SÍNTESE DO RBAC 103
Nova regulamentação da ANAC
Aplicada ao Voo Livre no Rio Grande do Sul
Publicado em 07 de junho de 2018.

**** Vigência a partir de 01 de Janeiro de 2019 ****

VEDAÇÕES
O PILOTO NÃO PODE
- Pilotar oferecendo riscos a terceiros;
- Lançar objetos em voo;
- Pilotar a noite;
- Pilotar sem visualização direta da superfície;
- Decolar ou pousar sem autorização do gestor legal da área;
- Pilotar sem ter completado a maioridade (18 anos);
- Decolar sem antes verificar a existência de restrição de espaço aéreo;
- Pilotar fora de espaço aéreo autorizado;
- Sobrevoar áreas proibidas sem autorização da ANAC e DECEA;

OBRIGAÇÕES
TODOS PILOTOS DEVEM
- Portar a Certidão de Cadastro de Aerodesportista;
- Permitir às autoridades a inspeção de seus equipamentos;
- Solicitar à ANAC autorização especial para procedimentos diversos a norma.
O INSTRUTOR DEVE
- Cientificar o aluno do risco desta atividade (Curso ou voo duplo instrucional);
- Possuir seguro contra terceiros (pessoas e bens) para realizar voo instrucional.

CERTIDÃO
A CERTIDÃO DE CADASTRO DE AERODESPORTISTA
- Decorre de avaliação e cadastro realizado por entidade credenciada;
- Comprova conhecimento de regras operacionais e uso do espaço aéreo;
- Não constitui e nem substitui a Habilitação Desportiva Confederativa;
- Não terá prazo de validade.

ASPECTOS PENAIS
CONTRAVENÇÃO
- Ação de pilotar fora de espaço aéreo autorizado, enquadramento:
Decreto Lei nº 3.688/41 - Art. 35 Entrega-se na prática da aviação, a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona
em que a lei o permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim.

CRIME
- Ações de pilotar oferecendo riscos a terceiros ou lançar objetos em voo,
enquadramento:
Decreto Lei nº 2.848/40 - Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

RIO GRANDE DO SUL HOJE
O RS conta com 5 SBRs no âmbito da RBAC 103:
●
Osório
●
Igrejinha/Sapiranga
●
Nova Petrópolis
●
São Vendelino e
●
Teutônia
A FGVL conta com 3 áreas na forma de NOTAM,
periódicamente renovados:
●
Rolante
●
Ampliação Sapiranga/Igrejinha
●
Encantado/Roca (permite cross até 120Km
com vento SE).

NOVAS DEMANDAS
A fim de cumprir a Regulação de
Aerodesportos
apresentada,
a
FGVL
pretende solicitar junto a autoridade
aeronáutica competente a disposição de
outros 2 NOTAM´s para atender demandas
de XC e outras, sendo eles.
Caçapava do Sul RS;
Região de Agudo e Cerro Branco.
Outras demandas de formalização e
expansão serão analisadas pela FGVL e
seus clubes federados.

ATENÇÃO
VOO DUPLO COMERCIAL
NÃO FOI ABORDADO NO RBAC 103
- Segundo entendimento da ANAC:
Trata-se de uma atividade proibida por lei (Art. 117 da Lei 7.565/86)

- Segundo entendimento da CBVL:
Trata-se de uma atividade legal que se enquadra em Turismo de Aventura.
Parecer jurídico CBVL: http://www.abvl.net/downloads/Parecer_Legalidade_do_Voo_Duplo_Comercial.pdf

MATÉRIA CONTROVERTIDA!

VOE COM SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE!
PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE:

www.fgvl.com.br
www.brasileiro2018.com.br
www.facebook.com/fgvlrs
ANAC - VOO LIVRE
GUIAS PRÁTICOS ANAC
REGULAÇÃO DE AERODESPORTOS - CBVL

Material elaborado com a colaboração de Alberto Vinícius Petry e Guilherme Vianna Vacilotto

