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4.

PALAVRAS INICIAIS
O Sr. Bruno Villela deu as boas-vindas a todos e solicitou que cada um dos presentes se
apresentasse rapidamente como forma de introdução inicial de todos ao novo grupo formado.
Após as apresentações iniciais, o Sr. Bruno Villela explicou que a reunião tinha o objetivo de
marcar o início dos trabalhos do BHEST e que uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo
IHST Brasil era necessária para nivelar conhecimentos. Os slides de tal apresentação constituem o
anexo a esta ata.
Dentre os assuntos abordados, aqueles que ensejaram maiores discussões ou que merecem
destaque serão incluídos como itens da agenda abaixo.
5.

AGENDA

a) Cálculo das horas de voo de helicópteros no Brasil
O IHST Brasil sempre teve grandes dificuldades no cálculo das horas de voo de helicópteros no
Brasil e essa dificuldade não é exclusividade do nosso país. A própria FAA, referência em diversos
assuntos do IHST, já declarou que tem a mesma dificuldade.
Foram levantadas diversas possibilidades ou formas de cálculo das horas de voo, mesmo que
aproximadas, com destaque para os seguintes:
1) Inclusão das informações de horas de voo anuais por ocasião da Declaração Inspeção Anual
de Manutenção (IAM), a qual é obrigatória para todas as aeronaves que operam segundo o RBAC 91
e RBAC 135; e
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2) Cruzamento das informações do DECERTA com o Diário de Bordo Digital, serviço ainda as
ser implementado pela ANAC e que possui custo elevado.
Em princípio, a primeira solução parece ser de mais fácil execução. Caberá ao JHSAT a
coordenação com a ANAC sobre a possibilidade de alteração das do formulário da Declaração IAM
para contemplar tais informações.
b) Alterações das regulamentações da ANAC
Durante a apresentação, surgiu o assunto referente às mudanças de regulamentações conduzidas
pela ANAC. É fato reconhecido na indústria que a ANAC, apesar de ser a agência reguladora da
aviação civil no Brasil, tem grande dificuldades em diversos aspectos técnicos por não contar com
profissionais especializados em aviação. Apenas o primeiro concurso público de admissão obrigou os
candidatos a possuir algum tipo de formação na área de ciências aeronáuticas, acarretando essa
dificuldade com o decorrer do tempo.
Foi consenso entre os presentes que o uso das experiências e conhecimentos dos membros do
BHEST será interessante para ambas organizações. O BHEST poderá ajudar a ANAC na solução de
problemas ao mesmo tempo em que inclui o ponto de vista da indústria e dos operadores nas
regulamentações. A ANAC terá uma ferramenta de análise das alterações ou criações de
regulamentações antes que elas sejam tornadas públicas.
O Sr. Bruno Villela ficou encarregado de contatar o senhor Wagner Souza para tratar do assunto.
c) Treinamento de Pilotos
O Sr. Vinicius Bretas, Inspetor de Aviação Civil (INSPAC) pela ANAC, comentou sobre os
grandes problemas de treinamento que podem ser observados durantes os voos de cheque dos pilotos
da aviação geral. Por experiência própria, ele disse que existem inúmeras falhas no processo de
treinamento inicial e recorrente dos pilotos e que a falta de simuladores no Brasil é um fator muito
importante nesse contexto. Na concepção dele, totalmente alinhada com as ideias do IHST e do
BHEST, as falhas de julgamento, segundo maior fator presente na análise dos acidentes no Brasil, é
decorrente das falhas em treinamento, sobretudo na aviação geral, onde o uso de simuladores é quase
inexistente. Atualmente, os cheques realizados verificam a capacidade de executar manobras de
emergência, mas não testam a correta identificação da emergência. Além disso, ele mencionou que os
atuais INSPAC da ANAC estão muito sobrecarregados em função do baixo número de profissionais
qualificados para este tipo de tarefa.
O BHEST já havia identificado a relevância do assunto e criou o GT Treinamento para tratar do
assunto. Apesar do Maurizio Spinelli ser o coordenador do GT, Antonio Modesto vai tentar unir
esforços com a Comissão Nacional de Treinamento criada no CNPAA. Alguns dos membros do
BHEST também fazem parte da comissão supracitada e a intenção é unir esforços.
d) Relação IHST Brasil e BHEST
O Sr. Aldren Montenegro solicitou maiores explicações sobre a relação entre o IHST Brasil e o
BHEST. Como havia diversos membros do BHEST que não faziam parte do IHST Brasil, é
interessante esclarecer as diferenças entre os grupos e como eles foram criados. O IHST Brasil existe
desde 2006, por inciativa do CENIPA e alguns operadores offshore que compareceram ao evento de
criação do IHST. Atualmente, o IHST é composto do IHST Executive Committee (IHST EXCOM) e
parceiros regionais em diversos partes do mundo (USA, Canada, Europa, Japão, Ásia, Brasil, etc.). O
IHST Brasil era o parceiro regional do IHST no Brasil. Com o interesse da ANAC em criar o Grupo
de Segurança Operacional para Operação de Helicópteros, foi feio um acordo entre o IHST Brasil e a
ANAC para que fosse criado um outro grupo, chamado Brazilian Helicopter Safety Team (BHEST)
que, além de atender à resolução 189/2011 da ANAC, também seria o parceiro regional do IHST no
Brasil. Portanto, o BHEST segue as orientações do IHST EXCOM e da ANAC, sendo uma entidade
sem personalidade jurídica e com autonomia para desenvolver suas atividades.
Dentro do BHEST, a ANAC ficaria com o secretariado do grupo e as atividades seriam
gerenciadas pelos dois co-presidentes do BHEST, indicados pelo IHST Brasil (hoje, Bruno Villela e
Antonio Modesto). A intenção de passar o secretariado para a ANAC é deixar os profissionais de
aviação do grupo com maior dedicação aos trabalhos e tarefas desenvolvidas. Essa divisão de tarefas
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ainda está engatinhando e ajustes serão necessários ao longo do tempo. Por exemplo, o Sr. Neverton
Novais, secretário do BHEST, não pode participar da reunião de hoje. Apesar da ajuda na reserva da
sala e na coordenação do evento, a ata da reunião ficou por conta do Sr. Bruno Villela. Talvez fosse o
caso de termos alguém da ANAC no Rio de Janeiro ou em São Paulo para secretariar o BHEST. O
Sr. Bruno Villela ficou de conversar com o Sr. Wagner Souza da ANAC.
e) Necessidade de representatividade das escolas de aviação e aeroclubes de todo o Brasil
O IHST Brasil sempre se concentrou no Rio de Janeiro e São Paulo por conta da grande
concentração de operadores nestes dois estados. Entretanto, o BHEST precisa de representatividade
em todo o país, de forma que seus produtos e ferramentas cheguem a todos os pequenos operadores.
O Sr. Jack Villarpando comentou da existência de uma associação de escolas de aviação e aeroclubes
no sul do país, mas não temos contato com essa associação dela. A ABRAPHE já faz parte do
BHEST, mas também é muito concentrada em São Paulo, sendo que já existe um movimento dentro
da ABRAPHE para que sua presença no Rio de Janeiro seja aumentada. Todo e qualquer esforço de
convite a novos membros do BHEST é muito bem-vindo, sobretudo aqueles que têm como alvo os
grupos de escolas de aviação e grupos de pequenos operadores. Ao longo da reunião, diversos nomes
foram comentados como possíveis colaboradores. Todos os membros devem buscar novos
profissionais que aumentem a representatividade do BHEST, enviando aos Co-Presidentes quaisquer
indicações.
f) Ideia inicial de trabalho do BHEST
A divisão do BHEST em GT visa a divisão de tarefas entre os membros bem como a otimização
do tempo de cada profissional e descentralização de atividades. Cada grupo vai estabelecer metas e
definir prioridades dentro de seus assuntos, criando planos de ação a serem seguidas. Os
coordenadores de grupo farão a interação de cada GT com os demais, sendo os co-presidentes
responsáveis pela coordenação geral do BHEST. Empregando o modelo adotado nos USA, os grupos
terão poucas reuniões presenciais, sendo os trabalhos organizados pelo uso da internet. Reuniões com
todos os membros do BHEST serão realizadas apenas semestralmente. Os coordenadores de GT
determinarão a necessidade de reuniões dos seus respectivos grupos.
g) Dropbox e Skype do BHEST
Dentro do contexto de descentralização, duas ferramentas são essenciais para a disseminação de
informações e coordenação de atividades: Dropbox e Skype. O primeiro é um repositório de arquivos
relevantes nas atividades do BHEST e o segundo é a ferramenta de comunicação para a realização de
reuniões a longa distância.
h) Aprovação do Estatuto
Apesar de nem todos os presentes terem lido o estatuto, o documento foi revisado rapidamente e
algumas pequenas alterações foram realizadas. Foi ressaltada a participação o Comte Coutinho e o
Comte Nilton na revisão do estatuto e nas sugestões muito pertinentes apresentadas. Além disso, o
estatuto pode ser alterado sempre que necessário, pela aprovação simples de uma Assembleia Geral
do BHEST. O Estatuto não será registrado em cartório e o não terá identidade jurídica. O estatuto foi
aprovado. A versão final será enviada à ANAC e disponibilizada no Dropbox para consulta de todos.
i) Resposta aos e-mails e assinatura do BHEST
Alguns membros do BHEST não têm respondido aos e-mails gerais encaminhados. O Sr. Bruno
Villela indicou que quem ficar sem responder mais de 10 e-mails vai receber uma notificação
solicitando confirmar a intenção de manter-se no BHEST. O objetivo é que os membros do grupo
mantenham contato com os coordenadores e co-presidentes de forma a não haver muitos membros
não engajados. Precisamos do apoio e participação de todos, mas é inviável manter vários membros
que não participam das atividades do grupo. A coordenação de grandes grupos exige muita dedicação
dos co-presidentes. Portanto, aqueles que, por motivos particulares ou profissionais, não estiverem
disponíveis para contribuir, basta avisar a um dos coordenadores de GT ou co-presidentes. O BHEST
é um trabalho voluntário e compreendemos quando há exigências pessoais que impedem a
contribuição de um profissional.
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A assinatura do BHEST está disponível para todos os membros, bastando comunicar a
solicitação ao Sr. Bruno Villela.
j) Facebook, Twitter e Website
Qualquer ajuda nestes 3 canais de comunicação é sempre muito bem-vinda. Atualmente, o Sr.
Bruno Villela controla estes meios de comunicação. O Sr. Luiz Campos sugeriu a criação das
empresas-membro ou empresa-patrocinadora do BHEST, as quais poderiam contribuir com alguns
custos administrativos do BHEST, sobretudo na profissionalização e manutenção do website e custos
de conferências no Skype, caso necessário. A HELIBRAS já havia se manifestado quanto à
disponibilidade de recursos para financiar o site. O Sr. Luiz Campos indicou que pode haver
empresas no mercado com interesse em investir em segurança, sobretudo nos reduzidos montantes
necessários para o que o BHEST necessita. Ele também comentou da necessidade de se procurar
empresas especializadas em desenvolvimento de conteúdo online para que o website seja bem
desenvolvido, que possa ser acessado por celular e que permita atualizações na periodicidade que o
BHEST precisa.
k) RBAC 61
O Sr. Antonio Modesto fez uma breve apresentação das mudanças que estão sendo propostas na
atualização do RBAC 61. Não havia tempo nem era o foro adequado para a discussão profunda do
assunto, mas foram apresentados alguns tópicos interessantes sobre o assunto. Dentro do próprio
BHEST, da ANAC e da ABRAPHE, há diversas opiniões. Ficou claro que existem 2 grandes
vertentes, a da segurança de voo e a financeira. Cada uma tem uma forma de visualizar o problema e
a infraestrutura do país em termos de escolas de aviação, centros de treinamento e simuladores de
voo incrementam a complexidade do assunto. O que é importante ressaltar é a diferença entre a
cultura do Brasil e a cultura dos EUA, de onde a solução proposta foi copiada. É evidente que uma
solução aplicada aos EUA não vai ter os mesmos efeitos no Brasil, principalmente pelas diferenças
culturais e jurídicas entre esses países.
O Sr. Vinicius Bretas apresentou as dificuldades que a ANAC enfrenta em estabelecer uma
regulamentação que se adeque às necessidades do país sem afetar diretamente os pequenos
operadores, sobretudo financeiramente. Existe, também, a necessidade de certificação dos próprios
centro de treinamento, os quais nem sempre estão dispostos a pagar os custos do processo. Na visão
dele, o problema é muito mais complexo do que parece, principalmente porque envolve a
disponibilidade de treinamentos.
Uma das sugestões apresentadas seria a criação de famílias de aeronaves, de forma a agrupar
aquelas que apresentam características semelhantes de voo e operação que justificassem a unificação
da certificação pela ANAC. O Sr. Vinicius Bretas indicou que ele mesmo sugeriu isso dentro da
ANAC, mas que o processo de determinação das famílias deve seguir uma metodologia científica, e
não apenas a opinião de alguns profissionais. A ideia surgida foi de solicitar ao Sr. Wagner Souza a
participação do BHEST como assessoria no desenvolvimento de novas regulamentações ou na
alteração das atuais.
6.

AÇÕES RECOMENDADAS

Ao Sr. Bruno Villela
a) Contatar o Sr. Wagner Souza para iniciar as tratativas do projeto de inclusão do BHEST no
processo de revisão de regulamentações da ANAC; e
b) Contatar o Sr. Wagner Souza para tentar buscar uma solução para o secretário do BHEST
estar mais próximo do grupo, seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo.
Ao Sr. Antônio Modesto
Coordenar a unificação de esforços entre o GT Treinamento do BHEST e a comissão de
treinamento do CNPAA.
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Ao Sr. Luiz Campos
Encaminhar ao Sr. Bruno Villela sugestão de empresas para desenvolver o website do BHEST.
Ao JHSAT
Verificar junto à ANAC a possibilidade de se incluir as informações de horas de voo das
aeronaves no formulário de Declaração da IAM.
A todos os componentes do grupo
a) Responder aos e-mails do grupo que estiverem marcados com “Resposta Necessária” no
campo assunto; e
b) Adicionar e divulgar o BHEST pelo Facebook e Twitter caso sejam usuários destas redes
sociais.
Sem mais para o momento, encerro a presente Ata segue assinada por mim e pelos demais
presentes.
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