em fase de relatoria
para deliberação pela
diretoria colegiada da
ANAC.

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Produto

Status

Tema 10 –
Revisão do RBAC 135
- operações
complementares e
por demanda.

Atualização do RBAC
135 com o
tratamento de
problemas
identificados desde a
primeira edição da
norma.

RBAC 135 Emenda 04 Em fase de relatoria e
de deliberação pela
diretoria colegiada da
ANAC.

Tema 32 –
Revisão dos
requisitos de
operações
aeroagrícolas e de
manutenção de
aeronaves agrícolas.

Investigação das
melhores alternativas
regulatórias para
tratamento de
demandas do setor.

Apresentação do
estudo para
tratamento das
demandas do setor.

Estudos foram
finalizados pelas
áreas técnicas e
aguardam
deliberação pela
Diretoria da ANAC.

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Tema 21 –
Requisitos para
gestores
responsáveis e
gestores do Sistema
de Gerenciamento da
Segurança
Operacional - SGSO.

Necessidade de
alinhamento e
esclarecimento dos
requisitos e
responsabilidades dos
gestores responsáveis e
gestores do sistema de
SGSO dos provedores
de serviço da aviação
civil - PSAC entre os
diversos RBAC da ANAC
que abordam o tema.

Produto

Status

Emendas aos RBAC Em fase de análise do
119, 135, 137, 142, parecer jurídico para
145 e 153.
depois seguir para a
diretoria colegiada
para deliberação.

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Produto

Status

Tema 33 –
Edição de emenda ao
RBAC 61 - licenças,
habilitações e
certificados para
pilotos.

Revisar a subparte R,
relativa ao certificado de
piloto de aeronave leve
esportiva.

Emenda
ao RBAC
61

Tema foi incorporado ao
projeto prioritário de
aerodesporto, que por sua
vez foi concluído em
junho/2018, que revisou a
Subparte R do RBAC 61
instituindo o certificado
de piloto aerodesportivo.

Tema 11 –
Elaboração do RBAC
90 - Operações
Especiais de Aviação
Pública: unidades
aéreas públicas.

Elaboração de Regulamento
que estabeleça as regras
relacionadas a operações
especiais de aviação
pública.

RBAC 90

Em fase de consolidação
das contribuições da
Audiência Pública
18/2017.

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema
Tema 04 –
RBAC para a certificação
de grandes operadores
particulares (RBAC 125).

O que é o tema

Produto

Definição de requisitos RBAC 125
para certificação de
grandes operadores
particulares.

Status
Em fase final de
consolidação para
encaminhamento à
Diretoria colegiada da
ANAC.

Temas propostos para
a Agenda Regulatória 2019-2020
Tema proposto

Descrição do tema

Problema Identificado

Tema 15 –
Emenda ao RBAC nº 67

Rever os requisitos de exames
psicológicos e psiquiátricos,
de credenciamento e
recredenciamento de
médicos e clínicas, e incluir a
figura do médico cadastrado.

Demandas de revisão dos
requisitos psicológicos e
psiquiátricos, do processo de
credenciamento e revalidação
do credenciamento, e
implementação de um
processo simplificado para
cadastramento de médicos
para atender a comunidade
de aerodesporto.

Tema 16 –
Emenda ao RBAC nº 61

Estabelecimento de critérios
para os exames teóricos.

Hoje os exames teóricos são
aplicados sem que haja uma
formalização do conteúdo
que deve ser exigido no
exame.

Obrigado!
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