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APRESENTAÇÃO 

 
 

 A argumentação técnico-científica que fundamenta o presente 

documento, em prol da regulamentação das atividades relacionadas à 

cultura do balão de papel, é fruto do esforço conjunto das Associações 

Brasileiras de Baloeiros inframencionadas: 

 

 Sociedade Amigos do Balão - SAB: Fundada em 1998, na 

cidade do Rio de Janeiro - RJ, com a finalidade de defender a 

tradição, a arte, o folclore das festas juninas e a cultura popular; e 

ainda, a de pleitear junto às autoridades legislativas, executivas e 

judiciárias federais, estaduais e municipais competentes a 

descriminalização do balão junino, bem como, a regulamentação da 

soltura do mesmo. 

 

 União dos Artistas do Papel - UNIÃO AP: Fundada em 

2009, na cidade de São Paulo - SP, com intuito de apoiar a arte em 

papel, unindo, organizando e defendendo seus artistas, buscando 

formas de expor suas criações para a própria categoria e também 

para a população em geral. 

 

 Associação Sócio Cultural e Esportiva de Artes em Papel 

Guarulhos - ASCEAPG: Fundada em 2009, na cidade de Guarulhos - 

SP, visando representar a comunidade dos artistas do papel e 

promover a preservação da cultura brasileira, bem como, apoiar 

iniciativas voltadas a esta finalidade. 

 

 Somos Arte, Papel e Cola - SAPEC: Fundada em 2010, na 

cidade de Curitiba - PR, com a finalidade específica de buscar junto 

às autoridades legislativas, executivas e judiciárias federais, 

estaduais e municipais; a regulamentação das atividades 

relacionadas ao balão de ar quente não tripulado ecologicamente 

correto, confeccionado em papel, procedendo a continuidade 

ecologicamente sustentada dessa manifestação da cultura popular 

brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 O presente documento apresenta aspectos relevantes, visando avivar 

a discussão de efetivas soluções frente a atual problemática ambiental 

instalada no Brasil, no que se concerne à cultura dos balões de papel. Esta 

manifestação da cultura popular brasileira, criminalizada pela Lei nº 

9.605/98, conta historicamente com um número expressivo e crescente de 

adeptos e denota significativa resistência cultural frente aos 75 anos de leis 

federais que a proíbem. 

 Inicia-se a redação com a exposição dos princípios de confecção e 

funcionamento do artefato. Logo em seguida apresentam-se os aspectos 

históricos referentes à origem e disseminação da cultura dos balões de 

papel, bem como, a inserção e evolução da mesma no Brasil. Da mesma 

maneira, descrevem-se manifestações em diversos países a fim de melhor 

ilustrar a existência e a importância dos balões de papel em outras culturas. 

 No capítulo seguinte mostra-se que atualmente os baloeiros possuem 

tecnologia suficientemente evoluída que possibilita a confecção de balões de 

papel seguros com fonte térmica autoextinguível, além de contar com a 

alternativa da utilização da energia térmica solar. 

 Neste ponto, partindo-se da análise da evolução das legislações que 

proíbem os balões que possam causar incêndio, apresenta-se o 

entendimento doutrinário de vários juristas e operadores do direito acerca 

do tema e identifica-se a existência de norma aeronáutica que torna 

possível a completa normatização da manifestação cultural. 

 Conclui-se o documento com a afirmação de que a regulamentação 

das atividades relativas à cultura de balões é uma medida de 

sustentabilidade, promovendo a preservação do patrimônio cultural 

brasileiro e com expressivos benefícios socioambientais oriundos da 

mitigação de um conflito estrutural. A partir destas constatações apresenta-

se a proposta de regulamentação, buscando-se tornar a manifestação 

cultural dos balões de papel segura e ambientalmente sustentada. 
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1. O BALÃO DE PAPEL E SEUS PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 

 
 

 A presente descrição toma como base a definição dada ao verbete 

balão pelo Dicionário Aurélio (1988, p.82): “Artefato de papel fino, colado 

de maneira que imite formas variadas, o qual se lança ao ar durante as 

festas juninas, e sobe por força do ar quente produzido em seu interior por 

buchas amarradas a uma ou mais bocas de arame.” 

 O papel utilizado na confecção dos balões é o de baixa gramatura, 

usualmente o papel seda (20g/m2). No entanto, na confecção de balões de 

grandes dimensões pode-se utilizar de papéis de maior gramatura. O balão 

de papel ao ser inflado com ar quente exibe as formas definidas por seu 

idealizador, geralmente, poliedros, sólidos de revolução ou a reprodução 

dos feitios de seres ou objetos. A fragilidade do papel é compensada pela 

aplicação de técnica de reforço através de fios sob as emendas, conhecida 

pelos baloeiros como cintamento (FIGURA 01). 

 

 
FIGURA 01 - Esquema demonstrando as partes que 

compõem um balão de papel de porte médio. 

FONTE: (GROCHOCKI, 2009, p.36). 

 

 O ar quando aquecido tem a propriedade de expandir-se, desta 

forma, o maior volume resulta na diminuição de sua densidade. Assim, a 

parcela de ar aquecida pelo fogo e confinada pelo envelope de papel de um 
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balão possui densidade menor que a do ar atmosférico que o envolve, 

permitindo que o mesmo ascenda, levando consigo todos os elementos que 

permitem o funcionamento deste delicado conjunto “mais leve que o ar”. 

 Para que o ar interno ao balão seja aquecido de maneira segura, 

constrói-se uma estrutura metálica (arame ou tubo) capaz de manter o fogo 

gerado pela fonte térmica (bucha, tocha ou mecha) distante das paredes de 

papel do balão. Esta estrutura é chamada “boca do balão” e consiste em um 

aro fixado ao envelope de papel, onde se prende a estrutura que suporta a 

bucha acesa, conhecida como “aranha”. A existência de pequenos furos na 

porção inferior do envelope de papel (respiros), em conjunto com a boca, 

permitem as trocas gasosas que possibilitam a queima eficiente da bucha. 

 
 
2. ASPECTOS HISTÓRICOS DO BALÃO DE PAPEL 

 
 

 Indícios históricos apontam os chineses como os primeiros detentores 

dos conhecimentos relativos à confecção e voo do balão, visto que foram 

estes que conceberam as técnicas de produção do papel, como também, 

desenvolveram a minuciosa habilidade manual para trabalhá-lo, fato 

comprovado pela tradição do origami e da confecção artística de lanternas e 

pipas. 

 Provavelmente, os europeus mantiveram os primeiros contatos com 

os princípios do balão de papel, entre outras tantas inovações técnicas, 

através de relatos de viajantes, como é o caso de Marco Polo em sua 

jornada ao Oriente (1271 a 1295). Contudo, o contato cultural entre a 

Europa e a China torna-se significativo apenas nos séculos seguintes. 

 A partir do século XIV, as relações comerciais entre a Europa e o 

Oriente intensificam-se pelo estabelecimento de uma rede terrestre, 

obstruída pela conquista de Constantinopla pelos turcos em 29 de maio de 

1453. A partir desta data, inicia-se um período de grandes expedições 

buscando estabelecer uma rota marítima que possibilitasse a retomada das 

relações comerciais. Isto ocorre em 1498, quando Vasco da Gama 

finalmente chegou a Calicut, na Índia. 

 A conquista desta rota marítima não só restabeleceu a dinâmica 

econômica e a descoberta de novas terras (Brasil), mas também, propiciou 
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“uma nova rota para o intercâmbio cultural entre os dois extremos da 

Eurásia.” (FERNÁNDEZ-ARMESTO, p.230, 2009). Fundada em 1534, “a 

Companhia de Jesus nasceu no ambiente da reforma [protestante] e soube 

catalisar muito bem as novas necessidades religiosas e sociais do período” 

(COSTA, 2006, p.43), firmando acordos junto às Coroas Ibéricas que 

empreendiam as grandes navegações da época. 

 A presença jesuítica na China a partir de 1552 (CARLETTI, 2007, p.2) 

é o fator que pode explicar a incorporação e posterior disseminação pelos 

jesuítas da cultura do balão de papel associada às manifestações rituais do 

catolicismo romano (Festas Juninas). Um relato que contribui 

significativamente com esta hipótese é também, coincidentemente, a 

primeira menção conhecida sobre a ascensão de um balão. O Padre Vasson, 

um missionário no Cantão, em uma carta datada de 5 de setembro de 

1694, relata a ascensão de um balão por ocasião da coroação do Imperador 

Fo-Kien, em 1306. (SEVERING, 2008, p.5). 

 Desta maneira, no início do século XVIII, provavelmente, os 

princípios já difundidos de ascensão do balão de papel passam a ser 

utilizados na idealização de um aeróstato, isto é, um veículo mais leve que 

o ar capaz de transportar o homem. O padre jesuíta brasileiro Bartolomeu 

Lourenço de Gusmão apresentou, em 1709, ao rei de Portugal D. João V, 

uma petição de privilégio a respeito da invenção de um aparelho voador, e 

a que tudo indica, utilizava-se dos princípios de ascensão do balão de ar 

quente. (BARSA, 1966, v.7, p.221-222). Em 1783, os irmãos Jaques 

Etienne e Joseph Michel Montgolfier, filhos de um fabricante de papel, 

confeccionam o protótipo do primeiro aerostato que enfim apresenta 

resultados práticos de voo. (BARSA, 1966, v.3, p.4-7). 

 

 
3. A CULTURA DO BALÃO DE PAPEL NO BRASIL 
 

 
3.1. AS FESTAS JUNINAS E OS BALÕES DE PAPEL 

 
 
 As festas em louvor a Santo Antônio, São João e São Pedro fazem 

parte das manifestações folclóricas brasileiras, sendo que “[...] a 

comemoração dessas festas e, principalmente, a devoção a esses santos 
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católicos foram introduzidas no Brasil pelos portugueses nos primeiros 

tempos de colonização.” (CARNEIRO, 1986, p.16). A origem das Festas 

Juninas provém das comemorações em reverência ao solstício de verão, 

manifestação pagã europeia assimilada pelo catolicismo, fato que explica a 

presença dos elementos que fazem referência direta ao fogo, como as 

fogueiras, os fogos de artifício e os balões de papel. 

 As Festas Juninas consolidam-se como os grandes encontros 

populares do período colonial até meados do século XX (FIGURA 02), 

estabelecendo-se como importante palco à “[...] forma de sociabilidade que 

foi característica da sociedade brasileira” deste período rural, regida pelos 

sistemas de parentesco e compadrio. (RANGEL, 2002, p.22-24). 

 

 
FIGURA 02 - Soltura de balão em festa junina em 1906. 

Cidade do Guarujá, estado de São Paulo. 

FONTE: (BUENO; PATROCÍNIO, s/d). 

 

 Admirável relato sobre a importância das Festas Juninas, inclusive 

sobre a presença do balão de papel no fim do século XIX, é oferecido pelo 

pai da aviação. Alberto Santos-Dumont (1904, p.17-19) nasceu em 1873 e 

viveu sua infância e adolescência (1879 a 1890) em Ribeirão Preto, interior 

de São Paulo. Ao conquistar o Prêmio Deutsch em 1901, quando contornou 

a Torre Eiffel a bordo de um balão dirigível, Santos-Dumont (1904, p.72) 

relatou que entre as milhares de cartas recebidas, chamou-lhe a atenção 

uma enviada por um amigo de infância: 
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Esta carta me transporta aos dias mais felizes da minha 

vida, quando, à espera de melhores oportunidades, eu me 
exercitava construindo aeronaves de bambu, cujos 

propulsores eram acionados por tiras de borracha enroladas, 
ou fazendo efêmeros balões de papel de seda. Cada ano, no 
dia 24 de junho, diante das fogueiras de São João, que 

constituem uma tradição imemorial, eu enchia dúzias destes 
pequenos ‘montgolfiers’ e contemplava extasiado a ascensão 

deles ao céu. 
 

 Nos rituais das Festas Juninas, o balão de papel cumpre a função de 

elo de comunicação entre o céu e a terra, simbolizando para alguns a fé de 

ver seus pedidos realizados, e para outros significando agradecimentos aos 

céus. (GEAMA, 2004). Assim, a soltura dos balões tem “[...] originalmente 

um caráter místico e promissivo. Dedicado aos santos (espécie de 

mensageiro para pedidos e promessas), o balão seria um elemento que 

expressaria a necessidade de atualizar a relação leigo-santo enquanto 

veículo de comunicação, em que funcionaria como elemento mediador.” 

(LIMA apud CARNEIRO, 1986, p.19). Durante os preparativos dos festejos 

juninos “[...] juntavam-se pais e filhos e alguns amigos próximos, para o 

fabrico de balões. [...] O núcleo familiar caracterizava o grupo social ligado 

ao balão, cuja confecção era realizada a partir de técnicas muito simples.” 

(SÃO PAULO, 1981, p.11). 

 Diversas pesquisas (SÃO PAULO, 1981; CARNEIRO, 1986; BUENO; 

PATROCÍNIO, s/d; GROCHOCKI, 2009) partem do princípio de que o folclore 

das festas juninas encontra-se difundido por todo território brasileiro, 

juntamente com a tradição da confecção, soltura e resgate do balão de 

papel. Fato comprovado pela vasta produção artística que a ele faz 

referência. Inúmeras são as músicas, poemas, filmes e pinturas que 

ilustram a presença do balão de papel no cotidiano da população brasileira. 

 

 
3.2. A REINVENÇÃO URBANA DO BALÃO DE PAPEL E A ATUAL 

CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DO FENÔMENO NO BRASIL 
 
 

 A partir de meados do século XX, os centros urbanos passam a 

concentrar a maior parte da população brasileira e as festas juninas 

adquirem as características e significados atuais. A população urbana 
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apropria-se dos elementos juninos, os preserva e lhes dá uma nova 

significação, destacando-se o caso do balão de papel. 

 Em ambiente urbano, percebe-se que os balões de papel passam 

igualmente a constar na celebração de outras datas festivas, tais como o 

dia das mães, o dia de São Jorge, o Natal, o Ano Novo e o dia da padroeira 

do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Também começam, gradativamente, a 

fazer parte de comemorações familiares ou relacionadas a eventos 

esportivos. Contudo, estes balões de papel ainda apresentavam, 

predominantemente, uma configuração muito próxima daquela utilizada nas 

Festas Juninas, isto é, geralmente de pequeno porte, composição simples 

quanto à decoração e adereços, e confeccionados pela família ou em 

conjunto a amigos e vizinhos. (BUENO; PATROCÍNIO, s/d, p.183). 

 

 

FIGURA 03 - Sequencia de fotos que retratam aspectos artísticos exibidos pelo 

balão de papel confeccionado pela Turma do Progresso em 2009, São Paulo. Tema: 

Egito - a morte é só o começo. 

FONTE: <http://www.planetabalao.com/> 
 

 A partir da década de 1960, especialmente no Estado do Rio de 

Janeiro, observam-se trabalhos mais elaborados por parte de alguns 

baloeiros. Os balões evoluem em tamanho e beleza, demonstrando 

refinamento artístico e aprimoramento técnico, muitas vezes ilustrando um 

tema, sendo o momento da soltura uma forma de homenagem ao que 

motivou sua construção (FIGURA 03). Assim, percebe-se a ocorrência de 

um processo de reinvenção do balão de papel, visto que parcela da 

população urbana apropria-se desta cultura tradicional conservando-a em 
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um novo espaço e em uma nova temporalidade, atribuindo-lhe novos 

significados. (SÃO PAULO, 1981; CARNEIRO, 1986). 

 O balão de papel cresce em tamanho e complexidade; os artífices 

passam a dedicar grandes períodos de tempo na sua confecção, que exige 

trabalho minucioso e o empenho de quantias significativas de dinheiro na 

compra dos materiais necessários. Desta forma florescem no Rio de Janeiro, 

durante a década de 1970, organizações voluntárias dedicadas à confecção 

de balões de papel. “[...] o balão se modernizou, assumiu a atual versão, a 

dimensão da arte, produzido pela „turma‟, essa moderna acepção de 

associação, revitalizada por um processo incomum, mas coeso e solidário, 

onde o esforço do grupo passou a realizar o que antes era indeterminado ou 

individual.” (PINTO, 1993, p.39). 

 Acredita-se que o fator que motivou a congregação de pessoas em 

torno do objetivo comum de confeccionar e soltar balões de papel é 

justamente a possibilidade da divisão de trabalho e das despesas exigidas 

por essa nova concepção do balão. Desta forma, reunindo pessoas com 

diferentes habilidades e/ou disponibilidades (de tempo e/ou financeira), e 

com um objetivo em comum, viabilizou-se o que atualmente fundamenta a 

organização de uma turma de baloeiros. 

 “Assim, pode-se afirmar que as turmas de baloeiros constituem uma 

socialidade, isto é, reúnem indivíduos que estabelecem relações sociais pelo 

compartilhamento de emoções em comum, estruturando dessa maneira 

uma estética social.” (GROCHOCKI, 2009, p.90). Desta maneira, a soltura 

de um balão de papel revela-se um ritual que oferece aos baloeiros e 

apreciadores da manifestação a oportunidade de renovação das emoções 

que alimentam a estética social que os congrega em uma socialidade. 

 A dedicação fluminense a essa versão atualizada do balão de papel foi 

tamanha que, no início da década de 1980, acreditava-se que existiam 

cerca de 500 turmas de baloeiros distribuídas entre as cidades de Niterói e 

Rio de Janeiro. (SÃO PAULO, 1981, p.11). Tal contexto implica na confecção 

e soltura de numerosa quantidade de balões, explicando a organização, a 

partir de 1977, de um troféu oferecido ao balão destaque do ano. Esta 

forma de reconhecimento perante a comunidade baloeira, inicialmente 

chamado Destaque de Ouro – Troféu Moacir Quaresma, ainda persiste sob o 

nome de Troféu Boca de Ouro. (BUENO; PATROCÍNIO, s/d, p.147-149). 
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 Desta forma, o balão de papel firma-se “[...] como uma das 

expressões plásticas mais importantes do povo carioca. Junto com as 

escolas de samba tem sido, estética e ideologicamente, o que mais 

representa o universo do Rio de Janeiro: o universo do grandioso e do 

efêmero.” (SÃO PAULO, 1981, p.9). Nesse período, o aprimoramento da 

confecção do balão de papel segue, “[...] tanto a nível técnico quanto 

estético, atingindo um porte [1981] que seria inacreditável vinte anos atrás 

e estando num ritmo de evolução que torna impossível prever o que será da 

mesma daqui a vinte anos.” (SÃO PAULO, 1981, p.9).  

 No fim da década de 1970 inicia-se um intercâmbio técnico/cultural 

entre aficionados fluminenses e paulistas. (BUENO; PATROCÍNIO, s/d, 

p.194-195). Assim a década de 1980 é palco da consolidação das turmas de 

baloeiros paulistas que, inclusive, realizam no ano de 1980 o primeiro 

festival de balões, que muitos consideram o primeiro troféu Boca de Ouro 

de São Paulo. (BUENO; PATROCÍNIO, s/d, p.196). 

 Durante muitos anos, acreditava-se “[...] ser quase impossível essa 

arte popular sair e desenvolver-se fora do eixo Rio-São Paulo.” Todavia, em 

meados da década de 1980, relatam-se notícias sobre a organização das 

primeiras turmas de baloeiros de Curitiba. Assim, a manifestação cultural 

ganha significativa importância na capital paranaense no início da década de 

1990, sendo que no ano de 1991 já ocorre a organização do primeiro troféu 

Boca de Ouro. (BUENO; PATROCÍNIO, s/d, p.284-285). 

 Segundo Grochocki (2009, p.69), que consultou diversas páginas 

eletrônicas mantidas por baloeiros durante o período de sua pesquisa 

(2008/2009), é possível a afirmação de que a manifestação cultural, 

atualmente, conta com um número crescente e expressivo de aficionados 

ativos. Deduz-se isso pela observação de grande quantidade de fotos de 

solturas, atualizadas quase que diariamente. Observou-se também, que os 

estados de Minas Gerais e Sergipe apresentam a organização pioneira de 

turmas de baloeiros. 
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4. O BALÃO DE PAPEL E ALGUMAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO 

MUNDO 
 

 
 Tradicionalmente, o Ano Novo Chinês é comemorado com a massiva 

soltura de balões (FIGURA 04). Hui-Ling Wendy Pan afirma que, “na 

seqüência dos feriados do Ano Novo Chinês, ocorre o Festival de Lanternas. 

Durante o festival, as crianças preparam suas próprias lanternas, e ao cair 

da noite, saem em grupos para elevá-las. Tradicionalmente, o tema da 

lanterna corresponde ao animal do ano.” (in ROOPNARINE; JOHNSON; 

HOOPER, 1994, p.37).  

 De acordo com uma lenda budista, o festival evoluiu a partir de 

atividades realizadas durante a dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.) para 

comemorar os dias mais longos do ano, que ocorrem próximo a data do Ano 

Novo. (SINICA, 1995). 

 

 
FIGURA 04 - Soltura de balões no Festival de Lanternas em 

Pingsi, condado de Taipei, Taiwan, em 7 de fevereiro de 

2009. 

FONTE: NICKY LOH/REUTERS (2009). 

 

 No Japão, a soltura de balões de papel é tradicionalmente realizada 

no dia 10 de fevereiro de cada ano, durante o Festival de Inverno realizado 

em Kamihinokinai, distrito de Nishiki (FIGURA 05). O lançamento dos balões 

é estreitamente vinculado às orações por colheitas abundantes, bem-estar 

familiar e prosperidade nos negócios. Diz-se que essa tradição foi 

introduzida pelo cientista Hiraga Gennai ainda durante o período Edo (1603 
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a 1868). A fabricação dos balões de papel começa em dezembro e conta 

com a participação da população de oito distritos locais. Homens, mulheres 

e crianças, de jovens a idosos, participam do evento de soltura dos balões 

de papel, que levam consigo suas orações. (REGIONAL CULTURAL ASSET, 

2011). 

 

 

FIGURA 05 - Soltura de balões no Festival de Inverno do 

distrito de Kamihinokinai, cidade de Nishiki, Japão, em 10 de 

fevereiro de 2008. 

FONTE: <www.flickr.com/photos/chrissam42/22572131 

17/in/photostream/> 

 

 Em Myanmar, antiga Birmânia/Burma, realiza-se anualmente um 

festival de balões de papel (FIGURA 06), que ocorre nos seis dias que 

antecedem a lua cheia de tazaungmone (novembro). Durante este período, 

centenas de balões ricamente decorados elevam-se ao céu durante o dia e 

a noite. Tradicionalmente, os balões diurnos exibem formas variadas que 

imitam objetos e animais. Já os balões noturnos, comumente adornados 

com pequenas lanternas de papel, erguem aos céus cargas de fogos de 

artifício com a finalidade de proporcionar espetáculos pirotécnicos. O 

festival tem origem na crença budista de se oferecer dádivas de luz em 

honra ao sacrifício de Tagyarmin, o rei dos 33 deuses. Este deus foi o 

responsável pela construção do pagode Sulamani em Tavatisma, que é o 

nome dado ao paraíso dos 33 deuses. (BABAKOTO, 2002). 
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FIGURA 06 - Festival de balões de papel em Taunggyi, 

estado de Shan, Myanmar. Evento realizado em novembro de 

2005. 

FONTE: <http://www.leelau.net/chai/burma.htm> 

 
 Em Portugal a tradição perdura, sendo a confecção e soltura de 

balões um aspecto importante dentro dos festejos sãojoaninos, na 

comemoração do Natal (FIGURA 07) e do ano novo. A continuidade da 

manifestação cultural fundamenta-se em um plano de ação, em vigor 

desde 2008, que determina um “período crítico”, visando reduzir a 

ocorrência de incêndios florestais. Este período dura de 1º de julho a 15 de 

outubro, quando a soltura de balões, fogos de artifício, entre outras 

práticas, são proibidas. (TURMA LUSA DE LISBOA, 2009, p.4). 

 Já na Espanha, a cultura do balão de papel está presente em 

comemorações relacionadas ao catolicismo romano. Entre as manifestações, 

que “são declaradas de interesse cultural devido ao variado programa de 

atividades que se realizam anualmente, e ao grande conteúdo, tanto 

religioso como tradicional, presente nas celebrações” (AYUNTAMENTO DE 

BETANZOS, 2009), destaca-se a festa de São Roque, padroeiro da cidade 

de Betanzos, na Galícia, realizada durante os dias 14 a 25 de agosto 

(FIGURA 08). O registro da soltura do primeiro globo de Betanzos, como é 

conhecido o balão, data de 1814 e fez-se em homenagem ao Rei Fernando 

VII.  
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FIGURA 07 - Soltura de balão de papel na noite de Natal, em 

2008. Aldeia de Santa Margarida, cidade de Idanha-a-Nova, 

distrito de Castelo Branco, Portugal. 

FONTE: HÉLDER ROBALO (2008). 

 

 A partir de 1841, a soltura do globo de Betanzos passa a ser anual e 

desde 1875 a família Pita encarrega-se da confecção do balão, que é 

tradicionalmente solto a meia noite de 16 de agosto, dia do padroeiro. O 

balão possui geralmente 25 metros de altura e exibe em seu bojo desenhos 

feitos por diversos artistas, que retratam acontecimentos sociais e políticos 

pertinentes à comunidade. Depois de inflado com o ar quente proveniente 

da queima de palha, “ele é rodado, para que o público possa ver os 

desenhos humorísticos, e lançado com o seu cesto cheio de fogos de 

artifício, entre a felicidade e aplausos do público reunido aos milhares na 

praça” (AYUNTAMENTO DE BETANZOS, 2009). 
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FIGURA 08 - Soltura do globo de Betanzos durante a Festa 

de São Roque. 

FONTE: http://elpasatiempo.org/87/el-globo-de-betanzos/ 

 

 Na Colômbia, a soltura de balões de papel é parte importante das 

comemorações do Carnaval de Brancos e Negros, realizado nos primeiro 

dias de janeiro (FIGURA 09). No município de Bolívar, em Cauca, a 

confecção dos tradicionais globos de papel (balões) “é uma expressão 

artística profundamente enraizada em todas as classes sociais e entre todas 

as profissões, constituindo-se uma verdadeira arte popular.” (GARCÉS, 

2008).  

 

 
FIGURA 09: Soltura de 3.680 globos de papel durante a 

comemoração do Carnaval de Brancos e Negros em Bolivar, 

departamento de Cauca, Colômbia, em 10 de janeiro de 

2009. 

FONTE: GOVERNO DE BOLIVAR – CAUCA (2009). 



19 
 

 A introdução da cultura é atribuída aos Irmãos Maristas espanhóis 

que, em 1908, ensinaram a comunidade a confeccionar balões de papel, 

associando-os inicialmente às “festividades religiosas de dezembro e na 

Festa de Reis em janeiro, ao longo do tempo, os bolivarenses deram 

significativas contribuições e inovações para torná-lo o foco do Carnaval de 

Brancos e Negros.” (GARCÉS, 2008). 

 Na Itália, a soltura de balões de papel é historicamente vinculada à 

comemoração das festas patronais católicas. A prática intensificou-se a 

partir da publicação póstuma, em 1906, de um manual sobre a arte de 

construir balões de papel, escrito pelo padre Barnabita Raffaele Martini. 

Durante as décadas de 1920 a 1940, os artífices do balão de papel 

alcançaram grande aprimoramento técnico e artístico, no entanto, em 

virtude dos riscos oferecidos pelas solturas, a prática passou a ser proibida.  

 

 
FIGURA 10 - Exposição de balões na 14ª edição do concurso 

Affreschi Volanti (Afrescos Voadores), realizada na cidade de 

Pizzoli, província dell'Aquila, região de Abruzzo, Itália, em 31 

de maio de 2008. 

FONTE: ENRICO MADDALENA (2008). 

 

 A partir da publicação Il libro delle mongolfiere (O livro do balão), de 

Enrico Maddalena, em 1992, promoveu-se o resgate da tradição familiar de 

confeccionar e soltar mongolfiere di carta (balão de papel). Os esforços 

culminaram com a fundação, em 1994, da Associazione Realizzatori Italiani 

di Aerostati – ARIA (Associação italiana de fabricantes de aeróstatos). Esta, 

atualmente, promove a preservação da cultura do balão de papel (FIGURA 
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10), bem como, o estudo de novos materiais e técnicas que possibilitem a 

manutenção sustentável da prática. (ARIA, 2009). 

 A cultura do balão de papel também está presente na Grécia, 

principalmente na região de Peloponissos, destacando-se a cidade de 

Leonidion. Nesta cidade, tradicionalmente, os balões de papel fazem parte 

das comemorações da Páscoa, sendo lançados ao céu na noite da 

ressurreição de Cristo e, durante o dia, em meio à “liturgia do amor” 

(FIGURA 11). A origem desta tradição é desconhecida, no entanto, é 

mantida pela população que a preserva como parte significativa de sua 

cultura. “Para essas pessoas, a Páscoa sem balão não seria a mesma, 

perder-se-ia uma parte da Páscoa.” (BEKYROS; KYNOURIA, 2006). 

 

 
FIGURA 11 - Soltura de balões de papel em comemoração a 

Páscoa em 2005, região de Peloponissos, Grécia. 

FONTE: KONSTANTINOS LEONIDIO (2005). 

 

 Na Polônia, especificamente na cidade de Poznan, a soltura massiva 

de balões de papel em comemoração ao solstício de verão é iniciativa da 

Coalizão da Cidade Velha, composta por instituições culturais e 

governamentais. O evento pretende incentivar os habitantes de Poznan a 

participar ativamente da vida cultural de sua cidade, bem como, a conhecer 

as realizações artísticas de escolas e demais instituições. (DREPTAK, 2011). 

 A data do solstício é popularmente conhecida como Noite de Verão ou 

de São João, sendo a noite mais curta do ano. Este festival relembra 

celebrações pretéritas em reverência ao fogo, ao sol, a colheita, a 
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fertilidade e ao amor. O evento realizado em 21 de junho de 2011 (FIGURA 

12) contou com a soltura de 11.439 balões de papel, quebrando o recorde 

polonês. (REKORDY GUINESSA, 2011). 

 

 

FIGURA 12 – Soltura de 11.439 balões de papel na Noite do 

Amor, realizada em 21 julho de 2011, na cidade de Poznan, 

Polônia. 

FONTE:<http://rekordyguinessa.pl/> 

 

 O México apresenta uma gama diversificada de significados em 

relação à cultura do balão de papel. A inserção da cultura é atribuída aos 

migrantes chineses, tanto que o papel utilizado na confecção dos balões é 

conhecido como papel de china. Entretanto, a influência cultural jesuíta não 

deve ser descartada. As comunidades indígenas acabaram por atribuir 

significados próprios ao balão. Desta forma, as cidades mexicanas, segundo 

suas tradições, utilizam os balões de papel em diferentes comemorações. 

 Na cidade de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz, a soltura de 

balões de papel faz parte da festa oficial da Independência do México, 

comemorada no dia 16 de setembro. (LÓPEZ, 2000). Já na cidade de San 

Agustín Ohtenco, em Milpa Alta, os balões de papel estão intimamente 

relacionados aos festejos do Dia dos Mortos, celebrado nos dias 1º e 2 de 

novembro, data última que coincide com a celebração católica do Dia de 

Finados. Nesta ocasião, a soltura de balões simboliza a conexão entre o céu 

e a terra, guiando os mortos em seu retorno anual ao mundo dos vivos. 

(DELEGACIÒN MILPA ALTA, 2008).  
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 O estado de Michoacán, com o objetivo principal de resgatar a cultura 

tradicional e assim propiciar condições de paz entre as comunidades, 

promove anualmente um concurso nacional itinerante de globos de Cantoya 

(balões de papel). Esta é uma iniciativa que busca também reavivar de 

forma organizada esta tradição apropriada pelas comunidades indígenas, 

que lhe deram suas próprias marcas e características. (GOBIERNO DE 

MICHOACÁN, 2008). A edição deste festival, realizada em 2009, contou com 

a participação de baloeiros brasileiros, convidados a tomar parte de 

conferências, bem como, ministrar oficinas e promover a soltura de balões 

de papel brasileiros (FIGURA 13). 

 

 
FIGURA 13 - Cartaz do concurso nacional de 

globos de Cantoya. Realizado em julho de 

2009, na cidade de Paracho de Verduzco, 

estado de Michoacán, México. 

FONTE:< www.globosdecantoya.com> 

 

 Tocante ao prestígio mundial alcançado pela arte dos balões de papel 

brasileiros, desde o ano de 2002, o baloeiro fluminense Tura e amigos 

coordenam oficinas de confecção, bem como, a soltura de milhares de 
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balões no evento conhecido como Coupe Icare (FIGURA 14). Realizada 

anualmente em Saint Hilaire Du Touvert, França, este é considerado o 

maior encontro mundial relacionado ao vôo livre. Sua programação reúne, 

além das demonstrações e competições aéreas, atividades culturais 

diversas como: mostras de filmes, espetáculos de rua e oficinas. Segundo 

os organizadores do evento: 

 
Hoje, uma Copa Ícaro sem Tura seria praticamente 

impossível! Ele se junta a nós todos os anos, na verdade 
esperamos por ele a cada ano. Pois é um privilégio participar 

desta verdadeira grande emoção: o momento mágico de 
testemunhar os balões de papel de ar quente se elevarem ao 
céu como uma miríade de diamantes que brilham à noite 

para capturar nossa admiração e espanto (COUPE ICARE, 
2009).  

 

 
FIGURA 14 - Soltura massiva de balões de 

papel no evento Coupe Icare, em 24 de 

setembro de 2011, Saint Hilaire Du Touvert, 

França. Atividade esta mantida por baloeiros 

brasileiros há 10 edições do evento.  

FONTE: TIPHAINE BUCCINO (2011). 
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5. É POSSÍVEL CONFECCIONAR E SOLTAR UM BALÃO DE PAPEL QUE 

NÃO PROVOCA INCÊNDIO? 
 

 
 Sim. Atualmente, a bucha é feita com manta de algodão ou papel 

absorvente impregnados em parafina. Estes materiais propiciam excelente 

combustão e, caso o balão seja bem confeccionado e sua bucha 

corretamente dimensionada, possibilitam a autoextinção da mesma em 

altura segura de voo. Tradicionalmente, utilizavam-se tecidos orgânicos 

(juta) embebidos em querosene, que, somada à adição de sebo, breu ou 

parafina, resultavam em buchas pouco eficientes e com maiores 

probabilidades de acidentes. Contudo, ainda existem outros fatores que 

corroboram com a soltura segura de um balão de papel.  

 Em balões de pequeno porte o peso proporcionado pelo conjunto 

bucha/aranha/boca fornece lastro suficiente para que o balão voe em 

equilíbrio, evitando que o balão vire e o fogo da bucha acabe por incendiar 

o envelope de papel. Em balões de médio e grande porte este mesmo 

conjunto não oferece lastro o suficiente. Assim, os baloeiros, utilizando-se 

desta oferta de poder de ascensão e procurando estabilizar o vôo do balão, 

confeccionam adereços que integrados ao balão funcionam como eficientes 

lastros. Entre os adereços mais comuns estão as bandeiras, os fogos de 

artifício e as lanternas. 

 Por se tratar de uma atividade realizada ao ar livre, as condições 

meteorológicas desempenham papel fundamental. O sucesso na soltura de 

um balão de papel depende da quase ausência de ventos superficiais e de 

pouca nebulosidade. A partir de sua soltura, o balão de papel passa a 

desenvolver gradativa ascensão, sendo a direção de seu voo regida 

unicamente pela dinâmica dos ventos. A permanência do balão no ar 

depende fundamentalmente do tempo de queima de sua bucha. Assim, à 

medida que o fogo a consome, diminui proporcionalmente a sua capacidade 

de aquecer o ar interno ao balão, perdendo-se gradativamente o poder de 

ascensão do conjunto, até o momento em que este não é mais capaz de 

mantê-lo, iniciando-se o descenso.  

 Desta forma, o sucesso de uma soltura, e posterior aterrissagem de 

um balão apagado, dependem intimamente da qualidade de sua confecção 

(materiais e técnicas), dimensionamento correto de seu lastro (bucha e 
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adereço), além de contar com condições atmosféricas ideais no momento 

da soltura. 

 
 
5.1. OS BALÕES SOLARES 

 
 

 Os conhecimentos acumulados pelos baloeiros, no decorrer da 

evolução técnica de sua prática, possibilitaram o uso da energia solar como 

fonte alternativa de energia térmica para seus balões. Os chamados balões 

sem fogo, ou solares, são confeccionados em papel ou plástico de baixa 

gramatura, aproveitando-se das características do valor de albedo da 

superfície destes materiais. 

 O valor do albedo de uma superfície decorre das características de 

interação com a energia solar. Um alto valor caracteriza grande capacidade 

de refletir a energia incidente, característica das cores claras. Já as cores 

escuras, preferencialmente escolhidas para a confecção dos balões solares, 

tem baixo valor de albedo, isto é, garantem o aquecimento da superfície 

pela absorção da energia térmica solar incidente.  

 Desta forma, a parcela de ar confinada pelo envelope do balão é 

aquecida promovendo o diferencial de densidades que possibilita o voo do 

artefato. Os balões solares são exclusivamente diurnos e possuem menor 

capacidade de elevação de lastro, quando comparados aos balões com 

bucha. Contudo, dependendo das condições meteorológicas atuantes, 

podem apresentar autonomia de voo muito maior do que a alternativa que 

se utiliza do fogo. 

 Efetivamente, no Brasil, realizaram-se quatro festivais de balões sem 

fogo, que contaram com todas as autorizações necessárias junto aos órgãos 

públicos. Dois foram organizados pela Sociedade Amigos do Balão – SAB, 

no estado do Rio de Janeiro, com públicos estimados em 3.000 pessoas, no 

evento realizado em 2009, e 10.000 pessoas, no realizado em 2011 

(FIGURA 15). O evento organizado pela União dos Artistas do Papel – UAP 

em 2010, no estado de São Paulo, contou com público de 5.000 pessoas. 

Em outubro de 2011, no estado de São Paulo, a UAP organizou o quarto 

festival de balões sem fogo realizado no Brasil, que contou com a presença 

de 15.000 pessoas e a soltura de centenas de balões solares. 
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FIGURA 15 - Soltura de balões solares no 2º Festival da Sociedade Amigos do 

Balão, realizado na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, em 9 de 

janeiro de 2011. 

FONTE: <http://www.planetabalao.com/> 

 
 

6. EVOLUÇÃO DAS LEGISLAÇÕES QUE PROIBEM OS BALÕES DE 
PAPEL QUE POSSAM CAUSAR INCÊNDIO 

 
 
 A referência mais antiga quanto à proibição do balão de papel no 

Brasil é encontrada em um decreto municipal do Rio de Janeiro, datado de 

1914.1 (SANTOS apud CARNEIRO, 1986, p.73). Entretanto, a primeira 

legislação federal a citar a proibição foi o Código Florestal brasileiro, 

aprovado pelo decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934 que, em seu 

artigo 22, parágrafo primeiro, registra que “é prohibido soltar balões 

festivos ou fogos de qualquer natureza, que possam provocar incendios 

nos campos ou florestas.” Contravenção esta que sujeita seus autores a 

pena de multa e detenção de 45 dias. (BRASIL, 1934). 

                                                           
1
 “Segundo consta no artigo, isto já era uma repetição do 1º Alvará de 1614 e também da Carta 

Régia de 3 de agosto de 1809, reiterada pela de 2 de setembro do mesmo ano, que 
determinava medidas proibitivas, justificadas pelo excesso de pólvora em várias festividades 
em todo Brasil.” (SANTOS apud CARNEIRO, 1986, p.73). 
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 A revisão do primeiro Código Florestal resultou na Lei nº 4.771, 

sancionada em 15 de setembro de 1965. Esta apresentava em seu artigo 26 

as atividades que “constituem contravenções penais, puníveis com três 

meses a um ano de prisão simples ou multa de uma a cem vezes o salário-

mínimo mensal, do lugar e da data da infração ou ambas as penas 

cumulativamente.” Entre elas, destaca-se a contravenção de “fabricar, 

vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas 

florestas e demais formas de vegetação.” (BRASIL, 1965). 

 Desta forma, a sucessão de legislações culminou com a elaboração da 

Lei nº 9.605/98 - Lei de crimes ambientais, que em seu artigo 42 dispõe: 

“Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar 

incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas 

ou qualquer tipo de assentamento humano: Pena - detenção, de um a três 

anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.” (BRASIL, 1998). 

 
 

7. O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO ACERCA DO ART. 42 DA LEI Nº 
9.605/98 – LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 

 
 
 Mesmo apresentando uma estruturação menos expressiva que a do 

Poder Público, percebe-se que as motivações e significados embutidos nas 

atividades relacionadas ao balão de papel são brandos o bastante para 

fomentar a resistência cultural demonstrada pelos baloeiros diante de 75 

anos de leis federais, que proíbem a manifestação procurando dar cabo a 

sua prática. 

 Desta maneira, o balão de papel revela-se como manifestação 

cultural significativa ao povo brasileiro, fazendo parte de sua história como 

elemento de agregação social. Entretanto, também se torna evidente que a 

prática desregrada desta arte popular proporciona risco potencial ao 

ambiente, às pessoas e ao patrimônio em geral, e neste sentido chegou-se 

ao atual art. 42 da Lei n.º 9.605/98. 

 Após a edição da Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/98), 

intensificam-se as ações de repressão policial e a elaboração de campanhas 

que buscam a erradicação desta manifestação da cultura popular. Estas 

medidas de combate encontram-se fundamentadas na alegação, 

amplamente difundida pela mídia, de que todas as atividades relacionadas 



28 
 

ao balão de papel são absolutamente proibidas. Entretanto, nota-se que tais 

ações de combate partem de uma interpretação errônea da lei, pois se 

fundamentam na afirmação de que "é proibido soltar balão", distorcendo-se 

o sentido da lei, onde se diz que “é proibido soltar balões que possam 

causar incêndio”. 

 Destarte, embora haja mais de 10 anos em vigor, o referido 

dispositivo legal ainda suscita várias dúvidas, em especial, se o balão de 

papel foi absolutamente proibido ou se quis o legislador que o baloeiro 

aprimorasse sua técnica a ponto de tornar o balão incapaz de provocar 

incêndio. Felizmente, a interpretação das leis incumbe aos juristas e aos 

operadores técnicos do Direito, que facilmente conseguem extrair a 

intenção do legislador. Apresentado o contexto, segue-se a doutrina 

amplamente majoritária acerca da interpretação do dispositivo legal em 

questão: 

 

1) Gina Copolla, em “A Lei dos Crimes Ambientais, comentada artigo por 

artigo” (4ª Parte - Dos Crimes Contra a Flora), deixa claro que a 

proibição prevista no art. 42 em questão não é absoluta: 

 

"O art. 42 prevê o crime de fabricação, venda, transporte ou 

soltura de balões, que possam provocar incêndio nas 
florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas, 

ou qualquer tipo de assentamento urbano." 
 
"A pena prevista é de detenção de um a três anos ou multa, 

ou ambas as penas cumulativamente." 
 

"Tal previsão está corretamente enquadrada como crime, a 
nosso ver, ao contrário do entendimento declinado por Édis 

Milaré, que diz que tal infração deveria ser enquadrada como 
infração administrativa ou contravenção penal, mas não 
crime, sem embargo da consideração no sentido de que 

campanhas educativas de conscientização poderiam exercer 
maior pressão do que a lei.” 

 
"Com todo efeito, assim entendemos em razão da alta 
periculosidade advinda da soltura de balões de grande porte, 

que já causou enormes incêndios em todo o país, conforme 
ventilado em todos os meios de comunicação, e, assim, tal 

prática não pode de forma alguma ser considerada como 
simples prática costumeira de festas juninas, e, por isso, ser 
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tida como apenas contravenção. Sim, porque essa prática 

pode ser absolutamente perigosa e incendiária." 
 

"Tal dispositivo, todavia, tem causado grande celeuma, 
porque alguns entendem que o simples ato de fabricar ou 
soltar balões constitui crime, quando, entretanto, a lei reza 

que é crime o fabrico, a venda, o transporte, e a soltura de 
balões que possam provocar incêndio nas florestas, e, dessa 

forma, existe entendimento, do qual partilhamos, 
assim como o Dr. Edgar Moreira, membro do eg. 
Ministério Público do Estado de São Paulo, no sentido 

de que a fabricação ou a soltura de balão pequeno, 
com baixo poder de combustão, não constitui crime, 

nos termos da Lei de Crimes Ambientais." 
 

2) Na obra “Crimes e Infrações Administrativas Ambientais”, de Nicolau 

Dino de Castro e Costa Neto, Ney de Barros Bello Filho e Flávio Dino 

de Castro e Costa, os autores afirmam: 

 

"[...] já foi dito, por outro lado, que se trata de delito de 
perigo concreto. É dizer, torna-se necessário que o balão 
represente efetivo risco ao bem jurídico tutelado, não 

sendo suficiente sua presunção. Assim, se o balão, pelo 
seu modo de fabricação ou outra característica 

qualquer, não estiver apto a provocar incêndio (daí a 
imprescindibilidade de perícia), não se cogitará da 
figura delitiva do art. 42, por ausência de 

potencialidade ofensiva." 
 

3) Carlos Ernani Constatino, em “Delitos Ecológicos”, também destaca a 

necessidade da efetiva potencialidade lesiva do balão de papel: 

 

"Consumação: com a provocação do perigo concreto de 
incêndio em florestas e demais formas de vegetação, por 

meio do fabrico, venda, transporte ou colocação nos ares de 
balões; isto é: deve-se provar que, em face da conduta do 
agente, alguma floresta ou outra forma de vegetação foi 

exposta a risco de incêndio, conforme a própria descrição do 
tipo." 

 

4) Luiz Regis Prado, em seu livro “Direito Penal do Ambiente”, afirma: 

 

"[...] cabe dizer que é preciso que o balão seja capaz de 
provocar incêndio, analisada a proximidade de seu 

lançamento em relação às florestas e demais formações 
vegetais protegidas, às áreas urbanas ou aos assentamentos 
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humanos. Em se tratando de balões de pequena mecha 

(lanternas japonesas), isto é, de artefatos que não 
utilizam líquidos combustíveis e se apagam 

instantaneamente, não se caracteriza o delito em 
análise, visto que ausente está a potencialidade 
lesiva." 

 

 Assim, a interpretação no sentido da vedação total das atividades 

relacionadas à manifestação cultural dos balões de papel contraria, no 

mínimo, as seguintes disposições da Constituição Federal de 1988: 

 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 
III - a dignidade da pessoa humana; 

 
 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: 
 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato  
 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

 
 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que conduzem à: 

 
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

 
II - produção, promoção e difusão de bens culturais; 
 

III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em 
suas múltiplas dimensões; 

 
IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 
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V - valorização da diversidade étnica e regional. 

 
 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 
 

I - as formas de expressão; 
 
II - os modos de criar, fazer e viver; 

 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

 
 
8. A SOLTURA DE BALÕES DE PAPEL E O RISCO À AVIAÇÃO 

 
 

 Após a soltura, o balão de papel ocupa o espaço aéreo de acordo com 

o potencial de ascensão/permanência em voo estabelecido na confecção do 

artefato, regido pela dinâmica eólica atuante. Desta forma, existe a 

possibilidade do balão de papel, durante seu voo, cruzar rotas e espaços 

aéreos de áreas terminais utilizadas pela aviação, constituindo assim fator 

de perigo em caso de colisão com aeronaves, situação agravada pelo fato 

de os radares não detectarem os balões. 

 Embora inexista registro de queda de aeronave ocasionada por 

colisão com balão de papel em mais de 100 anos de aviação, a erradicação 

da cultura do balão no Brasil é também sustentada pelo Ministério da 

Defesa, sob o fundamento de que o balão causa sérios riscos à atividade 

aeronáutica. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos – CENIPA (2009) define o balão de papel como um “problema 

social, devendo ser combatido”, pois coloca “em risco milhares de vidas que 

sobrevoam os grandes centros urbanos.” 

 Contudo, vigoram em nosso ordenamento jurídico os Regulamentos 

Brasileiros de Homologação Aeronáutica - RBHA, que visam estabelecer, 

efetivar e atualizar normas sistêmicas de segurança de voo. Na elaboração 

de um RBHA respeitam-se tratados, convenções e atos internacionais 

ratificados pelo governo brasileiro, além da participação dos demais elos do 

sistema em suas áreas de competência. (ANAC, 1991). 
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 No tocante a manifestação cultural dos balões de papel, existe o 

RBHA 101 - Balões cativos, celulares aéreos, foguetes não tripulados, e 

balões livres não tripulados, que estabelece regras para suas operações 

no Brasil com o objetivo de esporte e lazer ou para fins comerciais 

(ANEXO 01). As atividades relativas aos balões livres não tripulados são 

disciplinadas pela subparte D do RBHA 101. (ANAC, 1994). 

 Desta maneira, caracteriza-se a existência de um regulamento 

aplicável à soltura de balões de papel, pois o RBHA 101 estabelece limites 

operacionais, requisitos quanto a equipamentos de segurança, notificações 

e autorizações necessárias para a soltura, além de regras quanto à 

identificação do posicionamento do balão. (ANAC, 1994). 

 Analisando-se ainda o Decreto nº 6.780/2009, que aprova a Política 

Nacional de Aviação Civil - PNAC, em especial aquelas contempladas no 

item 3 – Ações Estratégicas, constata-se o dever dos órgãos 

responsáveis pela segurança da aviação civil de permanente 

atualização e aprimoramento da legislação, para a identificação, 

prevenção e gerenciamento de riscos de acidentes e incidentes 

aeronáuticos. (BRASIL, 2009). 

 Portanto, identifica-se a existência de previsão normativa que 

autoriza e regulamenta a prática da soltura de balões de papel no Brasil, 

bastando que o balão se enquadre ao RBHA 101 e que o mesmo apresente 

soluções técnicas cientificamente comprovadas relativas à sua incapacidade 

de causar incêndios. Neste caso, a regulamentação das atividades relativas 

à cultura do balão de papel somar-se-ia aos esforços frente à solução da 

problemática atualmente instalada no Brasil no âmbito do transporte aéreo. 

 Como exemplo da aplicação de tal iniciativa, destaca-se o trabalho da 

Associazione Realizzatori Italiani di Aerostati – ARIA que, em outubro de 

2002, conquistou junto a Federação Aeronáutica Internacional - FAI, 

entidade que regulamenta mundialmente os esportes aéreos, o 

reconhecimento das atividades relacionadas ao balão de papel como 

categoria oficialmente regida pela instituição (ANEXO 02). 
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9. A REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À 

CULTURA DO BALÃO DE PAPEL COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL 
FRENTE AO PRESENTE CONFLITO SOCIOAMBIENTAL INSTALADO NO 

BRASIL 
 
 

 O geógrafo Márcio Grochocki afirma que o alardeado perigo dos 

balões de papel reside na soltura fortuita, isto é, a soltura de um balão a 

qualquer momento e em qualquer local, isto é, sem critérios: independente 

de condições meteorológicas adequadas, avaliação técnica estrutural do 

balão ou comprovação do nível de conhecimento dos baloeiros envolvidos. 

Em suma, a soltura e o resgate do balão de papel como uma situação 

imprevisível, acarretando a ampliação de riscos. A partir desta constatação, 

sugere que a regulamentação da atividade seja o passo definitivo à 

minimização dos possíveis riscos, tornando-os controláveis e previsíveis. 

(2009, p.75).  

 A sugestão de regulamentação das atividades relacionadas à cultura 

do balão de papel fundamenta-se em constatação feita pelo também 

geógrafo Moacyr Duarte de Souza Junior (especialista em gerenciamento de 

riscos, planejamento de emergências e catástrofes tecnológicas, com ênfase 

em refinarias de petróleo). Souza Junior, em declaração ao jornal Última 

Hora (São Paulo - 1987), afirma que a solução reside na discussão técnico-

científica da questão relativa aos balões de papel. A elaboração de uma 

bucha autoextinguível, somada “[...] a um estudo dos ventos, 

proporcionaria uma limitação espacial e temporal para a soltura de balões. 

Não é uma questão de mágica, é um argumento técnico-científico.” (SOUZA 

JUNIOR apud BUENO; PATROCÍNIO, s/d, p.55) 

 A atual dinâmica conflituosa entre a resistência/desobediência por 

parte dos baloeiros e a criminalização/extinção por parte do Estado 

estabelece um contexto que eterniza a imprevisibilidade da ocorrência de 

acidentes, pois o maior risco reside efetivamente na confecção e soltura 

fortuita desse artefato. Dessa maneira, a regulamentação dessa 

manifestação revela-se uma medida de sustentabilidade cultural, 

diminuindo os inerentes riscos da atividade, trazendo benefícios 

socioambientais por mitigar um conflito estrutural. Assim, o 

desenvolvimento de técnicas e normas que minimizem os potenciais riscos 

associados à soltura do balão de papel, em parte já conhecidas pelos 
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baloeiros, e a efetiva fiscalização da aplicação das mesmas, resultarão em 

um artefato significativamente mais seguro. (GROCHOCKI, 2009, p.107). 

 Contudo, é necessário considerar também os aspectos ambientais, 

pois a soltura de um balão de papel deverá respeitar a ocorrência de 

condições meteorológicas ótimas que maximizem suas condições de voo. 

Dessa forma, o estabelecimento de recortes espaço temporais (locais e 

datas apropriadas à soltura e resgate) a partir da análise das dinâmicas 

atmosféricas atuantes, respeitando usos conflitantes do espaço, terrestre e 

aéreo, e períodos críticos, inverno e estiagens, que possam eventualmente 

ampliar os perigos, resultarão na possibilidade de estipular territórios ao 

balão de papel. (GROCHOCKI, 2009, p.107). 

 
 
10. A REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO 

BALÃO DE PAPEL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
BRASILEIRO 

 
 
 A atual mobilização visando à erradicação da manifestação cultural 

dos balões de papel no Brasil, implantada e perpetuada por ações do Poder 

Público, contando ainda com apoio da mídia e de segmentos específicos da 

sociedade, fere a Constituição Federal de 1988. Contudo, não só a Carta 

Magna brasileira é desonrada, mas também convenções internacionais 

elaboradas pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura. 

 A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 

(UNESCO, 2003) é promulgada pelo governo brasileiro através do Decreto 

nº 5.753/2006. Esta Convenção reconhece que os processos de globalização 

e de transformação social, ao mesmo tempo em que criam condições 

propícias para um diálogo renovado entre as comunidades, geram também, 

da mesma forma que o fenômeno da intolerância, graves riscos de 

deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural imaterial, 

devido em particular à falta de meios para sua salvaguarda. 

 A Convenção (UNESCO, 2003) ainda identifica que as comunidades, 

os grupos e, em alguns casos, os indivíduos desempenham um importante 

papel na produção, salvaguarda, manutenção e recriação do patrimônio 

cultural imaterial, assim contribuindo para enriquecer a diversidade cultural 
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e a criatividade humana. Desta forma, considera a necessidade de 

conscientização, especialmente entre as novas gerações, da importância do 

patrimônio cultural imaterial e de sua salvaguarda. 

 Já a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais (UNESCO, 2005) tem seu texto oficial ratificado pelo 

governo brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 485/2006. Nesta 

Convenção observa-se que entre os beneficiários estão os diversos grupos 

sociais, ao incluir, entre as obrigações das partes, a garantia de um 

ambiente propício à criação, produção, disseminação e usufruto das 

expressões culturais desses grupos. 

 Esta Convenção (UNESCO, 2005) parte do pressuposto de que a 

criatividade cultural, que é uma face da diversidade cultural, é 

compartilhada por toda a humanidade. Desta maneira, a Convenção não 

aspira a controlar ou mesmo restringir, mas sim promover e proteger a 

diversidade de expressões culturais, pois cada forma de criação proporciona 

ligações entre regiões, indivíduos e gerações inteiras, que constroem assim 

legado às gerações futuras. Assim, ao enfocar a diversidade de expressões 

culturais, a Convenção contribui para a defesa da diversidade cultural como 

um imperativo ético inseparável do respeito pela dignidade humana. 

 Observa-se que estas Convenções da UNESCO deram origem a 

Emenda Constitucional nº 48/2005, que acrescentou o parágrafo 3º ao art. 

215 da Constituição Federal instituindo o Plano Nacional de Cultura - PNC, 

promovendo assim novo tratamento jurídico às expressões culturais 

brasileiras. 

 Desta forma, chega-se a Lei nº 12.343, de 2 de Dezembro de 2010, 

que apresenta as diretrizes e propostas para o Plano Nacional de Cultura, 

elaboradas pelo Ministério da Cultura – MinC. Estas também justificam a 

necessidade de promover a regulamentação das atividades relacionadas à 

manifestação cultural dos balões papel no Brasil: 

 

“Não cabe aos governos ou às empresas conduzir a 
produção da cultura, seja ela erudita ou popular, 
impondo-lhe hierarquias e sistemas de valores. Para 

evitar que isso ocorra, o Estado deve 
permanentemente reconhecer e apoiar práticas, 

conhecimentos e tecnologias sociais, desenvolvidos 
em todo o País, promovendo o direito à emancipação, 
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à autodeterminação e à liberdade de indivíduos e 

grupos. Cabe ao poder público estabelecer condições 
para que as populações que compõem a sociedade 

brasileira possam criar e se expressar livremente a 
partir de suas visões de mundo, modos de vida, suas 
línguas, expressões simbólicas e manifestações 

estéticas. O Estado deve garantir ainda o pleno acesso aos 
meios, acervos e manifestações simbólicas de outras 

populações que formam o repertório da humanidade.” 
 
(...) 

 
“A cultura é feita de símbolos, valores, rituais que criam 

múltiplos pertencimentos, sentidos e modos de vida. A 
diversidade cultural brasileira se atualiza - de maneira 
criativa e ininterrupta – por meio de linguagens artísticas, 

múltiplas identidades e expressões culturais. As políticas 
públicas de cultura devem adotar medidas, 

programas, ações e políticas para reconhecer, 
valorizar, proteger e promover a diversidade cultural. 

O Brasil, cuja formação social foi marcada por sincretismos, 
hibridação e encontros entre diversas matrizes culturais, 
possui experiência histórica de negociação da diversidade e 

de reconhecimento de seu valor simbólico. O PNC oferece 
uma oportunidade histórica para a adequação da 

legislação e da institucionalidade da cultura brasileira 
à Convenção da Diversidade Cultural da Unesco, 
firmando a diversidade como referência das políticas de 

Estado e como elo de articulação entre segmentos 
populacionais e comunidades nacionais e internacionais”.  

 

 Assim, identifica-se a existência de dispositivos legais posteriores a 

elaboração da Lei de Crimes Ambientais que, tanto em âmbito nacional 

quanto mundial, amparam o desejado processo de regulamentação da 

manifestação cultural em questão. É conveniente lembrar que, atualmente, 

o prestígio alcançado pelos baloeiros brasileiros, cujo modo de fazer balões 

é mundialmente reconhecido pela excelência em técnica e arte, atesta que a 

cultura do balão de papel integra o Brasil, de forma específica, em um 

contexto milenar e cultural mundial. 

 Como visto anteriormente, diversos são os países que preservam a 

cultura dos balões de papel como parte de seu patrimônio cultural. Desta 

forma, torna-se evidente que o governo brasileiro optou pela alternativa 

simplista de erradicação da manifestação cultural, ao invés de regulamentá-

la adequando-a aos atuais propósitos de preservação/conservação 
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ambiental que, como bem se sabe, também são sustentados pelo pilar da 

cultura. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 Com efeito, interpretando-se o artigo 42 da Lei 9.605/98, Lei de 

Crimes Ambientais, a contrario sensu, temos: Não é proibido fabricar, 

vender, transportar ou soltar balões que não possam provocar incêndios 

nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer 

tipo de assentamento humano.  

 Entretanto, a falta de regulamentação da expressão “que possam 

causar incêndio” dá margem à ocorrência de diversos abusos por parte das 

autoridades policiais, principalmente fluminenses, paulistas e paranaenses, 

visto que parte-se do princípio de que todo balão causa incêndio, e todo 

baloeiro é criminoso. 

 Portanto, identifica-se uma norma penal em branco, a qual 

depende de regulamentação para aclarar o seu alcance e a fim de torná-la 

plenamente eficaz, evitando-se assim mais injustiças em relação aos 

cidadãos brasileiros. Assim, com base no conteúdo exposto pelo presente 

documento, solicita-se: 

 

1) Recomendação ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, com objetivo de reconhecer o balão de papel que 

não possa causar incêndio como patrimônio cultural; 

 

2) Formação de grupo multidisciplinar, com a finalidade de desenvolver 

e comprovar cientificamente padrões, técnicas e equipamentos, 

buscando tornar a soltura de balões de papel isenta de riscos 

ambientais e à aviação; 

 

3) Recomendação aos órgãos competentes envolvidos (IBAMA, 

Ministério da Defesa e ANAC), com o objetivo de integrar as 

Associações de Baloeiros identificadas pelo presente documento ao 

processo de regulamentação das atividades relativas à cultura do 
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balão de papel, visando torná-las seguras e ambientalmente 

sustentadas.  

 

Para tanto, apresenta-se a seguir proposta de regulamentação: 

 

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À CULTURA DOS 

BALÕES DE PAPEL 

 

Capítulo I – Do Balão de Papel e das Associações  

 

Art. 1º. – Reconhece o balão de papel que não possa causar incêndio como 

elemento da cultura popular, preservando o folclore brasileiro. 

§ Balão de papel que não possa causar incêndio é o artefato de papel, 

inflado por ar quente, e mantido no ar pela energia térmica solar, ou por 

fonte térmica auto-extinguível, ou extinguível por sistema mecânico eficaz 

que garante o seu lançamento, voo e descenso sem causar incêndio. 

 

Art. 2º. – Reconhece as Associações de Baloeiros como entidades 

regulamentadoras e fiscalizadoras da confecção, do transporte e da soltura 

de balão de papel que não possa causar incêndio. 

 

Capitulo II – Das atribuições e responsabilidades das Associações 

 

Art. 3º. – Compete às Associações: 

I. Manter cadastro atualizado de baloeiros e turmas de baloeiros, ao 

qual as autoridades públicas terão amplo acesso; 

II. Elaborar conjuntamente o manual técnico de confecção e soltura 

seguras de balões de papel; 

III. Definir o calendário anual de exposições, festivais e revoadas de 

balões de papel, atividades efetuadas em locais previamente 

definidos pelas autoridades aeronáuticas e ambientais, levando em 

conta as condições meteorológicas, de modo a não criarem riscos ao 

tráfego aéreo e ao ambiente; 

IV. Autorizar e fiscalizar a confecção e a soltura dos balões de papel; 
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V. Acatar as decisões das autoridades públicas, transmitindo-as aos 

baloeiros e turmas de baloeiros. 

 

Capitulo III – Dos Baloeiros e das Turmas de Baloeiros 

 

Art. 4º. – Considera-se Baloeiro o maior de 18 anos habilitado e autorizado 

a soltar balão de papel que não possa causar incêndio. 

 

Art. 5º - Considera-se Turma ou Equipe de Baloeiros a reunião de duas ou 

mais pessoas com o objetivo de confeccionar, transportar e soltar balão de 

papel que não possa causar incêndio. 

§ Cada Turma de Baloeiros possui nome exclusivo que a identifica, sendo 

pelo menos um de seus integrantes Baloeiro. 

 

Capitulo IV - Dos Balões de Papel que não possam causar incêndio 

 

A - Dos Balões de Papel sem tocha  

 

Art. 6º - Balão de Papel sem tocha é aquele confeccionado em papel de 

baixa gramatura, inflado por maçarico e mantido no ar exclusivamente pela 

energia térmica solar.  

 

B - Dos Balões de Papel com fonte térmica auto-extinguível (tocha, mecha, 

bucha) 

 

Art. 7º - Balão de Papel com tocha é aquele confeccionado em papel de 

baixa gramatura, inflado por maçarico e mantido no ar por fonte térmica 

auto-extinguível, cuja relação volume (X) peso, aliada ao material utilizado 

na tocha, e observadas as condições meteorológicas, asseguram o 

lançamento, o voo e a sua aterrissagem sem risco de causar incêndio. 

 

C - Dos Balões de Papel com fonte térmica auto-extinguível e sistema 

mecânico (ou eletromecânico) de extinção do fogo 

 



40 
 

Art. 8º - Balão de Papel com fonte térmica auto-extinguível e sistema 

mecânico de extinção do fogo é aquele confeccionado em papel de baixa 

gramatura, inflado por maçarico e mantido no ar por fonte térmica auto-

extinguível, que além da relação volume (X) peso, aliada ao material 

utilizado na tocha, e observadas as condições meteorológicas, é equipado 

com sistema de extinção do fogo que assegura o lançamento, o voo, e a 

sua aterrissagem sem risco de causar incêndio. 

 

Capítulo V - Dos Balões Juninos que não possam causar incêndio como 

ícones das Festas Populares de Santo Antônio, São Pedro e São João 

 

Art. 9º - Balão Junino é o balão com tamanho menor ou igual a 200 

centímetros, confeccionado em papel de baixa gramatura, com diâmetro de 

boca correspondente a 15% de seu tamanho e mantido no ar por meio de 

fonte térmica auto-extinguível (algodão e parafina) pesando até 50 gramas. 

 

Art. 10 - Fica autorizada a soltura de Balões Juninos, nos meses de junho e 

julho, apenas em eventos tais como quermesses e festas juninas, mediante 

prévia comunicação ao Corpo de Bombeiros, indicando o provável raio de 

alcance e a trajetória dos mesmos. 

§ O organizador do evento deverá assinar termo de responsabilidade junto 

ao Corpo de Bombeiros firmando o compromisso de soltar os Balões Juninos 

em local distante de prédios, redes elétricas e em condições meteorológicas 

que assegurem o lançamento, o voo e a aterrissagem sem risco de causar  

incêndio. 

 

Capítulo VI – Dos equipamentos de segurança no Balão de Papel 

 

Art. 11 - A confecção dos Balões de Papel descritos nos itens A, B e C do 

Capítulo IV deverá atender as normas estabelecidas em manual técnico de 

confecção e soltura seguras, desenvolvido por Associação de Baloeiros com 

padrões, técnicas e equipamentos comprovados por autoridade competente. 
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Art. 12 - Os Balões de Papel descritos nos itens A, B e C do Capítulo IV 

devem transportar equipamento refletor de radar do controle de tráfego 

aéreo, ressalvada a sua dispensa a critério da autoridade aeronáutica. 

§ A depender do porte do Balão de Papel ele deverá conter equipamento de 

rastreamento ou identificação conforme exigência da autoridade 

aeronáutica. 

 

Art. 13 – Os Balões de Papel descritos nos itens B e C do Capítulo IV 

noturnos deverão, além dos itens de segurança acima mencionados, conter 

sinal luminoso do tipo “strobo” ou similar, a ser definido pela autoridade 

aeronáutica. 

 

Art. 14 – Os Balões de Papel descritos nos itens B e C do Capítulo IV 

noturnos, soltos com lanterninhas, deverão observar tabela de volume do 

balão (X) peso, quantidade de lanternas e tamanho da vela, de modo que 

esta se apague antes da queda do balão. 

 

Art. 15 – Os Balões de Papel descritos no item C do Capítulo IV, a depender 

do porte e/ou exigência da autoridade aeronáutica, deverão ter a tocha 

abafada por sistema mecânico acionado por temporizador ou através de 

rádio controle, de modo a limitar-se o seu tempo de voo. 

 

Art. 16 - Fica vedado o uso de fogos de artifício na forma de lastro (carga) 

para qualquer espécie de Balão de Papel. 

 

Capítulo VII - Das autorizações para confecção, transporte e soltura de 

Balão de Papel 

 

Art. 17 - Os Balões de Papel descritos nos itens A, B e C do Capítulo IV 

somente poderão ser confeccionados mediante autorização específica, 

emitida após análise técnica de seu projeto por Associação. 

§ Para o transporte e soltura o Balão de Papel deverá possuir identificação 

do(s) seu(s) responsável(eis), da data, hora e local da soltura, e 

comprovante da respectiva notificação (NOTAM) ao controle de tráfego 

aéreo competente. 
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Capítulo VIII - Das solturas e resgates (recuperação) dos Balões de Papel 

 

Art. 18 - Os Balões de Papel, descritos nos itens A, B e C do capítulo IV, 

somente poderão ser soltos em festivais ou revoadas previamente 

autorizados pelo poder público e organizados por uma ou mais Associações. 

§ Nos festivais e revoadas os Balões de Papel obedecerão a um padrão de 

tamanho, volume e peso dos adereços, de modo que eles, durante o vôo, se 

mantenham agrupados numa altitude próxima, e aterrissem numa 

determinada região. 

§§ Os festivais e revoadas de Balões de Papel com tocha serão realizados 

em locais próprios, observadas as condições meteorológicas (nebulosidade, 

direção e intensidade do vento), que assegurem a sua queda longe de 

indústrias, refinarias, linhas de transmissão elétrica, assentamentos 

humanos, e de preferência no mar. 

§§§ A realização do festival ou revoada deverá observar os gráficos de risco 

de incêndio para o local do evento e para a área prevista para a descida do 

Balão de Papel, publicados no sítio do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE. 

§§§§ A recuperação (resgate) dos Balões de Papel deverá ser feita por 

equipes autorizadas pelo evento, equipadas para eventual combate a 

incêndio, contando cada qual com pelo menos um integrante brigadista. 

§§§§§ A responsabilidade pela recuperação/resgate do balão é da turma ou 

baloeiro que o soltou, ficando a ela (ele) atribuída a responsabilidade por 

eventuais danos causados exclusivamente pelo balão. Danos causados por 

terceiros não relacionados à soltura do balão serão por estes suportados, na 

forma da lei civil. 

 

Art. 19 - A soltura isolada de Balão de Papel dependerá de autorização 

especial dos órgãos envolvidos. 

 

Art. 20 - Caberá ao Poder Público (Unidades do Corpo de Bombeiro Militar, 

da Polícia Militar, da Polícia Ambiental e da Defesa Civil) as providências 

necessárias para garantir a segurança nos locais de soltura dos Balões de 

Papel. 
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Art. 21 – Fica vedado o comércio de Balão de Papel, salvo materiais para a 

sua confecção, cuja venda só será permitida a Baloeiro licenciado. 

 

Art. 22 – Aquele que confeccionar, transportar ou soltar Balão de Papel, 

sem a respectiva autorização, estará sujeito às penas previstas na Lei de 

Crimes Ambientais. 
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RBHA 101 
 

RBHA 101 
OPERAÇÃO NO BRASIL DE BALÕES CATIVOS, FOGUETES 
NÃO TRIPULADOS E BALÕES LIVRES NÃO TRIPULADOS 

 
ESTE ARQUIVO CONTÉM O TEXTO DO RBHA 101, APROVADO 
PELA PORTARIA Nº 626/DGAC DE 19 DE DEZEMBRO DE 1994, 
PUBLICADA NO DOU Nº 4, DE 15 DE JANEIRO DE 1995, 
INCLUINDO AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 
SEGUINTE PORTARIA: 
 

- Portaria DAC 200/STE de 05/04/1999, DOU 76, de 
23/04/99; cancela as regras referentes à operação de 
celulares aéreos. 
 
POR SER UM ARQUIVO PÚBLICO, NÃO CRIPTOGRAFADO, 
ESTÁ SUJEITO A ATAQUES DE PESSOAS MAL 
INTENCIONADAS. CONSEQÜENTEMENTE, O TEXTO NELE 
CONTIDO SÓ PODE SER UTILIZADO COMO REFERÊNCIA, NÃO 
TENDO VALOR COMO DOCUMENTO OFICIAL. PARA 
OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS VÁLIDOS OFICIALMENTE, 
CONTACTAR publicacoes@dac.gov.br 
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RBHA 101 
 
 
 

Portaria nº 626 /DGAC de 19 de dezembro de 1994. 
 
 

Aprova a Norma que estabelece regras para operação no Brasil de Balões 
Cativos, Celulares Aéreos, Foguetes não Tripulados e Balões Livres não 
Tripulados. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL, tendo em 
vista o disposto no item 5 do artigo 5º da Portaria nº 453/GM5, de 02 de agosto 
de 1991, resolve: 
Art. 1º - Aprovar a NSMA 58-101 - "Operação no Brasil de Balões Cativos, 
Celulares Aéreos, Foguetes não Tripulados e Balões Livres não Tripulados." 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Ten Brig-do-Ar - MAURO JOSÉ MIRANDA GANDRA 
Diretor Geral 
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RBHA 101 
 
 
 
 
 

P R E F Á C I O 
 
 
 
 
 

 Em cumprimento ao determinado no Código Brasileiro de Aeronáutica, 
Lei nº 7565, de 19 de dezembro de 1986, em seu capítulo IV, artigo 66, 
parágrafo 1º, e pela Portaria nº 453/GM5, de 02 de agosto de 1991, artigo 5º, 
item 5, que dispõe sobre o Sistema de Segurança de Vôo da Aviação Civil, o 
Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 101 - RBHA 101 - 
"Balões Cativos, Celulares Aéreos, Foguetes não Tripulados, e Balões Livres 
não Tripulados" estabelece regras para suas operações no Brasil com o 
objetivo de esporte e lazer ou para fins comerciais. 
 Foi adotado como texto de referência do RBHA 101 o do "FAR PART 
101", da FAA dos Estados Unidos da América. 
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RBHA 101 
 

REGULAMENTO 101 - SUBPARTE A 
OPERAÇÃO DE BALÕES CATIVOS, FOGUETES NÃO 
TRIPULADOS E BALÕES LIVRES NÃO TRIPULADOS 

GERAL 
 

101.1 - APLICABILIDADE 
(a) Exceto como estabelecido no parágrafo (c) desta seção este regulamento 
estabelece regras para a operação no Brasil, com o objetivo de esporte e lazer 
ou para fins comerciais, de: 

(1) Qualquer balão que possua um diâmetro superior a 1,85 m ou que 
comporte uma quantidade de gás superior a 4,5 m3 e que seja amarrado à 
superfície de terra, ou a um objeto estático sobre essa superfície, por um fio 
ou cabo; 
(2) [Cancelado] 
(3) Qualquer foguete não tripulado, exceto: 

(i) Foguetes para espetáculos pirotécnicos; 
(ii) Modelos de foguetes: 

(A) Usando não mais que 0,125 kg de propelente; 
(B) Feitos de papel, madeira ou plástico quebrável, contendo 
quantidade não substancial de partes metálicas e pesando não mais 
que 0,5 kg, incluido o peso do combustível; e 

(4) Qualquer balão livre não tripulado que: 
(i) Transporte um pacote com carga pesando mais do que 3 kg; 
(ii) Transporte uma carga composta por 2 ou mais pacotes com peso total 
superior a 5,5 kg; ou 
(iii) Utilize para dependurar a carga (de qualquer peso ou volume) uma 
corda ou cabo que requeira uma força de impacto superior a 23 kg para 
ser rompido, separando a carga do balão. 

(b) [Cancelado] 
(c) Este regulamento não se aplica às operações de balões cativos, foguetes 
não tripulados e balões livres não tripulados conduzidas pelas Forças Armadas 
do País. 
(d) O não cumprimento das normas deste regulamento na operação de balões 
cativos, foguetes não tripulados e balões livres não tripulados é base para 
invalidar a autorização emitida para tal operação e para a aplicação das 
sanções previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica. Por outro lado, em 
operações comerciais abrangidas por este regulamento, o cumprimento do aqui 
disposto não isenta o operador do cumprimento de outras leis, normas e 
regulamentos federais, estaduais ou municipais (legislação trabalhista, 
tributária, comercial, etc, por exemplo). 
 
(Port. DAC 200/STE, 05/04/1999, DOU) 
 
101.3 - AUTORIZAÇÃO DE DESVIOS 
Ninguém pode conduzir operações que requeiram desvios deste regulamento, 
exceto se possuir uma autorização específica emitida pelo DAC. 
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RBHA 101 
 

101.5 - OPERAÇÃO EM ÁREAS RESTRITAS OU PROIBIDAS 
Nenhuma pessoa pode operar um balão cativo, um foguete não tripulado ou 
um balão livre não tripulado em área restrita ou proibida, a menos que possua 
permissão emitida pela entidade que utiliza ou controla a área, como 
apropriado. 
 
101.7 - OPERAÇÕES PERIGOSAS 
(a) Ninguém pode operar qualquer balão cativo, foguete não tripulado ou balão 
livre não tripulado de modo a criar riscos para si, outras pessoas ou suas 
propriedades. 
(b) Ninguém, quando operando um balão cativo pode permitir que qualquer 
coisa seja lançada do mesmo de modo a criar riscos para si, outras pessoas ou 
suas propriedades. 
(c) Ninguém, quando operando um foguete não tripulado ou um balão livre não 
tripulado pode permitir que qualquer coisa seja lançada do mesmo sem 
autorização prévia da autoridade aeronáutica e de modo a criar riscos para si, 
outras pessoas ou suas propriedades. 
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RBHA 101 
 

REGULAMENTO 101 - SUBPARTE B 
BALÕES CATIVOS 

 
101.11 - APLICABILIDADE 
Esta subparte aplica-se à operação de Balões Cativos. 
 
101.13 - LIMITAÇÕES OPERACIONAIS 
(a) Exceto como previsto no parágrafo(b) desta seção, ninguém pode operar 
um balão cativo: 

(1) A menos de 500 pés abaixo da base de qualquer nuvem; 
(2) A mais de 500 pés acima de superfície de terra; 
(3) Em uma área onde a visibilidade no solo for menor do que 4.500 m, ou 
(4) A uma distância que comprometa a operação de qualquer aeródromo. 

(b) O parágrafo (a) desta seção não se aplica à operação de um balão abaixo 
do topo de uma estrutura e a uma distância não superior a 75 metros da 
mesma, desde que o balão não prejudique a visibilidade dessa estrutura. Essa 
operação é denominada "operação protegida". 
 
101.15 - NOTIFICAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO 
Nenhuma pessoa pode operar um balão cativo em operações não protegidas, a 
mais de 150 pés acima de superfície da terra, a menos que, pelo menos 24 
horas antes do início da operação, essa pessoa apresente ao SERAC com 
jurisdição sobre a área as seguintes informações: 
(a) Nome e endereço dos proprietários e operadores do balão; 
(b) O tamanho do balão; 
(c) A localização do evento; 
(d) A altura acima de superfície da terra na qual o balão será operado; e 
(e) A data, hora e a duração do evento. 
 
101.17 - REQUISITO DE ILUMINAÇÃO E DE MARCAS 
(a) Ninguém pode operar um balão cativo entre o pôr e o nascer do sol, a 
menos que o balão, assim como seu cabo de ligação à terra, estejam 
iluminados de modo a prover um aviso visual similar ao requerido para 
obstruções à navegação aérea. 
(b) Ninguém pode operar um balão cativo entre o pôr e o nascer do sol, a 
menos que seu cabo de ligação à terra possua galhardetes ou faixas coloridas 
presas ao mesmo, em intervalos não inferiores a 50 pés, iniciando-se 180 pés 
acima da superfície da terra e visíveis a, pelo menos, 1.500 m de distância. 
 
101.19 - DISPOSITIVO DE DEFLAÇÃO RÁPIDA 
Nenhuma pessoa pode operar um balão cativo a menos que ele possua um 
dispositivo que, automática e rapidamente, esvazie-o no caso de ruptura do 
cabo de ligação à terra. Se o dispositivo não funcionar apropriadamente, o 
operador deverá imediatamente notificar a ocorrência ao controle de tráfego 
aéreo com jurisdição sobre a área, informando a hora do escape e a trajetória 
estimada do balão. 
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REGULAMENTO 101 - SUBPARTE C 
FOGUETES NÃO TRIPULADOS 

 
101.21 - APLICABILIDADE 
Esta subparte aplica-se à operação de foguetes não tripulados. 
 
101.23 - LIMITAÇÕES OPERACIONAIS 
Ninguém pode operar um foguete não tripulado: 
(a) De modo a criar risco de colisão com aeronaves; 
(b) Em espaço aéreo controlado; 
(c) A uma distância que comprometa a operação de qualquer aeródromo; 
(d) Em qualquer altitude onde nuvens ou fenômenos de opacidade similar 
apresentarem cobertura superior a cinco décimos; 
(e) Em qualquer altitude onde a visibilidade horizontal for menor do que 5000 
metros; 
(f) Dentro de qualquer nuvem; e 
(g) A menos de 500 metros de qualquer pessoa ou propriedade que não esteja 
associada à operação; e 
(h) Entre o pôr e o nascer do sol. 
 
101.25 - NOTIFICAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO 
Ninguém pode operar um foguete não tripulado a menos que tenha recebido 
autorização do SERAC com jurisdição sobre a área, devendo apresentar a 
esse serviço as seguintes informações: 
(a) Nome e endereço dos operadores; 
(b) Quantidade de foguetes a serem lançados; 
(c) Tamanho e peso de cada foguete; 
(d) Altitude máxima a ser atingida por cada foguete; 
(e) Local da operação; 
(f) Dia, horário e duração da operação; e 
(g) Quaisquer outras informações pertinentes requeridas pelo SERAC. 
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REGULAMENTO 101 - SUBPARTE D 
BALÕES LIVRES NÃO TRIPULADOS 

 
101.31 - APLICABILIDADE 
Esta subparte aplica-se à operação de balões livres não tripulados. 
 
101.33 - LIMITAÇÕES OPERACIONAIS 
Ninguém pode operar um balão livre não tripulado: 
(a) A menos que autorizado pelo SERAC com jurisdição sobre a área; 
(b) Em qualquer altitude onde nuvens ou fenômenos de opacidade similar 
apresentem cobertura superior a cinco décimos; 
(c) Em qualquer altitude abaixo de 60.000 pés de altitude pressão onde a 
visibilidade horizontal for menor do que 8Km; 
(d) Durante os primeiros 1.000 pés da subida, sobre área densamente povoada 
de cidade, vila ou vilarejo ou sobre um conjunto de pessoas reunidas ao ar livre 
e não associadas à operação do balão; ou 
(e) De uma maneira que o impacto do balão ou de parte do mesmo, incluindo 
sua carga, contra o solo possa criar riscos a pessoas e propriedades não 
associadas à operação. 
 
101.35 - REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS E MARCAS 
(a) Ninguém pode operar um balão livre não tripulado a menos que: 

(1) Ele seja equipado com, pelo menos, dois sistemas ou dispositivos de 
alijamento da carga-paga que operem independentemente um do outro; 
(2) Existam pelo menos dois métodos, sistemas, dispositivos ou 
combinações dos mesmos, que funcionem independentemente um do outro, 
empregados para interromper o vôo do envelope do balão; e 
(3) O envelope do balão seja equipado com dispositivo(s) refletor(es) de 
radar ou seja confeccionado com material que apresente eco radar na faixa 
de freqüências indo de 200 MHz a 2.700 MHz. 
(4) O operador deve acionar o apropriado dispositivo previsto nos parágrafos 
(a)(1) ou (a)(2) desta seção quando as condições meteorológicas forem 
inferiores àquelas previstas por esta subparte para a operação ou se um 
mau funcionamento ou qualquer outro motivo tornar a continuação da 
operação um risco para o tráfego aéreo ou para pessoas e propriedades na 
superfície. 

(b) Ninguém pode operar um balão livre não tripulado, que seja equipado com 
uma antena de arrasto que requeira uma força de impacto superior a 23 Kg 
para romper-se em qualquer ponto, a menos que a antena possua galhardetes 
ou fitas coloridas fixadas a intervalos não inferiores a 50 pés e que sejam 
visíveis de uma distância de, pelo menos, 1.500 metros. 
 
101.37 - NOTIFICAÇÕES SOBRE OPERAÇÃO 
(a) Informações antes do lançamento. Exceto como previsto no parágrafo (b) 
desta seção, ninguém pode operar um balão livre não tripulado a menos que 
autorizado pelo SERAC com jurisdição sobre a área, devendo prestar a esse 
serviço as seguintes informações: 

(1) A identificação do balão; 
(2) A data e a hora estimada do lançamento; 
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(3) A localização do sítio de lançamento; 
(4) A altitude de cruzeiro; 
(5) A trajetória prevista e o tempo estimado para atingir altitude de cruzeiro 
ou 60.000 pés de altitude pressão, o que for menor; 
(6) O cumprimento e o diâmetro do balão, o cumprimento do cordame, o 
peso da carga-paga e o comprimento de antena de arrasto; 
(7) A duração prevista do vôo; 
(8) O local e a hora prevista do impacto com a superfície da terra; 

(b) Informação de cancelamento. Se a operação for cancelada a pessoa 
responsável pela mesma deve imediatamente informar ao SERAC ou ao 
controle de tráfego aéreo envolvido. 
(c) Informação de lançamento. Cada pessoa operando um balão livre não 
tripulado deve informar ao controle de tráfego aéreo envolvido o horário do 
lançamento tão logo ele se efetue. 
 
101.39 - MENSAGENS DE POSIÇÃO DO BALÃO 
(a) Cada pessoa operando um balão livre não tripulado deve: 

(1) A menos que o controle de tráfego aéreo requeira de outra maneira, 
acompanhar a trajetória do balão e informar sua posição a cada duas horas, 
no mínimo; e 
(2) Encaminhar todas as posições do balão requeridas pelo controle de 
tráfego aéreo. 

(b) Uma hora antes de ser iniciada a descida, cada pessoa operando um balão 
livre não tripulado deve enviar ao órgão de controle de tráfego aéreo mais 
próximo as seguintes informações referentes ao balão: 

(1) A atual posição geográfica; 
(2) A altitude; 
(3) O tempo estimado para penetração na altitude pressão de 60.000 pés (se 
aplicável); 
(4) A trajetória estimada em vôo estável; e 
(5) O horário e o local estimado de impacto com a superfície da Terra. 

(c) Se a posição do balão não for registrada em qualquer período de 2 horas de 
vôo, a pessoa operadora do balão livre não tripulado deve informar a 
ocorrência para o órgão de controle de tráfego aéreo mais próximo. A 
informação deve incluir a última posição conhecida e qualquer possível 
modificação na trajetória prevista. O controle de tráfego aéreo deve ser 
imediatamente informado se for restabelecido contato com o balão. 
(d) Cada pessoa operando um balão livre não tripulado deve notificar ao 
controle de tráfego aéreo mais próximo o fim da operação. 
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