Memória da 2ª Reunião do Grupo Brasileiro de Segurança
Operacional de Helicópteros – BHEST
13 de abril de 2016
ü Introdução e apresentação dos participantes
A reunião foi realizada por videoconferência, com os participantes utilizando as instalações das unidades
da ANAC de Brasília – DF, Rio de Janeiro – RJ e São Paulo – SP. Foi aberta pelo Sr. Bruno Tadeu Villela, do
Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha. Foi realizada uma breve
apresentação dos participantes.
ü Resolução que Institui os Grupos Brasileiros de Segurança Operacional
O Sr. Villela informou que está-se procedendo a revisão da Resolução que trata da instituição dos Grupos
Brasileiros de Segurança Operacional, entre os quais se inclui o Grupo Brasileiro de Segurança Operacional
da Aviação de Helicópteros – BHEST (Brazilian Helicopter Safety Team). Informou que enviará por e-mail a
todos os integrantes do BHEST o Regimento Interno e o estatuto do grupo.
Em seguida explicou que a direção do grupo está atualmente sob a forma de 2 co-presidentes, ele próprio
e o Sr. Antônio Modesto (HELIBRAS), mas que via como necessária a aprovação de um presidente e um
vice-presidente para adequação à nova Resolução supracitada. Submeteu a proposta de que para o
primeiro mandato (dois anos) fosse nomeado presidente ele, Sr. Villela, e o Sr. Modesto como vicepresidente. Entretanto, explicou que para o ano de 2017 teria problemas de disponibilidade de tempo.
Sugeriu que ele assumisse a presidência do grupo para 2016 e o Sr. Modesto ficasse com a presidência em
2017 e 2018, ficando a vice-presidência dependendo de eleições a serem realizada ao final do corrente
ano. A proposta foi aprovada pelo grupo.
ü Memórias das Reuniões do BHEST
O Sr. Mauricio Gusman (ANAC) informou que serão colocadas no site da ANAC as Memórias das reuniões
dos Grupos Brasileiros de Segurança Operacional.
ü Dados Estatísticos da Aviação de Helicópteros
O Sr. Villela informou que esteve recentemente (março de 2016) na HAI Heli-Expo, realizada em Louisville
(EUA), e que foi comentado que os índices de acidentes com helicópteros vêm se reduzindo
mundialmente, mas que não se conseguiu ainda alcançar a meta de redução de 80 % nos últimos dez anos,
estabelecida pelo International Helicopter Safety Team – IHST.
O Sr. Villela explicou que é uma solicitação do IHST que esse trabalho de redução dos índices de acidentes
se foque nos acidentes fatais e que, como 48 % desse tipo de acidentes no Brasil são devidos a entrada em
condições meteorológicas adversas, o trabalho deve ser principalmente focado nesse aspecto. Informou
ainda que o Brasil está atendendo em média a 50 % das recomendações emitidas pelo IHST, de acordo
com uma pesquisa realizada pelo Comitê Executivo do IHST.
ü Tradução de Documentos de GSO
O Sr. Villela informou que o IHST considera que o Brasil deveria investir mais na tradução de documentos
visando a redução dos índices de acidentes, sendo ponderado por ele junto a esse grupo que isso implica
em custos eventualmente indisponíveis para o BHEST. Esse problema será discutido no Comitê Executivo
do IHST uma vez que outros parceiros regionais do IHST também sofrem com o mesmo problema.

BHEST

1

Memória da 2a Reunião

ü Subgrupos de Trabalho
O Sr. Villela explicou que, espelhando-se no formato estabelecido para o IHST, o BHEST adota a formação
de dois times de trabalho: JHSAT (Joint Helicopter Safety Analysis Team – Time de Análise) e JHSIT (Joint
Helicopter Safety Implementation Team – Time de Implementação). Dentro do JHSIT, já há 3 Grupos de
Trabalhos estabelecidos, GT Treinamento, GT Ferramentas de SGSO e GT Regulação. Por e-mail, irá solicitar
aos integrantes do BHEST que informem em qual desses Grupos de Trabalho desejam atuar. Solicitou
ainda aos integrantes do BHEST que não deixem de responder aos e-mails enviados pela direção do grupo.
ü Ferramentas de Gerenciamento da Segurança Operacional
O Sr. Villela informou que publicará no site do BHEST uma planilha para uso no gerenciamento do risco
antes do voo como forma de aprimorar o gerenciamento da segurança operacional para helicópteros.
Questionado sobre se essas ferramentas trariam contribuições específicas para as operações off shore, ele
explicou que sim, mas que elas priorizavam a aviação geral, segmento onde mais ocorrem acidentes.
O Sr. Villela solicitou ao grupo que envie material informativo sobre gerenciamento da segurança
operacional (manuais, cartazes, artigos, etc.), traduzido ou não, para disponibilização no site do BHEST, de
forma que possa ser baixado e reproduzido para divulgação em empresas, aeródromos, escolas e demais
segmentos da aviação civil.
O Sr. Aldren Montenegro (TURBOMECA) informou que a empresa disponibiliza a sua documentação
(Manuais, Boletins de Serviço, Cartas de Serviço, etc) nos idiomas francês e inglês. A pedido de um
operador, os Manuais podem ser traduzidos para o idioma do cliente após uma análise de viabilidade.
Como exemplo, a Turbomeca estuda a tradução dos Manuais de uma variante de motor para o Português a
pedido de um cliente no Brasil – a definir até o fim de 2016.
O Sr. Paulo Machado (HELIVIA) manifestou preocupação com a falta de uma regulamentação que exigisse a
tradução de manuais para o Português, tendo em vista que o custo de acidentes supera em muito o custo
das traduções. O Sr. Bretas (ANAC) argumentou que a questão dos custos tem que ser examinada mais
cuidadosamente para ser objeto de regulamentação, pois considera que há regulados que terão grande
dificuldade em arcar com esses custos. O Sr. Villela disse que no momento a ideia é coletar o material
disponível e colocar à disposição do grupo BHEST, para que voluntariamente aqueles que dispuserem dos
recursos necessários providenciem as traduções.
ü Entrada Inadvertida em Voo por Instrumentos
O Sr. Marcelo Guerrante (ANAC) enfatizou a necessidade do BHEST priorizar em seus estudos e propostas
para o GSO as ocorrências de entrada inadvertida em voo por instrumentos, tendo em vista que boa parte
dos pilotos não declara emergência nessas situações, o que tem contribuído para o aumento do número
de acidentes.
ü RBAC 61
Com a entrada em vigor em 23 de abril de 2016 do RBAC 61, o grupo passou a discutir a nova
regulamentação e os impactos sobre a aviação de helicópteros.
O Sr. Adriano (ANAC) disse considerar importante a participação do BHEST na adequação das normas,
através de propostas de emendas, solicitando ao grupo que fique atento à agenda regulatória, disponível
no site da ANAC, para atendimento aos prazos de implementação. Afirmou considerar que as
contribuições dos vários setores da aviação afetados pelas regulamentações que estão sendo
implementadas pela ANAC seriam melhor acolhidas na fase dos estudos preliminares para a elaboração,
tendo em vista que nas audiências públicas as normas já estão mais estruturadas tanto jurídica como
tecnicamente e, portanto, menos suscetíveis de sofrerem alterações, ainda que isso seja plenamente
possível.
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O Sr. Adriano disse ainda que eventuais aprimoramentos na norma poderão ocorrer através de Instruções
Suplementares ou mesmo nos Manuais de Cursos que serão produzidos após a publicação na norma.
O Sr. Gusman acrescentou que a ANAC coloca em seu site as memórias das reuniões de diretoria, que
podem ser consultadas pelo BHEST. Afirmou que ficou decidido em reunião da diretoria sobre a entrada
em vigor do RBAC 61 que haverá o monitoramento do desempenho do mercado da aviação civil para
captar os impactos após as alterações, o que demandará uma atuação mais efetiva do BHEST, com o
repasse de estatísticas, informações de mercado e custos advindos.
Em seguida o grupo abordou o tempo de treinamento necessário para as diferentes aeronaves, tendo em
vista que em alguns casos a norma prevê praticamente o mesmo tempo de treinamento para aeronaves
com níveis de complexidade de operação bastante diferentes.
O Sr. Villela propôs que o BHEST elabore um documento interno em que o grupo solicite à ANAC acesso
aos dados que nortearam as alterações que irão vigorar após a publicação do RBAC 61, para que se possa
viabilizar a produções das adequações necessárias, inclusive para coordenação junto aos organismos
internacionais, como EASA e FAA.
O Sr. Gusman afirmou considerar fundamental que a entrada em vigor do RBAC 61 seja acompanhada por
atividades educativas como palestras e seminários, de forma a promover uma mudança cultural, para que
as alterações sejam assimiladas com o mínimo impacto negativo para a segurança operacional. Considera
que esses esforços devem ser principalmente focados nos instrutores e examinadores credenciados.
O Sr. Villela propôs que o BAST e seus grupos associados, como o BHEST, sejam sempre consultados
quando da realização dos estudos preliminares para a alteração das regulamentações, através de câmaras
técnicas de discussão, proporcionando maior interação entre os setores envolvidos e minimizando
possíveis impactos negativos no GSO.
ü Final da Reunião
O Sr. Villela agradeceu a comparecimento dos presentes e encerrou a reunião, informando que a data da
próxima será comunicada oportunamente aos integrantes do grupo, mais provavelmente entre novembro
e dezembro.
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