
A Segurança da Aviação Geral & Táxi 
Aéreo na Jurisdição Federal

Raul Marinho, 17 de novembro de 2021

Comissão de Direito Aeronáutico





O que NÃO é aviação de negócios

RBAC 121

RBAC 103
Não estão sujeitas às 
regras da ANAC

RBAC-E 94
ICA 100-40



Aviação privada

Operam 
exclusivamente 
de acordo com 
o RBAC 91



Aviação privada
compartilhada

RBAC 91 
Subparte K



Táxi aéreo – fretamento

RBAC 135



Táxi aéreo – venda de assentos
e aviação subregional

RBAC 135 e Res.576



Táxi aéreo – off shore

RBAC 135 e 
PEOTRAN 
(Petrobras)



Táxi aéreo – aeromédico

RBAC 135, 
RBAC 128* e
Port.2048/MS



Táxi aéreo – cargas expressas

RBAC 135 e 
RBAC 175



Instrução de voo - CIACs

RBAC 141



Aviação agrícola

RBAC 137



Serviços aéreos especializados

RBAC 91 OU 135 + SAE, RBAC 
136, RBAC 133



Polícias Militares e Bombeiros

Aeronaves civis públicas / 
Operações especiais de 
segurança pública – RBAC 90



Aviação do Estado

Aeronaves civis públicas –
RBAC 91 ou RBAC 135



e-VTOL

RBAC ???



Frota operacional da aviação de 
negócios (certificadas) – Jun/2021

(+5.735 aeronaves experimentais – não certificadas)

124 empresas
4,8 anv/empr



Frota operacional da aviação
comercial – Jun/2021

Total: 479 aviões

‘Big 3’: 420 aviões (88%) 



Conceitos básicos da regulamentação da ANAC para 
diferenciar “aviões grandes” de “aviões pequenos” –
1: Número de passageiros

• Transporte aéreo público – RBAC  
119:

• < 19 PAX: RBAC 135
• ≥ 20 PAX: RBAC 121

• Transporte aéreo privado – RBAC 
91: ∀ PAX

• Instrução de voo – RBAC 141, 
aviação agrícola – RBAC 137, SAE –
RBAC 91+SAE, Seg. Pública – RBAC 
90: 0 PAX (exceção: voo panorâmico 
– RBAC 136 - ∀ PAX)



Conceitos básicos da regulamentação da ANAC para 
diferenciar “aviões grandes” de “aviões pequenos” –
2: Aviação Regular X Não regular (RBAC 119)
• Regular 121: linha aérea doméstica e 

internacional* de passageiros e de 
cargas – Gol, Latam, Azul, ABSA, Total

• Não-regular 121: voos charter –
‘charteiras’ e regulares que voam para 
operadoras de turismo

• Regular 135: táxi aéreo sub-regional –
Azul Conecta, Abaeté, Aerosul

• Não-regular 135: táxi aéreo 
convencional e venda de assentos –
Líder, Helisul, TAM Aviação Executiva, 
Voar/Icon, Brasil Vida, CTA, CHC

*Cias aéreas estrangeiras: RBAC 129



Critério-chave para estabelecimento de 
critérios de certificação de aeronaves e de 
operações: ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES

RBAC 121
RBAC 135

RBAC 91

Experimentais 
Construção 
Amadora

RBAC 141, 137, 
SAE, 90, 136(!) 



Comparativo das operações 121 x 135 x 
91 x Experimental – itens de certificação

121 – Linha aérea 135 – Táxi aéreo 91 – Aviaç. privada Experimental

Aeronave – critérios 
técnicos

Ultra-exigentes (ex. 
capaz de decolagem 
monomotor)

Exigentes+ (ex. 
redundância de 
instrumentos)

Exigentes 
(regulamentação 
internacional)

Sem certificação 
(LSA’s: certificação 
ASTM) 

Manutenção MGM – Manual 
Geral de 
Manutenção

MGM – Manual 
Geral de 
Manutenção

CVA – Certificado de 
Verificação de 
Aeronavegabilidade

CVA – Certificado de 
Verificação de 
Aeronavegabilidade

Qualificação de 
pilotos (experiência 
mínima)

Comandante: Piloto 
de Linha Aérea 
(1.500h)
Copiloto: Piloto 
Comercial (150h –
na prática 500h+)

Piloto Comercial ou 
Piloto de Linha 
Aérea +
• 1.200h – IFR; ou
• 500h – VFR

Piloto Privado (não 
remunerado): 40h
Piloto Comercial 
(remunerado):
100h (helic.) ou 
150h (avião)

Piloto Privado (40h) 
ou CPA – Certificado 
de Piloto 
Aerodesportivo:
30h

CMA – Certificado 
Médico 
Aeronáutico

1ª Classe 1ª Classe 1ª ou 2ª Classe 
(PC/PP)

4ª Classe



Comparativo das operações 121 x 135 x 
91 x Experimental – itens de certificação

121 – Linha aérea 135 – Táxi aéreo 91 – Aviaç. privada Experimental

Treinamento de 
pilotos

PTO - Programa de 
Treinamento 
Operacional

PTO - Programa de 
Treinamento 
Operacional

RBAC 61 
(revalidação com 
checador ANAC)

RBAC 61 
(revalidação com 
checador Assoc.)

Sistema de Gestão 
da Segurança 
Operacional 

Sim + SMS* Regulares: Sim + 
SMS*
Ñ-Regulares: Sim + 
SMS**

Não + SMS** Não

Progr. Prev. Uso 
Subst. Psicoativas

Sim Sim Não Não

Seguro (mín. 
requerido)

RETA + PAX + 
Bagagem

RETA + PAX + 
Bagagem

RETA Não

SMS - Programa de certificação em segurança operacional (auditoria internacional – IATA & IBAC):
*Ñ-Obrigatório, mas essencial para poder operar
**Ñ-Obrigatório, mas recomendável

SMS = ‘ISO 9000 turbo’  | Vacina    
Contra-exemplo: Lamia/Chapecoense



Comparativo das operações 121 x 135 x 
91 x Experimental – itens de certificação

121 – Linha aérea 135 – Táxi aéreo 91 – Aviaç. privada Experimental

Operação ‘single 
pilot’ (Anv. Classe*)

Não permitida Somente para VFR 
(helic. & av.pistão)

Permitida para IFR e 
VFR (maioria)

Sempre

Programa de CRM Sim Sim Não Não

Progr. de Resposta a 
Emergências

Sim Sim Não Não

Análise de Pista Aprovadas pela 
ANAC previamente 
(EO’s da empresa)

Procedimento 
obrigatório, mas 
sem aprov. prévia

Procedimento 
recomendado

Procedimento 
recomendado

*Aeronaves Classe: PMD<5.670Kg. E propulsão a hélice – treinamento e cheque na aeronave
Aeronaves Tipo: PMD≥5.670Kg. OU jato – treinamento e cheque em CTAC (simulador FTD)



Estatísticas – segmentos (MM h/voo)

raso anac



Estatísticas – histórico de acidentes 
fatais

TAM 3054: 199 vítimas

GOL 1907: 154 vítimas

100% Aviação Geral:
576 vítimas em 9 anos 
= 61 vítimas/ano

TAM 402: 99 vítimas

2 VASP: 255 vítimas



Estatísticas – entendendo os números

• Aviação geral nos últimos 9 anos: 546 vítimas (média de 61/ano)
• Aviação comercial:

TAM 3054: 199 vítimas
Gol 1907: 154 vítimas
TAM 402: 99 vítimas
2 VASP: 255 vítimas

Total: 707 vítimas
141 vítimas por acidente!

Tenerife: 583 vítimas!

Qual segmento da 
aviação oferece mais 

risco à sociedade?



Estatísticas – entendendo os números
• Índ.121: 1,27 ac/MMhv

• Um acidente a cada 787.401 hv
• 650 km/h  512 MMkm (8 viagens a 

Marte)
• Índ.135: 19,95 ac/MMhv

• Um acidente a cada 50.125 hv
• 450 km/h  22,5 MMkm (390 viagens à 

Lua)
• Índ.91: 84,88 ac/MMhv

• Um acidente a cada 11.781 hv
• 350 km/h 4,1 MMkm (11 viagens à 

Lua ou 103 voltas na Terra pelo 
Equador)

Obs: 2/3 dos acidentes da aviação geral não são 
fatais)

Na prática, a taxa de 
acidentes em todos os 

segmentos da aviação é 
extremamente baixo!!!



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? - 1

• O que diz a ICAO/OACI sobre aviação geral (Annex 6 – Part II – pág.21 – 9ª ed.):

Level of safety. (…). it was therefore accepted that the passenger 
in international general aviation aircraft would not necessarily 
enjoy the same level of safety as the fare-paying passenger in 
commercial air transport. (…).
Freedom of action. The maximum freedom of action consistent 
with maintaining an acceptable level of safety should be 
granted to international general aviation.



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? – 2A

Pistas de pouso e decolagem: ~130 da aviação comercial X 2.962 da 
aviação geral

• Comprimento & largura
• Tipo de pavimentação & estado de conservação
• Auxílios ao pouso: ILS, PAPI, luzes de aproximação
• Procedimentos de aproximação e pouso por instrumentos: VOR e RNAV
• Balizamento noturno
• Manutenção de cerca & cuidados para evitar entrada de animais e pessoas
• Localização – altitude, temperatura, vales, montanhas
• Presença de obstáculos – naturais (exs.: Pão de Açúcar, morro da Casa Verde) 

ou não (prédios, antenas, cabos de energia, guindastes) + balões ñ-tripulados, 
pipas, pássaros (lixões, portos), capivaras, laser pointer...



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? – 2B



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? – 2C

110



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? – 2D



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? – 2E



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? – 2F



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? – 2G



Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? - 3

• Motores: jatos & turboélices X pistão 
• Fiscalização: vigilância continuada X inspeção de rampa 
• Oficinas: MRO-Maintenance, Repair and Overhaul X oficinas 

credenciadas
• Altitude possível: aviões pressurizados/+12.000’ X não 

pressurizados/12.000’ 
• Regras de voo: instrumentos (IFR) X Visual (VFR) 
• Operações especiais: agrícola, combate a incêndios, instrução, SAE 

(inspeção de cabos, aerolevantamento)
• Natureza dos operadores: empresas de aviação X pessoas físicas e 

empresas de segmentos alheios à aviação
• Compliance, cultura e conhecimento

• + Todos os demais fatores já comentados nos itens de certificação & 
aeroportos/aeródromos
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Quer dizer, então que a aviação geral é mais 
perigosa que a aviação comercial? - 4

Índ135/Índ121 =
19,95/1,27 =

15,71 =
16

...E se fossem 1,27 e 0,01?
1,27/0,01 =

127

...E as taxas de acidentes 
fatais da 121 = 0? 

Índ.AG/Índ121 =
∀/𝟎𝟎 = 

A aviação geral é menos segura do 
que a aviação comercial

OU
A aviação comercial é mais segura

do que a aviação geral?
Benchmark da 121 é muito alto!!! 





TACA – Transporte Aéreo Clandestino

• Fretamento (remunerado) realizado por 
operador privado

• Concorrência desleal em preços
• Participação de ‘brokers’ com informações 

privilegiadas
• Nível de segurança menor que o da operação 

135 e também do que a operação 91 legítima
• Fraude fiscal, lavagem de capitais, fraude 

consumerista, estelionato
• Exemplos emblemáticos: Boechat e Sala (UK)
• Ameaça atual: PL 2661/21 – TARP: 

regularização do TACA



Quer dizer, então que a aviação geral é 
perfeitamente segura? – 1: Questões a 
resolver (inclusive pelas autoridades!)
1. TACA
2. Formação deficiente e elitizada
3. Falta de recursos para fiscalização
4. Uso de aeronaves pelo tráfico e pelo crime 

organizado
5. “Aviação de garimpo” (segmento clandestino)
6. MACA & ‘bogus parts’
7. Impunidade e corrupção
8. Frota envelhecida (falta de financiamento, 

tributação excessiva)
9. Infraestrutura aeroportuária deficiente
10. Regulação complexa e difícil de cumprir 
11. Cultura se segurança deficiente (não só na 

aviação!)

1. Uso massivo de ferramentas de inteligência
2. Nova política pública da SAC
3. Uso mais racional dos recursos existentes
4. Ações da Polícia Federal com apoio das Forças 

Armadas 
5. Ações da ANAC
6. Idem
7. Os senhores e senhoras podem responder...
8. Definição de uma política pública para a 

aviação geral e novas tecnologias (eletricidade)
9. PAN-2 da SAC
10. Voo Simples
11. ???



Quer dizer, então que a aviação geral é 
perfeitamente segura? – 2: Questões 
específicas da aviação experimental (5.735 
aeronaves)

• Aviação experimental com 
aeronaves construídas em série

• Indústria de construção amadora
• PR-ZRA: PMD 3.500kg, turbina de 

1.000HP pentapá, vel.máx. 250 KT 
(462 km/h), 7 assentos

• Voo sobre área densamente 
povoada (Campo de Marte)

• Investigação de acidentes 
deficiente

• “Voo por conta e risco” (!?) – de 
quem?



Jogo dos 
7 erros



RV-10 – Avião experimental/construção amadora
• PAX máx: 03
• Motor: Lycoming 6cil. 260 HP (básico)
• Vel.cruzeiro: 317 km/h
• Vendido em kits para o proprietário montar
• Não pode ser usado em atividades remuneradas
• Preço: US$250mil (montado)
• “Voo por conta e risco” – boletins “recomendados

pelo fabricante(!?)”

Cirrus SR 20/22 – Avião certificado (FAA, ANAC etc.)
• PAX máx: 03
• Motor: Lycoming 6cil. 200/310 HP
• Vel.cruzeiro: 287/339 km/h
• Vendido pronto por fabricante também certificado
• Pode ser usado em táxi aéreo, SAE e instrução
• Preço: US$655mil a US$980mil
• Liability do fabricante e da autoridade certificadora –

indenização, recall/DA, ‘groundeamento’, banimento

ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES









Certificação  
(anv+op.) e ADs

ASSIMETRIA DE 
INFORMAÇÕES



“O segredo de 
aborrecer é dizer tudo” 
Voltaire

Desculpem e 
obrigado!

raulmarinho@yahoo.com
11 96310-7814
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