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SOBRE ESTE CURSO

O Treinamento em PPSP para Representantes
Designados e Supervisores está fundamentado
dentro dos requisitos do RBAC 120

Atenciosamente

Álvaro Lemos

Gestor SGSO/PPSP – Fênix Helicópteros
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”

“Não espere. O momento pode 
nunca ser o certo – Napoleon Hill”
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O que é PPSP ?

O PPSP É O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO RISCO 
ASSOCIADO AO USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS NA AVIAÇÃO CIVIL (Redação dada pela 
Resolução nº 326, de 10 de junho de 2014) Aprovação: 
Resolução nº 190, de 31 de maio de 2011. Origem: SPO
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Importância e características do PPSP

O uso indevido de substâncias psicoativas (álcool e drogas) se constitui questão de 
saúde pública. As consequências danosas do seu consumo levaram à necessidade de se 
pensar o problema de forma coletiva, criando meios para restrição de seu uso e, ao 
mesmo tempo, para recuperação de indivíduos com dependência. A aviação civil é bem 
mais sensível ao tema por lidar diretamente com vidas humanas, e todas as questões 
indispensáveis de segurança.
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Importância e características do PPSP

Diante desse cenário, é indiscutível a importância do Programa de Prevenção 
do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação 
Civil (PPSP), no âmbito nacional. O setor de aviação civil segue a tendência 
social de aumento do consumo de substâncias psicoativas no dia a dia, 
infelizmente. E com esse uso aumentando a cada ano, é natural e necessário 
que funcionários que exerçam funções críticas à segurança operacional da 
aviação civil sejam demandados quanto ao não consumo de substâncias 
psicoativas, dados o risco e a relevância de suas atividades.
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Aplicabilidade

- Empresas de transporte aéreo certificadas ou autorizadas;

- Serviços aéreos especializados públicos (SAE) –

- Organizações de Manutenção certificadas sob o RBAC 145 

- Operadores de aeródromo detentores de certificado sob o 
RBAC n° 139 

- Empresas contratadas para desempenhar ARSO;
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Conteúdo do PPSP

Os Subprogramas podem ser encontrados no manual de PPSP da sua empresa, 
disponível na Biblioteca Técnica ou em formato

digitalizado.

SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO;
SUBPROGRAMA DE EXAMES TOXICOLÓGICOS;
SUBPROGRAMA DE RESPOSTA À EVENTO IMPEDITIVO;
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MÓDULO 1 – RBAC 120 e o ETSP
Objetivo: Familiariza-lo com o RBAC 120, ETPS e suas 
definições – RBAC 120.1
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Fundamento do PPSP
O PPSP É O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO RISCO ASSOCIADO AO USO INDEVIDO DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA AVIAÇÃO CIVIL (Redação dada pela Resolução nº 326, de 10 
de junho de 2014) Aprovação: Resolução nº 190, de 31 de maio de 2011. Origem: SPO. O PPSP está 
fundamentado no RBAC 120 (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil).

Aplicação do PPSP

Este Regulamento se aplica a qualquer pessoa que desempenhe Atividade de Risco à Segurança 
Operacional na Aviação Civil (ARSO), que se enquadre como: 

-Empresas de transporte aéreo certificadas ou autorizadas;
-Serviços aéreos especializados públicos (SAE) –
-Organizações de Manutenção certificadas sob o RBAC 145  
-Operadores de aeródromo detentores de certificado sob o RBAC n° 139 
-Empresas contratadas para desempenhar ARSO;



MÓDULO 1 – RBAC 120 e o ETSP
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O que é ARSO - Atividade de Risco à Segurança da Aviação ?

Para fins do RBAC 120, o ARSO é a qualquer pessoa que desempenhe Atividade de Risco à 
Segurança Operacional na Aviação Civil, que se enquadre em atividades  relacionadas ao voo e suas 
operações.



MÓDULO 1 – RBAC 120 e o ETSP
Definições de ARSO – Atividade de Risco à Segurança da 
Aviação14

Para os propósitos do RBAC 120, são consideradas ARSO:

Qualquer atividade realizada por uma pessoa, exceto passageiro, na área operacional não 
edificada, constituída pela área operacional, excluídas as áreas ocupadas por edificações; 
Cálculo das posições de carga, bagagem, passageiros e combustível nas aeronaves; 
Manutenção, manutenção preventiva ou alteração de produtos aeronáuticos; 
Inspeção e certificação da manutenção de um produto aeronáutico; Abastecimento e manutenção 
dos veículos que serão utilizados para o abastecimento das aeronaves na área operacional não 
edificada;
Atividades realizadas por um agente de proteção da aviação civil (APAC); Atividades realizadas 
por um membro da tripulação de uma aeronave;
Carga e descarga de veículos de transporte de bagagem (trolleys) para carregamento e 
descarregamento da aeronave e a condução destes veículos; 
Atividades de prevenção, salvamento e combate a incêndio.

Este Regulamento se aplica a pessoas responsáveis por desempenho das ARSO especificadas 
acima mesmo que essas atividades não ocorram na área operacional não edificada.



MÓDULO 1 – RBAC 120 e o ETSP
Obrigatoriedade do PPSP – 120.3
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É obrigatória, a todas as empresas relacionadas nos parágrafos 120.1(a)(1) a (a)(3) do RBAC 
120, a elaboração, execução e manutenção de um Programa de Prevenção do Risco Associado ao 
Uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação Civil (PPSP), bem como de seus 
subprogramas, todos válidos perante a ANAC. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 10 de 
junho de 2014).
A empresa responsável que seja contratante de outra empresa, como previsto no parágrafo 
120.1(a)(4) do RBAC 120, poderá, conforme os critérios de contratação, incluir essa empresa 
contratada no seu PPSP. Caso opte pela não inclusão, deverá exigir que a empresa contratada 
possua seu próprio PPSP, nos termos deste Regulamento e igualmente válido perante a ANAC. 
(Redação dada pela Resolução nº 326, de 10 de junho de 2014).
Cada empresa responsável deverá apresentar uma declaração de conformidade, acompanhada 
por uma listagem completa de todas as seções e requisitos deste Regulamento com o 
correspondente método de conformidade a ser adotado, o que deverá ser entregue à ANAC antes 
da implementação do PPSP proposto.



MÓDULO 1 – RBAC 120 e o ETSP
Validade do PPSP – 120.5
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O PPSP e seus subprogramas permanecerão válidos por 5 (cinco) anos, a partir da data de 
recebimento da Declaração de Conformidade mais recente pela ANAC. 
O PPSP deverá ser revalidado ou revisado, mediante apresentação de nova declaração de 
conformidade, antes de expirado o prazo de validade estabelecido.



MÓDULO 1 – RBAC 120 e o ETSP

17 O que é ETSP ?

Exame Toxicológico de Substâncias Psicoativas (ETSP) Significa um exame toxicológico 
laboratorial ou realizado por meio de etilômetro, destinado à detecção de substâncias psicoativas 
no organismo.

ATENÇÃO ! Fique atendo às orientações da empresa a respeito do ETSP.


