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Eixo de iniciativa Nome da iniciativa Descrição Objetivo Produto Prazo 

01 - Profissionais da aviação civil 01.01 - Fim da validade 

das habilitações do 

pessoal da aviação civil 

Fim da validade das habilitações 

dos profissionais de aviação civil, 

seguindo as orientações da ICAO 

e demais Autoridades de Aviação 

Civil. 

O fim do prazo de 

validade para 

concessão e 

revalidação de licenças 

e habilitações busca 

simplificar o processo e 

alinhar o tema à 

Convenção sobre 

Aviação Civil 

Internacional.  

Edição de emenda 

do RBAC nª 61 

dez-21 

01 - Profissionais da aviação civil 01.02 - Ampliação do 

número de salas de 

provas no Brasil 

Para atender a grande demanda 

pela certificação profissional na 

aviação civil e lançando mais 

uma ação do Programa Voo 

Simples, a Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) irá expandir 

as bancas de provas de 13 para 

40 cidades brasileiras. Totalizando 

49 salas de provas. 

 Ampliar oferta de 

exames teóricos da 

ANAC aos profissionais 

da aviação civil. 

Exames teóricos da 

ANAC aplicados  

 concluída 

01 - Profissionais da aviação civil 01.03 - Sistema de 

gerenciamento de 

organizações de 

formação (RBAC 141) 

Desenvolvimento de sistema para 

automatização do 

gerenciamento da formação 

segundo RBAC-141. 

Aumento do nível de 

automatização do 

processo de 

gerenciamento da 

formação. 

Sistema RBAC 141 out-21 

01 - Profissionais da aviação civil 01.04 - Validação de 

CMA emitidos por 

autoridades estrangeiras 

A iniciativa irá estudar a 

possibilidade de validação dos 

certificados médicos emitidas a 

brasileiros por autoridades 

estrangeiras e propor 

encaminhamentos. 

Viabilizar a validação 

dos certificados médicos 

emitidos a brasileiros por 

autoridades estrangeiras. 

Revisão do RBAC 67 

com previsão da 

convalidação e 

conversão do CMA 

dez-21 

01 - Profissionais da aviação civil 01.05 - Melhoria no 

processo de atualização 

dos dados cadastrais 

dos profissionais de 

aviação civil 

Automação ou outra forma de 

atualização cadastral (ex. análise 

a posteriori), visando simplificar o 

processo ao usuário. 

Simplificar ao formato de 

atualização dos dados 

cadastrais do pessoal de 

aviação civil. 

Reduzir o índice de 

reclamações 

relacionadas a 

atualização cadastral do 

pessoal de aviação civil 

junto a Ouvidoria. 

Inclusão do serviço 

"Atualização 

Cadastral" no 

SINTAC 

concluída 

01 - Profissionais da aviação civil 01.06 - Sistema 

automatizado de 

certificação de pessoas 

(SISCEP) 

Desenvolvimento de sistema para 

automatização da certificação 

de pessoas. 

Aumento do nível de 

automatização do 

processo de certificação 

de pessoas. 

Sistema SISCEP jul-22 
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01 - Profissionais da aviação civil 01.07 - Sistema de 

gerenciamento de 

aplicação de provas de 

proficiência (SysDEA) 

Desenvolvimento de sistema para 

automatização da avaliação de 

proficiência linguística. 

Aumento do nível de 

automatização do 

processo de certificação 

de pessoas. 

Sistema SysDEA out-21 

01 - Profissionais da aviação civil 01.08 - Melhoria da CHT 

Digital com aplicação 

para dispositivo móvel 

Desenvolvimento de aplicação 

para melhoria da experiência do 

usuário. 

Melhoria da experiência 

do usuário no uso das 

ferramentas fornecidas 

pela ANAC. 

Aplicação da CHT 

Digital em 

dispositivos móveis 

jul-21 

01 - Profissionais da aviação civil 01.09 - Implementação 

de aplicativo para 

lançamento de FAP 

(FAP mobile) 

Desenvolvimento de aplicação 

para automatização da 

certificação de pessoas. 

Aumento do nível de 

automatização do 

processo de certificação 

de pessoas. 

Aplicação FAP 

mobile 

out-21 

02 - Simulador de voo 02.01 - Ampliação do 

prazo de treinamento 

em simulador de voo 

Destina-se a estudar a ampliação 

do prazo de treinamento 

periódico em simulador de voo e 

propor os encaminhamentos. 

A ampliação do prazo 

de treinamento 

periódico em simulador 

de voo busca simplificar 

o processo e alinhar o 

tema à Convenção 

sobre Aviação Civil 

Internacional.  

Edição de emenda 

do RBAC nª 61 

dez-21 

02 - Simulador de voo 02.02 - Modernização 

dos requisitos de 

treinamento para 

copiloto 

Destina-se a estudar a 

modernização dos requisitos de 

treinamento e de habilitação 

para copiloto de aeronave Tipo e 

propor os encaminhamentos. 

A modernização dos 

requisitos de treinamento 

e de habilitação para 

copiloto de aeronave 

Tipo busca simplificar o 

processo e alinhar o 

tema à Convenção 

sobre Aviação Civil 

Internacional.  

Edição de emenda 

do RBAC nª 61 

dez-21 

03 - Registro de aeronaves 03.01 - Simplificação do 

processo de registro de 

aeronaves 

Avaliação dos processos de 

registro de aeronaves importadas 

novas e usadas (desde o 

momento do pedido de reserva 

de marcas até a emissão dos 

documentos de registro). 

Avaliar processos de 

registro de aeronaves 

importadas. 

Avaliação dos 

processos de registro 

de aeronaves 

importadas 

concluída 
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03 - Registro de aeronaves 03.02 - Fim da exigência 

de registro para Drone 

CLASSE 2 

O registro de Drones CLASSE 2 

sujeita-se a maiores formalidades 

que são incompatíveis com a sua 

principal forma de 

comercialização, qual seja, o 

comércio eletrônico, havendo 

também a necessidade de 

ponderação acerca da variação 

de expressão econômica, vida útil 

e capacidade negocial, que são 

limitadas quando comparadas 

com as aeronaves em seu 

conceito tradicional.  

Revogar a 

obrigatoriedade de 

registro para Drones 

CLASSE 2. Será realizado 

estudo técnico e de 

registro para viabilizar o 

uso do sistema SISANT 

para todos os Drones 

CLASSE 2, independente 

de voo LOS ou BVLOS. 

Revisão da subparte 

D do RBAC-E 94 

(Registro e marca 

de RPAS) 

dez-21 

03 - Registro de aeronaves 03.03 - RAB Digital Sua funcionalidade será 

promover, via web, uma série de 

validações antes que um 

processo seja gerado no SEI, bem 

como facilitar a disponibilização 

de informações ao regulado 

acerca dos documentos e 

procedimentos necessários a 

cada tipo de petição e seu 

acompanhamento.  

Facilitar o 

peticionamento 

eletrônico de processo 

ao RAB, permitindo 

processamento mais 

célere. 

Sistema de serviços 

do RAB na forma 

digital 

dez-21 

03 - Registro de aeronaves 03.04 - Redução do 

número de categorias 

de registro de 

aeronaves 

Redução ou exclusão do número 

de categorias de registro de 

aeronaves, alinhando-se as 

melhores práticas internacionais 

sobre a matéria, de forma que a 

simplificação facilite à SAR e 

ANAC a possuir um controle 

estatístico de frota por tipo de 

operação sem grandes ônus. 

O objetivo é realizar um 

estudo de forma a 

viabilizar a simplificação 

das categorias de 

registro existentes. O 

estudo inicial é 

necessário para verificar 

a interação e uso das 

categorias de registro e 

suas combinações pelo 

DECEA, CENIPA e outros 

agentes. 

Etapa 1: Finalização 

da Análise de 

Impacto Regulatório 

da alteração nas 

Categorias de 

registro de 

aeronaves – 

Resolução nº 

293/2013 

mar-22 

03 - Registro de aeronaves 03.05 - Uso de 

documentos nato-

digitais, contrato de 

intercâmbio e 

simplificação do registro 

de aeronaves 

Atualização das Resoluções 

ANAC nº 293 e nº 309. 

Atualizar as Resoluções 

ANAC nº 293 e nº 309. 

Edição de emenda 

às Resoluções ANAC 

nº 293 e nº 309 

concluída 

03 - Registro de aeronaves 03.06 – Emissão 

automática de 

certificados após vistoria 

A ANAC irá implementar melhorias 

no processo de emissão de 

Certificado de 

Aeronavegabilidade 

proporcionando redução no 

tempo para que a aeronave 

possa começar a operar 

legalmente. 

Tornar o processo de 

emissão de Certificado 

de Matrícula e 

Aeronavegabilidade 

mais célere. 

Automação 

da emissão do 

Certificado 

Aeronavegabilidade 

após vistoria técnica 

dez-21 
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03 - Registro de aeronaves 03.07 – Simplificação do 

processo de vistoria de 

aeronaves 

Ampliação da certificação de 

Profissional Credenciado em 

Aeronavegabilidade (PCA) para 

a realização de vistorias de 

aeronaves e aperfeiçoamento do 

sistema de lançamento de dados 

para uso do PCA. 

Agregar eficiência ao 

processo de vistoria de 

aeronaves. 

Guia para utilização 

do sistema de 

vistorias por PCA 

concluída 

04 - Documentação de voo 04.01 - Redução do 

número de documentos 

exigidos a bordo de 

aeronaves da aviação 

geral 

Retirada de obrigatoriedade da 

lista de passageiros, manifesto de 

carga, entre outros documentos, 

a bordo das aeronaves da 

aviação geral. 

Estabelecer critérios 

diferenciados de 

requisitos de 

documentação 

conforme complexidade 

do operador. 

Revisão da IS 00-009 concluída 

04 - Documentação de voo 04.02 - Diferenciação do 

processo de aprovação 

de operações especiais 

da aviação geral 

Definição e ampla divulgação 

dos critérios diferenciados para 

aprovação das operações 

especiais da aviação geral (EVS, 

HUD. CPDLC, RNP - AR, FRMS etc.). 

Instituir processo de 

aprovação de 

operações especiais 

para a aviação geral. 

Publicação de IS 

que estabeleça os 

procedimentos para 

aprovação de 

operações especiais 

para operadores 91 

concluída 

04 - Documentação de voo 04.03 - Ampliação do 

uso de pistas não 

cadastradas por 

operadores 

aeroagrícolas 

Revisão do Guia de Operador 

Aeroagrícola ou IS, trazendo a 

interpretação de que os voos 

realizados em dia de campo, 

feiras, exposições etc. são 

consideradas como atividades 

aeroagrícolas. 

Revisar Guia de 

Operador Aeroagrícola 

ou IS, trazendo a 

interpretação de que os 

voos realizados em dia 

de campo, feiras, 

exposições etc. são 

consideradas como 

atividades aeroagrícolas. 

Ampliação do uso 

de pistas não 

cadastrada por 

operadores 

aeroagrícolas 

concluída 

05 - Manutenção de aeronaves 05.01 - Revisão dos 

requisitos de Mecânico 

de Manutenção 

Aeronáutica - MMA 

Elaboração e divulgação de 

Instrução Suplementar (IS) para 

permissão de uso de auxiliar de 

mecânico de manutenção sob 

supervisão remota para operação 

aeroagrícola. 

Divulgar Instrução 

Suplementar (IS) para 

permissão de uso de 

auxiliar de mecânico de 

manutenção. 

Revisão dos 

requisitos de 

Mecânico de 

Manutenção 

Aeronáutica 

concluída 

05 - Manutenção de aeronaves 05.02 - Ampliação das 

autorizações das 

organizações de 

manutenção 

Adequação das autorizações 

concedidas às Organizações de 

Manutenção para realização de 

serviços, reavaliando o atual 

modelo e possíveis simplificações. 

Aperfeiçoar o modelo de 

autorização concedida 

às Organizações de 

Manutenção de forma a 

conferir coerência à 

estrutura regulatória. 

Revisão ou 

publicação de 

norma que reveja as 

exigências para 

realização de 

serviços por 

Organizações de 

Manutenção 

dez-22 

05 - Manutenção de aeronaves 05.03 - Eliminar dupla 

certificação para 

organizações de 

manutenção vinculadas 

a empresas aéreas 

Adoção de modelo semelhante 

ao do FAA, no qual o operador 

aéreo pode ter estrutura de 

manutenção irrestrita sem 

aprovação sob a ótica do RBAC 

145. 

Unificar as certificações 

de operador aéreo e 

organização de 

manutenção para 

operadores aéreos com 

estrutura de 

manutenção própria. 

Revisão dos RBAC 

43, 121 e 135 e 

publicação de IS 

que determine os 

procedimentos 

relacionados  

concluída 
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05 - Manutenção de aeronaves 05.04 - Eliminar requisitos 

em duplicidade para 

organizações de 

manutenção 

Revisar os requisitos de 

organizações de manutenção 

visando eliminar a redundância 

normativa com outros órgãos. 

Reduzir requisitos que 

não trazem benefício à 

regulação. 

Revisão do RBAC 

145 

concluída 

05 - Manutenção de aeronaves 05.05 -Revisão do 

processo de verificação 

de aeronavegabilidade 

de aeronaves 

experimentais 

 E-CVA para aeronaves 

experimentais. 

Simplificar processo de 

verificação de 

aeronavegabilidade de 

aeronaves 

experimentais. 

Publicação de 

procedimento de 

comprovação de 

aeronavegabilidade 

para aeronaves 

experimentais 

concluída 

06 - Certificação de aeronaves e componentes 06.01 - Modernização do 

processo de 

certificação/validação 

de aeronaves e 

produtos 

Modernização dos processos de 

aprovação de aeronaves e 

componentes aeronáuticos. 

Atualmente o processo possui 

uma cultura restritiva e o projeto 

pretende questionar as premissas 

que levam às exigências atuais. 

Modernizar processos de 

aprovação de 

aeronaves e 

componentes 

aeronáuticos. 

IS 21-001A 

Orientações sobre 

certificações de tipo 

publicada 

ago-21 

06 - Certificação de aeronaves e componentes 06.02 – Simplificação da 

aprovação de dados 

técnicos para grandes 

alterações 

• IS 43.13-00x a ser proposta, 

atualizando os procedimentos 

de acordo com o arcabouço 

regulatório atual, sobretudo 

quanto aos RBAC 21 e 43; 

• Propor uma forma simplificada 

de aprovação de grandes 

alterações, no âmbito do RBAC 

43; 

• Reduzir o tempo de aprovação 

de grandes alterações em 

aeronaves; 

• Reduzir o volume de projetos 

de grandes alterações tidas 

como "simples" e que 

atualmente são processados 

pela Agência; 

•  Auxiliar o regulado quanto à 

classificação de alterações, 

entre grandes e pequenas. 

Elaboração da IS 43.13-

00x – Orientações 

relativas à classificação 

de pequenas e grandes 

alterações em 

aeronaves, segundo o 

RBAC 43. Aprovação 

simplificada de grandes 

alterações por meio do 

Formulário F-400-04 

(SEGVOO 001). 

Publicação de IS 

43.13-00x 

mai-22 

07 - Empresas de pequeno porte 07.01 - Critérios 

diferenciados para 

pequenos operadores 

Estabelecimento de critérios 

diferenciados para pequenas 

empresas aéreas e para os 

serviços aéreos especializados. 

Estabelecer critérios 

diferenciados de 

requisitos de certificação 

conforme complexidade 

do operador. 

Revisão normativa 

visando redução de 

requisitos para SAE 

set-22 

07 - Empresas de pequeno porte 07.02 - Modernização do 

processo de 

certificação de 

empresas de pequeno 

porte 

Modernização do processo de 

certificação de empresas de 

pequeno porte. 

Simplificar processo de 

certificação de 

empresas de pequeno 

porte. 

Modelos de Manuais 

para certificação 

de empresas de 

pequeno porte 

dez-22 
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07 - Empresas de pequeno porte 07.03 - Permissão para 

livre comercialização de 

cursos não certificados 

pela ANAC  

Livre comercialização de cursos 

não certificados pela ANAC (ex. 

acrobacia, trem convencional, 

treinamentos de endossos de 

aeronaves, upset recovery 

training etc.). 

Livre comercialização de 

cursos não certificados 

pela ANAC. 

Divulgação da 

possibilidade de livre 

comercialização de 

cursos não 

certificados pela 

ANAC 

concluída 

07 - Empresas de pequeno porte 07.04 - Redução de 

requisitos de 

informações 

meteorológicas para 

pequenos operadores 

Revisar os requisitos de 

informações meteorológicas 

ampliando o acesso da aviação 

geral a aeródromos e localidades. 

Ampliar o acesso da 

aviação geral a 

aeródromos e 

localidades. 

Revisão do RBAC 

135 

set-22 

07 - Empresas de pequeno porte 07.05 - Diferenciação do 

gerenciamento de 

fadiga para operadores 

91 

Revisão do RBAC 117 para 

adequação do gerenciamento 

de fadiga para operadores 91 

internacionais. 

Estabelecer critérios 

diferenciados de 

gerenciamento de 

fadiga conforme 

complexidade do 

operador. 

Revisão do RBAC 

117 

mar-23 

07 - Empresas de pequeno porte 07.06 - Racionalização 

do programa de 

prevenção ao uso de 

substâncias psicoativas 

Revisão dos requisitos do 

Programa de Prevenção ao uso 

de Substâncias Psicoativas na 

aviação civil - PPSP, 

fundamentada no risco dos 

envolvidos. 

Estabelecer critérios 

diferenciados de 

programa de prevenção 

ao uso de substâncias 

psicoativas conforme 

impacto do agente 

envolvido na segurança 

da aviação civil. 

Revisão do RBAC 

120 

concluída 

08 - Incentivo à indústria 08.01 - Revisão do 

programa de fomento a 

certificação de 

pequenas aeronaves IBR 

2020 

Revisão do programa IBR-2020. • Fomento à 

Certificação de Projetos 

de Aeronaves de 

Pequeno Porte. 

• Desenvolver a 

capacidade da indústria 

aeronáutica nacional de 

elaborar Projetos de 

Aeronaves de Pequeno 

Porte que tenham mais 

condições de terem 

sucesso quando 

submetidos a uma 

Certificação de tipo. 

Resolução e Anexo 

com regras do 

programa 

fev-22 

08 - Incentivo à indústria 08.02 - Regulamentação 

de sobrevoo de 

aeronaves 

experimentais em áreas 

densamente povoadas 

Interpretação normativa do 

parâmetro para sobrevoo em 

áreas densamente povoadas por 

aeronaves experimentais. 

Viabilizar operação de 

aeronaves experimentais 

em aeródromos. 

Revisão da IS 91.319-

001 

concluída 
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09 - Procedimentos administrativos e de notificações e 

autuações 

09.01 - Melhoria da 

notificação da 

autuação administrativa 

Definição e padronização das 

notificações de autuação ao 

regulado visando contemplar 

informações relevantes, tais 

como: canais de comunicação, 

protocolo eletrônico, valores de 

multa de 50%, uso do SEI, vista de 

processo, modelo de 

requerimento de 50%. 

Fornecer nas 

notificações iniciais do 

processo administrativo 

sancionador todas as 

informações relevantes 

sobre a infração 

constatada, os 

procedimentos e 

recursos disponíveis ao 

autuado e valores de 

multa de 50% que 

podem ser aplicados no 

processo. 

Notificação dos 

procedimentos e 

dos valores 

relacionados ao 

auto de infração 

dez-21 

09 - Procedimentos administrativos e de notificações e 

autuações 

09.02 - PAG TESOURO As TFAC já podem ser pagas pelo 

Pag Tesouro desde meados de 

dezembro de 2020. 

  

O escopo do projeto foi ampliado 

para incluir a integração do 

PagTesouro também para os 

sistemas finalísticos que emitem os 

boletos de TFAC diretamente 

para os regulados. 

 

Em jun-21 foram implementados 

mecanismos para 

reconhecimento rápido do 

pagamento realizado de TFAC 

(pelo Portal da ANAC), com 

melhorias no recibo de 

pagamento e a compatibilidade 

do sistema RESERVA DE MARCAS, 

que passa a aceitar pagamentos 

de TFAC pelo Pag Tesouro. 

   

Implementar o Pag 

Tesouro da STN na ANAC 

para permitir todas as 

formas de pagamento 

disponibilizadas por essa 

ferramenta aos que 

precisem pagar seus 

débitos ou taxas à 

ANAC. 

Implementar o 

pagamento pelo 

Pag Tesouro para os 

créditos dos 

regulados junto à 

ANAC, bem como 

para taxas 

cobradas pelos 

sistemas finalísticos. 

As demais 

integrações no 

momento estão 

em 

replanejamento. 

10 - Revisão legal 10.01 - TFAC (Lei 

11.182/2005) 

Uma vez aprovada a MP 

relacionada à revisão da tabela 

de valores de TFAC, constante na 

Lei 11.182 /2005, as áreas técnicas 

da ANAC deverão realizar os 

ajustes necessários visando 

contemplar os novos requisitos 

legais. 

Do ponto de vista das TFAC, 

cumpre analisar e ajustar a 

emissão de TFAC com os novos 

valores, dependendo da 

complexidade apropriada a 

cada caso, o correto 

reconhecimento do pagamento 

dessas TFAC e sua alocação ao 

serviço correspondente. 

Permitir que os sistemas 

da SAF e das áreas 

finalísticas que fazem 

emissão ou alocação de 

TFAC operem 

normalmente com a 

nova tabela de TFAC. 

Atualização das 

TFAC nos sistemas 

ANAC 

jan-22 
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10 - Revisão legal 10.02 - Registro de 

aeronaves (CBA) 

Uma vez aprovada a MP que visa 

alterar aos procedimentos para 

registro de aeronaves na Lei 

7.565/1986 – CBA, as áreas 

técnicas da ANAC deverão 

realizar os ajustes necessários 

visando contemplar os novos 

requisitos legais. 

Uma vez aprovada a MP 

que visa alterar aos 

procedimentos para 

registro de aeronaves na 

Lei 7.565/1986 – CBA, as 

áreas técnicas da ANAC 

deverão realizar os 

ajustes necessários 

visando contemplar os 

novos requisitos legais. 

- 

nov-20 

10 - Revisão legal 10.03 - Exploração de 

aeródromos privados 

(CBA, art. 30, inciso II) 

Uma vez aprovada a MP que visa 

permitir a exploração comercial 

de aeródromos privados na Lei 

7.565/1986 – CBA, as áreas 

técnicas da ANAC deverão 

realizar os ajustes necessários 

visando contemplar os novos 

requisitos legais. 

Subsidiar informações 

para a modernização os 

regulamentos que 

diferenciam as 

prerrogativas dos 

aeródromos em função 

da sua classificação 

como público ou 

privado. 

Proposta de 

alteração de 

regulamentos a ser 

levada a audiência 

pública 

cancelada 

(alterações da 

MP não 

demandarão 

ajustes da 

ordem dessa 

iniciativa)  

10 - Revisão legal 10.04 - Outorgas de 

serviços aéreos (CBA) 

Uma vez aprovada a MP que visa 

rever os conceitos legais de 

serviços aéreos, as áreas técnicas 

da ANAC deverão realizar os 

ajustes necessários visando 

contemplar os novos requisitos 

legais. Prazo de 6 meses após 

aprovada a alteração legislativa. 

Simplificar o processo de 

certificação de 

empresas aéreas. 

Revisão e 

revogação de 

normas que 

abordam outorgas 

de serviços aéreos 

dez-21 



Atualizado em 30/07/2021 

10 - Revisão legal 10.05 - Tarifas 

aeroportuárias (Decreto 

89.121/1983 e Lei 

6.009/1973) 

Uma vez aprovada a revogação 

do Decreto 89.121/1983 e 

alterada a Lei 6.009/2973, as áreas 

técnicas da ANAC deverão 

realizar os ajustes necessários 

visando contemplar os novos 

requisitos legais. 

 

1ª Fase: Análise dos impactos da 

revogação do Decreto 

89.121/1983. 

2ª Fase: Análise preliminar da 

proposta de alteração da Lei 

6.009/1973. 

3ª Fase: Análise das alterações 

finais da Lei 6.009/1973 - 

aprovadas pelo Congresso 

Nacional. 

4ª Fase: Abertura de processo 

normativo para modernização da 

regulamentação da ANAC no 

contexto da nova legislação. 

 

Atualmente, a discussão quanto a 

cargas está sendo alvo do Tema 

22 da Agenda Regulatória, e, 

caso seja pertinente, será aberto 

novo tema para tarifas incidentes 

em passageiros e aeronaves. 

Subsidiar informações 

para a modernização 

dos regulamentos que 

tratam da Remuneração 

de Aeródromos, hoje 

baseada na 

classificação em Tarifas 

Aeroportuárias 

(Embarque, Conexão, 

Pouso, Permanência, 

Armazenagem e 

Capatazia) e Preços 

Específicos. 

Proposta de 

alteração de 

regulamentos a ser 

levada a audiência 

pública 

ago-21 

10 - Revisão legal 10.06 - Procedimentos 

para comunicação de 

pouso ou sobrevoo e 

solicitação de 

permanência no 

território brasileiro por 

aeronave civil 

estrangeira realizando 

transporte aéreo não 

remunerado 

Com a revogação do Decreto 

97.464/1989, relacionada aos 

requisitos de entrada e sobrevoo 

no país, as áreas técnicas da 

ANAC deverão realizar os ajustes 

necessários visando contemplar  

as atualizações normativas 

necessárias. Atualmente, a 

resolução nº 178/2010 ainda faz 

referência ao Decreto ora 

revogado e, dessa forma, o 

projeto visa revisar o normativo. 

Esse trabalho deverá ser feito em 

conjunto com a Receita Federal, 

no que for aplicável. 

Simplificar o processo de 

solicitação de AVANAC 

Revisão da 

Resolução nº 

178/2010 

 

dez-21 

10 - Revisão legal 10.07 - Portaria 

Interministerial 

3.016/1988 

Revogação do Portaria 

Interministerial 3.016/1988. 

Atualizar o arcabouço 

normativo. 

Revogação do 

Portaria 

Interministerial 

3.016/1988 

concluída 



Atualizado em 30/07/2021 

11 - Segurança e Facilitação 11.01 - Incremento da 

promoção da 

segurança 

Incremento da publicação de 

vídeos e outras ações 

promocionais para os operadores 

e pilotos da aviação geral. 

Ampliar os 

conhecimentos dos 

operadores e pilotos da 

aviação geral por meio 

de maior difusão de 

assuntos ligados à 

aviação geral, 

contribuindo para a 

melhoria da segurança 

operacional. 

Material de 

promoção de 

segurança 

operacional 

direcionado aos 

operadores aéreos, 

de aeródromos e 

aviação geral 

dez-21 

11 - Segurança e Facilitação 11.02 - Ampliação da 

eficiência da inspeção 

de segurança de 

passageiros por meio do 

uso de informações 

antecipadas dos 

passageiros (API/PNR) 

Estudos de viabilidade da ANAC 

para utilização dos dados 

API/PNR para realizar avaliação 

de risco dos passageiros e, assim, 

balancear os critérios de 

segurança e facilitação na 

inspeção de segurança. 

Estudos de viabilidade 

da ANAC para utilização 

dos dados API/PNR para 

realizar avaliação de 

risco dos passageiros e, 

assim, balancear os 

critérios de segurança e 

facilitação na inspeção 

de segurança. 

Estudo sobre 

utilização de dados 

(API/PNR) para 

avaliação de risco 

de passageiros 

dez-21 

11 - Segurança e Facilitação 11.03 - Ampliação dos 

acordos de One Stop 

Security 

Ampliação de negociações 

voltadas ao estabelecimento de 

acordos de One Stop Security, 

que visam ao reconhecimento 

entre Estados de procedimentos 

AVSEC, evitando a repetição 

desnecessária de medidas como 

inspeção de passageiros, 

bagagens e cargas em conexões 

INT-INT e INT-DOM. 

Ampliação de 

negociações voltadas 

ao estabelecimento de 

acordos de One Stop 

Security, que visam ao 

reconhecimento entre 

Estados de 

procedimentos AVSEC, 

evitando a repetição 

desnecessária de 

medidas como inspeção 

de passageiros, 

bagagens e cargas em 

conexões INT-INT e INT-

DOM. 

Implementação de 

um processo de 

avaliação de Estado 

para fins de 

reconhecimento de 

Inspeção Única de 

Segurança - OSS 

dez-21 

12 - Aeródromos 12.01 - Plano de 

Zoneamento de Ruído - 

PZR para aeródromos 

privados 

Fim da exigência de PZR no RBAC 

nº 161 para aeródromos privados. 

Revisão do RBAC 161. Emenda 02 ao RBAC 

161 

concluída 

12 - Aeródromos 12.02 - Simplificação de 

requisitos para 

aeródromos na 

Amazônia Legal 

Junção dos processos de 

autorização prévia de construção 

com o de cadastro de 

aeródromos, simplificando 

requisitos e procedimentos em 

áreas de difícil acesso e carente 

de conectividade do modal 

aéreo. 

Alteração normativa 

para elevação da 

disponibilidade de 

infraestrutura para 

atendimento às 

comunidades indígenas 

Alteração da 

Portaria 3.352/2018 

concluída 



Atualizado em 30/07/2021 

12 - Aeródromos 12.03 - Manuais de 

suporte aos operadores 

aeroportuários 

Elaboração e divulgação de 

manuais de suporte normativo 

para esclarecimento e 

aproximação do regulado. 

Publicação de manuais 

para promoção da 

segurança da aviação, 

tanto no aspecto de 

safety, quanto de 

security para 

transparência às normas 

e diretrizes da agência. 

Manuais e Cartilhas 

orientativas 

concluída 

12 - Aeródromos 12.04 - Water 

Aerodromes  

Regulamentação da operação 

anfíbia no Brasil. 

Aprimoramento da regulação 

relativa à infraestrutura dos 

aeródromos na água com 

operação VFR D de forma a 

prover referencial técnico 

nacional aos operadores de 

instalações desta modalidade. 

Mapear as 

características mínimas 

da infraestrutura e o 

processo necessário 

para o estabelecimento 

e operação de 

aeródromos na água 

público e VFR D. 

Mapeamento dos 

requisitos técnicos 

de infraestrutura de 

aeródromos na 

água VFR D 

dez-21 

12 - Aeródromos 12.05 - Operações 

aéreas em áreas 

isoladas não 

cadastradas 

Encontrar uma solução que 

possibilite operações aéreas para 

remoção de pacientes e 

enfermos, bem como para 

transporte de medicamentos, 

suprimentos e outros objetos e 

valores para atendimento de 

comunidades isoladas na 

Amazônia Legal. 

Viabilizar operações 

aéreas de emergência 

relacionadas a 

atendimentos médicos, 

remoção de pacientes, 

distribuição de vacinas 

etc. 

Proposta de 

medidas regulatórias 

que possibilitem 

operações aéreas 

em áreas não 

cadastradas 

situadas na 

Amazônia Legal 

para atendimento 

de comunidades 

isoladas 

concluída 

13 - Comunicação 13.01 – Boas práticas no 

dia a dia 

Elaborar videoaulas com boas 

práticas e orientações sobre os 

assuntos do dia a dia da 

operação e das oficinas, 

esclarecendo critérios que sejam 

identificados como críticos 

durante as fiscalizações, como: 

Preenchimento do Diário de 

Bordo; Documentação de Bordo; 

Planejamento de Voo, Controle 

do Plano de Manutenção;  

Modificações e Cuidados com a 

Aeronave, registros e 

procedimentos da oficina, 

cuidados com ferramental, boas 

práticas de supervisão e 

inspeção, entre outros.  

Disseminar conteúdo de 

boas práticas sobre 

assuntos do dia a dia. 

Videoaulas dez-21 

13 - Comunicação 13.02 – Critérios para 

Diário de bordo 

Divulgação dos critérios para 

preenchimento do diário de 

bordo, conforme previsto na 

Portaria nº 128/SPO/SAR, de 

14/1/2019, e ampliação da 

divulgação do Diário de Bordo 

Digital e de Sistemas Digitais 

(Resolução 457 e 458). 

Divulgar critérios para 

preenchimento do diário 

de bordo. 

Divulgação dos 

critérios para 

preenchimento do 

diário de bordo 

 

nov-21 



Atualizado em 30/07/2021 

13 - Comunicação 13.03 – Inclusão de 

aeronaves nas 

especificações 

operativas 

Publicação dos novos critérios da 

IS 119-004 que trouxeram 

simplificação administrativa para 

inclusão de novas aeronaves nas 

E.O.  

Publicar novos critérios 

da IS 119-004. 

Publicação dos 

novos critérios da IS 

119-004 

 

concluída 

13 - Comunicação 13.04 – Plano de 

comunicação do 

Programa Voo Simples 

Plano de Comunicação e 

Lançamento do Programa Voo 

Simples.  

Comunicar o programa 

Voo Simples. 

Plano de 

Comunicação do 

Programa Voo 

Simples 

concluída 

13 - Comunicação 13.05 – Operação 

aeroagrícola 

Melhorar relacionamento com o 

público aeroagrícola com a 

realização de eventos, 

comunicações direcionadas e 

apoio do SINDAG. 

Divulgar conteúdo para 

o público aeroagrícola. 

Publicações aos 

regulados 

aeroagrícolas 

dez-21 

13 - Comunicação 13.06 – Manutenção de 

aeronaves 

Divulgação das novas disposições 

da Seção 91.409, do RBAC 91, e 

da IS 91.409-001B. 

Divulgar novas 

disposições da Seção 

91.409, do RBAC 91, e da 

IS 91.409-001B.  

Divulgação das 

novas disposições 

da Seção 91.409, do 

RBAC 91, e da IS 

91.409-001B  

dez-21 

13 - Comunicação 13.07 – Aluguel e 

empréstimo de 

ferramentas  

Divulgação da possibilidade 

normativa de aluguel e 

empréstimo de ferramental, bem 

como requisitos de calibração 

das ferramentas por oficinas de 

manutenção.  

Divulgar a nova 

possiblidade normativa 

de aluguel e empréstimo 

de ferramentas. 

Divulgação da 

possibilidade 

normativa de 

aluguel e 

empréstimo de 

ferramental 

concluída 

13 - Comunicação 13.08 – Atividades de 

manutenção em 

campo 

Esclarecer atividades de 

manutenção em campo fora de 

oficina credencia, bem como 

deixar claro quando o MMA pode 

realizar a intervenção sem 

recorrer a uma oficina em áreas 

desprovidas.  

Esclarecer atividades de 

manutenção em campo 

fora de oficina 

credencia. 

Comunicação sobre 

atividades de 

manutenção e 

campo 

concluída 

13 - Comunicação 13.09 – Critérios para 

operações especiais 

Divulgação dos critérios para 

aprovação das operações 

especiais para operador da 

aviação geral (ex. PBN, RVSM, 

RNP-AR etc.).  

Divulgar critérios para 

aprovação de 

operações especiais. 

Divulgação dos 

critérios para 

aprovação das 

operações especiais 

para operador da 

aviação geral  

concluída 

13 - Comunicação 13.10 – Política de 

intercâmbio de 

aeronaves 

Fazer a divulgação da política de 

intercâmbio de aeronaves (ex. 

aeronaves de escolas e privadas).  

Divulgar a política de 

intercâmbio de 

aeronaves. 

Divulgação da 

política de 

intercâmbio de 

aeronaves 

concluída 

13 - Comunicação 13.11 - Examinadores 

credenciados  

Ampliar a divulgação de 

credenciamento bem como 

deixar claro quais são os 

examinadores por região.  

Divulgar o 

credenciamento, 

Divulgação de 

credenciamento 

concluída 

13 - Comunicação 13.12 – Critérios para 

proficiência linguística 

Esclarecer os critérios dos testes 

de proficiência linguística, bem 

como deixar claro os critérios para 

emissão do nível 06 do SDA.  

Comunicar critérios dos 

testes de proficiência 

linguística. 

Comunicação dos 

critérios dos testes 

de proficiência 

linguística 

 

nov-21 



Atualizado em 30/07/2021 

13 - Comunicação 13.13 – Currículos de 

treinamento 

Ampla divulgação da atualização 

dos currículos de treinamento dos 

CIAC relacionados à IS 141-007. 

Divulgar atualização dos 

currículos de 

treinamento dos CIAC. 

Divulgação da 

atualização dos 

currículos de 

treinamento dos 

CIAC 

concluída 

13 - Comunicação 13.14 – CHT Digital Divulgação dos critérios 

padronizados para adoção da 

CHT Digital. 

Divulgar critérios 

padronizados para 

adoção da CHT Digital. 

Divulgação dos 

critérios 

padronizados para 

adoção da CHT 

Digital 

concluída 

13 - Comunicação 13.15 – Denúncias sobre 

prática tarifária 

Ampla divulgação dos 

mecanismos utilizados pela ANAC 

para encaminhamento de 

denúncias sobre práticas tarifárias 

praticadas pelos operadores 

aeroportuários. 

Divulgar mecanismos 

utilizados pela ANAC 

para encaminhamento 

de denúncias sobre 

práticas tarifárias. 

Divulgação dos 

mecanismos 

utilizados pela ANAC 

para 

encaminhamento 

de denúncias sobre 

práticas tarifárias 

concluída 

 


