
 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº ___, DE ___ DE ______ DE ____. 

 

Aprova a Emenda nº __ ao Regulamento Brasileiro 

da Aviação Civil nº 01. 

 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício da 

competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, 

tendo em vista o disposto no art. 8º, incisos XVII e XLVI, e § 1º, da mencionada Lei e considerando o 

que consta do processo nº 00058.500221/2016-93, deliberado e aprovado na __ª Reunião Deliberativa 

da Diretoria, realizada em ___ de ______ de ____, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a Emenda nº __ ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 01 (RBAC nº 01), 

intitulado “Definições, regras de redação e unidades de medida para uso nos RBAC”, consistente nas 

seguintes alterações: 

 

I - dar a seguinte redação ao Título do RBAC: 

 

“Definições, regras de redação e unidades de medida para uso nos normativos da 

ANAC” (NR) 

 

II - na Seção 01.1: 

 

a) acrescentar as seguintes definições: 

 

“01.1 .................... 

.............................. 

Aeródromo regular significa o aeródromo utilizado por um detentor de certificado em 

suas operações regulares, listado em suas especificações operativas e autorizado a 

processar operações regulares, observado o disposto no RBAC nº 139. 

.............................. 

Ano em serviço significa o tempo calendário, contabilizados em anos, transcorrido 

desde que uma aeronave recebeu seu primeiro certificado de aeronavegabilidade 

brasileiro ou estrangeiro. 

.............................. 

Base principal ou sede de manutenção significa o lugar onde se encontra as principais 

instalações de manutenção de um detentor de certificado (hangares, oficinas, etc.). 

Pode, ou não, ser no mesmo local da sede operacional e/ou da base principal de 

operações. 

Base principal ou sede de operações significa o local, conforme aprovado em 

especificações operativas, onde se localizam as principais instalações operacionais de 

um detentor de certificado (hangares, aeronaves, pontos de embarque e desembarque 

de passageiros, etc.). Pode, ou não, ser no mesmo local da sede administrativa e/ou da 

base principal de manutenção. 

Base secundária ou estação de linha significa uma unidade física que uma empresa 

aérea dispõe, a qual é responsável por oferecer suporte às atividades destinadas a dar 



 

 

início e término a voos em locais, que não a base principal, onde serão mantidos 

material e pessoal em apoio às suas atividades operacionais ou de manutenção. Quando 

relacionado à manutenção, inclui o provimento de serviços, instalações, equipamentos 

(incluindo peças de reposição, suprimentos e materiais) destinados à realização de 

atividades de manutenção preventiva e de prestação de serviços de apoio à 

continuidade das operações. 

.............................. 

Características de certificação de operador de transporte aéreo público são aquelas 

associadas ao arranjo operacional descrito pelo operador a ser certificado conforme o 

desenho de suas operações indicando se serão agendadas (regulares) e/ou não 

agendadas (não regulares), nacionais e/ou internacionais e se as aeronaves empregadas 

atendem a requisitos previstos no RBAC 135 ou 121, ou outras características que 

direcionam para a certificação da empresa aérea. 

.............................. 

Configuração instalada de assentos para passageiros significa a configuração de 

assentos para passageiros, aprovada pela ANAC, instalada na aeronave, excluindo 

qualquer assento destinado ao uso por tripulante. 

Configuração máxima certificada de assentos para passageiros significa a 

configuração com maior número de assentos para passageiros, excluindo qualquer 

assento destinado ao uso por tripulante, certificada para o modelo de aeronave. A 

configuração máxima certificada de assentos para passageiros é aquela registrada nas 

Especificações de Tipo da aeronave. 

.............................. 

Controle operacional significa, referindo-se a um voo, exercer a autoridade sobre o 

início, a continuação, os desvios para alternativa e o término do mesmo, visando à 

segurança da aeronave e à regularidade e eficiência do voo.  Nota: Não estão inseridas 

na conceituação de controle operacional as questões relativas a controle de 

manutenção. 

.............................. 

Equipamento justificável da aeronave significa qualquer equipamento necessário para 

a operação da aeronave. Não é considerado como tal, equipamento ou lastro instalado 

permanentemente ou aqueles que possam ser retirados com o propósito de alterar o 

peso vazio de uma aeronave aumentando sua capacidade máxima de carga. 

.............................. 

Escritório Emissor de Certificado – EsEC (ou Órgão Emissor) é o setor da ANAC 

encarregado da condução do processo de certificação de uma empresa de transporte 

aéreo. 

.............................. 

Gestor Responsável da Empresa de Transporte Aéreo é a pessoa única e identificável 

que, na estrutura organizacional da Empresa de Transporte Aéreo, tem o poder legal 

ou hierárquico de autorizar ou recusar quaisquer gastos relacionados à condução das 

operações pretendidas, em conformidade com os requisitos regulamentares de 

segurança operacional. A indicação do Gestor Responsável deve estar em 

conformidade com os atos constitutivos da empresa arquivados na ANAC. 

.............................. 

Grande avião categoria transporte significa um avião de tipo certificado na categoria 

transporte (“transport category”) do RBAC 25, tendo uma configuração para 

passageiros com mais de 30 assentos, excluindo qualquer assento para tripulante. 

.............................. 

Operação cargueira significa qualquer operação de serviço de transporte aéreo 

público que não inclua o transporte de pessoas ou, se pessoas forem transportadas, 



 

 

sejam apenas aquelas especificadas nos RBAC 121 e 135 para operações não-

regulares, cujas funções sejam consideradas essenciais ao transporte de carga. 

Operação não-regular (ou não agendada) significa uma operação de serviço 

transporte aéreo público que não se enquadra na definição de operação regular. 

Operação regular (ou agendada) significa uma operação de transporte aéreo público 

no qual o horário de partida, o local de partida e o local de destino são definidos e 

ofertados previamente pelo detentor do certificado, seu representante ou operador 

comercial. 

.............................. 

Operação de transporte aéreo privado é aquela que visa atender um serviço aéreo 

privado no transporte nacional ou internacional, regular ou não regular, de passageiro, 

carga ou mala postal. 

Operação de transporte aéreo público é aquela que visa atender um serviço aéreo 

público no transporte nacional ou internacional, regular ou não regular, de passageiro, 

carga ou mala postal. 

Operação de transporte aéreo público transportando passageiros significa qualquer 

operação de transporte aéreo público transportando pessoas que não estejam a serviço 

na aeronave, como especificado nos RBAC 121 e 135. Uma aeronave usada em 

operação de transporte de passageiros pode, também, transportar carga, encomendas 

ou malotes postais além dos passageiros, desde que obedecidos os requisitos aplicáveis 

de fixação/posicionamento de tais cargas/encomendas/malotes postais. 

.............................. 

Operador de transporte aéreo público significa uma pessoa jurídica engajada no 

serviço de transporte aéreo público e certificado segundo as normas da ANAC. 

.............................. 

Pequeno avião categoria transporte significa um avião de tipo certificado na categoria 

transporte (RBAC 25), tendo uma configuração para passageiros com menos de 31 

assentos, excluindo qualquer assento para tripulante. 

.............................. 

Peso máximo zero combustível significa o peso máximo permissível de uma aeronave 

sem o combustível e óleo consumível. O valor do peso máximo zero combustível pode 

ser encontrado na especificação técnica da aeronave, no Manual de Voo Aprovado 

(AFM), ou em ambos. 

Peso vazio significa o peso da célula, motores, hélices, rotores e equipamentos fixos. 

O peso vazio exclui o peso dos tripulantes e da carga paga, mas inclui o peso de todos 

os lastros fixos, do combustível não utilizável, do óleo não drenável e da quantidade 

total do fluido de refrigeração do motor e do fluido hidráulico. 

.............................. 

Sede operacional significa o local escolhido por um detentor de certificado onde fica 

centralizada a maior parte das suas atividades de direção e gerenciamento técnico-

operacional. 

.............................. 

Servidor designado é uma pessoa credenciada pela autoridade de aviação civil que 

está, como seu representante, autorizada a realizar as atividades de fiscalização da 

aviação civil. Anteriormente denominado Inspetor de Aviação Civil – INSPAC. 

Serviço aéreo privado é aquele realizado sem remuneração, em benefício ao próprio 

operador. 

Serviço aéreo público é aquele realizado, mediante remuneração, em benefício ao 

usuário do serviço, que não o próprio operador.” (NR) 

 

b) dar a seguinte redação à definição de “Carga perigosa”: 



 

 

 

“01.1 .................... 

.............................. 

Carga perigosa ou Artigo Perigoso significa artigos ou substâncias capazes de colocar 

em risco a saúde, a segurança, propriedades ou meio ambiente e que são listadas e 

classificadas no Capítulo 3 do Anexo 18 à Convenção de Aviação Civil Internacional.” 

(NR) 

 

c) suprimir a definição de “Operação de transporte aéreo comercial”. 

 

Parágrafo único. A Emenda de que trata este artigo encontra-se disponível no Boletim de Pessoal 

e Serviço - BPS desta Agência (endereço eletrônico 

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/) e na página 

“Legislação” (endereço eletrônico www.anac.gov.br/legislacao), na rede mundial de computadores. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ 

Diretor-Presidente 


