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São Paulo, 14 de outubro de 2019. 
 

À 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC 

A/C.:  Sr. José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz 
 Diretor Presidente 

Sr. João de Souza Dias Garcia 
Superintendente de Padrões Operacionais 

Ref.: Processo ANAC nº 00066.016369/2019-98 – Referências Internacionais e 
reiteração de solicitações 

  
Prezados Senhores,  
 
Este documento tem por finalidade enriquecer as informações inicialmente 
apresentadas pela nossa Associação no dia 17/07/2019, relativas ao processo em 
epígrafe. 
 
1) No pedido realizado, solicitamos providências desta Agência para que, às limitações 

de sobrevoo de áreas densamente povoadas por aeronaves “Experimentais”, 
fossem criadas exceções quando em operações de pouso ou decolagem, em altura 
suficientemente segura em caso de falha de motor em voo ou quando autorizadas 
pelo controle de tráfego aéreo. 

 
2) Informamos, no documento original de 17/07/2019, que o FAA – Federal Aviation 

Administration pacificou a questão do sobrevoo de áreas densamente povoadas por 
aeronaves “Experimentais” quando, em síntese, combinou o exposto no FAR 
91.319 com o FAA Order 8130.2J. 

 
3) Dado que o mesmo problema que hoje precisa ser resolvido no Brasil foi sanado 

pela autoridade norte-americana, buscamos abaixo demonstrar nosso entendimento 
sobre como o FAA definiu e pratica policy que sanou o assunto e, sem dúvida 

alguma, contribuiu para tornar a aviação “Experimental” norte-americana o mais 
profícuo celeiro de desenvolvimento do setor, em todo o mundo.  

 

a. Ao emitir a autorização de voo inicial para uma aeronave caracterizada como 
de “fabricação amadora” ainda em fase de ensaio, o FAA a libera para operar 
com limitações. À partida, autoriza decolagem e pouso, proibindo o voo sobre 
áreas densamente povoadas. Quando necessário (caso o aeroporto base 
encontre-se em área densamente povoada) define a área em que seu 
voo poderá ocorrer, assim como, também se necessário, os corredores 
pelos quais essa mesma aeronave poderá partir e retornar do seu 
aeroporto base. Essa primeira autorização de voo em áreas pré-definidas 
permite que a aeronave realize a Fase 1 dos seus voos de testes e ensaios. 

 
b. Uma vez completada a Fase 1, tendo essa aeronave realizado pelo menos 

25 horas de voo (para aeronaves com motorização aeronáutica certificada e 
40 horas para aquelas com motorização não certificada), as limitações 
originais são aditadas pela autoridade da seguinte forma: “Except for 
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takeoffs and landings, this aircraft is prohibited from operating in congested 
airways or over densely populated areas unless directed by Air Traffic 

Control, or unless sufficient altitude is maintained to effect a safe 
emergency landing in the event of a power unit failure, without hazard to 
persons or property on the surface”, o que por sinal nada mais é do que já 
está estabelecido no FAR 91.119 (a) (grifo nosso).  

 

Ou seja, superada a Fase 1, passa então a poder sobrevoar áreas 
densamente tais áreas quando em procedimentos de pouso e decolagem, 
quando por orientação do controle de tráfego aéreo ou se estiver mantendo 
altura suficiente para um pouso de emergência em caso de falha de motor 
em voo. (FAA Order 8130.2J, página D-17, Limitação 55). 

 

c. Importante ressaltar que esse regramento autoriza todas as aeronaves 
(planadores, de construção amadora e construídas a partir de kits) a 
decolar e pousar de aeroportos, mesmo enquanto ainda estão sob total 
limitação de sobrevoo de áreas densamente povoadas, o que parece 

óbvio uma vez tais operações (decolagem e pouso) são inerentes à 
existência de uma aeronave e que grande parte dos aeroportos está em 
áreas urbanizadas. 
 

d. Depois de superada a Fase 1 (conforme itens a) e b) acima), atendendo os 
requisitos CFR 91.319(b)(1) e (b)(2), passa-se à Fase 2, que nada mais é do 
que a vida daquela aeronave. 
 

e. Ao final da Fase 1 o proprietário realiza a seguinte anotação na caderneta 
de célula da aeronave: “I certify that the prescribed flight test has been 
completed and the aircraft is controllable throughout its normal range 
of speeds and troughout all manouvers to be executed, nas no 
hazardous operating característico or design features and is safe for 
operation.” (grifo nosso). Na prática, declara-se que a partir daquele 
momento a aeronave cumpre os requisitos do FAR 91.319 (b). 
 

f. Em resumo, aprende-se que no regramento norte-americano a aeronave é 
inicialmente proibida de voar sobre áreas densamente povoadas à exceção 
de pousos de decolagens. Para sanar tais limitações, recebe uma área de 
voo e se necessário um corredor de acesso de seu aeroporto base até a área 
de ensaio. Superado o período mínimo de testes 25 ou 40 horas, conforme 
explicado no item b) acima a aeronave é autorizada a voar sobre áreas 
densamente povoadas quando em pouso ou decolagem, para atender 
as instruções de ATC ou sendo capaz de efetuar pouso de emergência 
na hipótese de uma falha de motor em voo, repetindo o disposto FAR 
91.119(a) (grifo nosso). 

 

g. Como conclusão, pode-se dizer que o regramento brasileiro ainda não é 
igual ao norte-americano quando se analisa o FAR 91.319 em conjugação 

com a Order 8130.2J, embora em muitos aspectos já o replique. O 
regramento se tornará igual, na nossa opinião, quando a ANAC possuir e 
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aplicar instrumento normativo próprio inteiramente equivalente ao Order 
8130.2J. 
 

h. A IS 21.191-001A emitida pela ANAC, em seu item 5.7, trata de um período 
probatório, com uma duração e critério exatamente iguais ao da FAA Order 
8130.2J. O item 5.7.9 desta IS menciona a necessidade de um relatório com 
o resultado do período probatório, porém as regras vão até aí. No Brasil não 
é expressa a autorização para decolagens e pousos, nem retiradas as 
restrições depois do período de ensaios, que é exatamente o que 
estamos demandando desde nosso pedido inicial: a restrição do 
sobrevoo de áreas densamente povoadas permanece, à exceção de 
operações de pouso e decolagem, por orientação do controle de trafego 
aéreo ou em altura suficientemente segura para pousar fora de área 
povoada caso haja falha de motor em voo. 

 
i. Relevante apontar que a ICA 100-12, no seu item 4.1.2 – Alturas Mínimas, 

autoriza o sobrevoo de áreas densamente povoadas, sem fazer distinção 
entre aeronaves Experimentais e não Experimentais. 

 

4) Como sugestões de solução para a questão do sobrevoo de áreas densamente 
povoadas, entendemos que os seguintes passos precisariam ser dados por V.Sas.: 

 
a. Definir e implantar a medida regulatória necessária para sintonizar plena e 

imediatamente, a regulação brasileira à internacional – particularmente a 
norte-americana –, da emissão do “equivalente brasileiro” ao Order 8130.2J 
naquilo que o regramento brasileiro ainda se omite. 
 

b. As operações de pouso e decolagem são inerentes ao uso de aeronaves, 
mas, por razões que desconhecemos, essa exceção às limitações não fez 
parte das normas em vigor até aqui, mesmo sendo óbvia sua necessidade. 
Sua pacificação faz-se indispensável, tanto quanto a expansão das exceções 
(se por orientação do controle de tráfego aéreo ou se em altura suficiente 
para pousar em segurança fora de áreas densamente povoadas) na medida 
em que as fases de teste sejam superadas. 

 

c. As aeronaves já autorizadas a voar (que já atenderam os requisitos 
existentes) não devem ser punidas por operações já realizadas, uma vez que 
tais operações, invariavelmente, ocorreram com o conhecimento das 
autoridades brasileiras. Um eventual processo de punibilidade generalizado 
provocaria complexa discussão jurídica e, potencialmente, imenso prejuízo 
moral e material, que em nada contribuiria para a aviação brasileira, pois 
causaria indesejável clima de insegurança jurídica e, por consequência, 
operacional. 
 

d. Uma vez implantado o conjunto normativo complementar que se solicita, 
daqui em diante, seria exigido o cumprimento dos requisitos nele expressos 
para as novas aeronaves de construção amadora e as “prontas para o voo”, 
em especial para os aviões fabricados no contexto do Programa IBR 2020.  
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e. Como já solicitado após reunião presencial ocorrida no dia 03/10/2019, até 
que a regulação complementar entre em vigor, recomendamos a suspenção 
de processos de aplicação de autos de infração contra “Experimentais” que 
tenham declarado sobrevoar áreas densamente povoadas em seus 
processos de renovação das autorizações de voo IFR.  

 

5) Por fim, reiteramos nosso pedido pela pacificação do assunto o mais rapidamente 
possível, pelas seguintes razões: 

 
a. É indiscutível a evidência fática de que hoje o Brasil conta com uma enorme 

frota brasileira de aeronaves “Experimentais”, que não surgiu repentinamente 
nem com o desconhecimento da ANAC; 
 

b. A recente emissão de autos de infração, pela SAR – Superintendência de 
Aeronavegabilidade -  para aeronaves que já haviam sido homologadas pela 
mesma Superintendência a voar sob regras de voo por instrumentos (IFR) e 
pediam a revalidação das suas autorizações IFR, causou enorme 
insegurança jurídica e operacional, com potencial geração de um contexto 
imensurável de perdas e danos e danos morais, em se considerando a 
insuficiência e inadequação das regras que, como vemos, como estão não 
dão conta da realidade do desenvolvimento da frota nacional de aeronaves 
“Experimentais”; 
 

c. A experiência e o regramento norte-americanos demonstram que é possível 
criar exceções razoáveis às limitações e que essas exceções se aplicam 
perfeitamente ao caso brasileiro, resolvendo a operação de aeronaves 
“Experimentais”. 

 

A AOPA Brasil entende que a resolução dessa questão é primordial não só para o tema 

específico, mas em particular para garantir segurança operacional e jurídica para que a 

aviação desportiva exista no Brasil, possa se desenvolver e prosperar, cumprindo seu 

papel de incubadora e indutora do desenvolvimento de todo o setor.  

Aguardando a pronta resolução dessa questão, subscrevemo-nos e mantemo-nos à 
disposição para esclarecimentos e contribuições adicionais. 
 
  
Respeitosamente, 
  
 
 
 
Humberto Branco 
Presidente – Conselho de Administração 
AOPA Brasil 
www.aopabrasil.org.br 


