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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - BRASIL 
GERÊNCIA GERAL DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS 

 

CIRCULAR 

DE 

INFORMAÇÃO 
 

 

Assunto: PROCEDIMENTO PARA 
APROVAÇÃO DE 
AERONÁVEGABILIDADE PARA 
EXPORTAÇÃO 

Data: 10 jan. 2008 
Origem: GGCP 

CI Nº: 21-008A 
 
 

1 - OBJETIVO 

Esta Circular de Informação fornece instruções concernentes à emissão de aprovações de 

aeronavegabilidade para exportação, estabelecendo meios aceitáveis de cumprimento dos 

regulamentos aplicáveis, para a obtenção dessas aprovações. 

2 - CANCELAMENTO 

Esta CI cancela e substitui a CI 21-008 de 05 de outubro de 2005. 

3 - APLICABILIDADE 

Estas instruções são aplicáveis aos requerentes de aprovações de aeronavegabilidade para 

exportação. 

4 - REFERÊNCIAS 

RBHA 21  Procedimentos de Homologação para Produtos e Partes Aeronáuticas. 

RBHA 43  Manutenção, Manutenção Preventiva, Recondicionamento, Modificações e Reparos. 

RBHA 45  Marcas de Identificação, de Nacionalidade e de Matrícula. 

RBHA 47  Funcionamento e Atividades do Sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro  

MPH-100  Certificação de Aeronavegabilidade. 

MPH-110  Representantes Credenciados. 

5 – APROVAÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE PARA EXPORTAÇÃO 

A aprovação de aeronavegabilidade para exportação é concedida através da emissão de: 

5.1 -  Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação, formulário F-100-12 - emitido para: 

1/ Aeronave nova que tenha sido completamente montada e ensaiada em vôo ou 

outros produtos classe I que se encontrem fisicamente no Brasil. No entanto, se a 
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aeronave for fabricada no Brasil sob um CHE, o CAE pode ser emitido mesmo que a 

aeronave não tenha sido montada ou ensaiada em vôo, nos seguintes casos: 

- Aeronaves homologadas pelo RBHA 23 e 27; 

- Planadores ou motoplanadores com CHT emitido segundo o RBHA 22; e 

- Aeronaves categoria primária com CHT emitido conforme RBHA 21.24. 

2/ Aeronaves usadas possuindo um certificado de aeronavegabilidade padrão brasileiro 

válido ou outros produtos classe I usados que tenham sido mantidos de acordo com 

os RBHA aplicáveis. Para produtos localizados fisicamente fora do Brasil, o CAE só 

será emitido se a ANAC/GGCP, considerar que isto não lhe causará ônus indevidos. 

5.2 -  Certificado de Liberação Autorizada, formulário F-100-01 (SEGVÔO 003): emitido para 

produtos classe II e III, desde que esses produtos sejam fabricados no Brasil por um 

fabricante aprovado pela ANAC/GGCP ou façam parte de um produto Classe I produzido 

no Brasil.  

6 - REQUISITOS DO PAÍS IMPORTADOR 

6.1 -  Países importadores com os quais o Brasil tem acordo/procedimentos para aceitação 

recíproca de Certificados de Aeronavegabilidade para Exportação estabelecem nesses, 

os seus requisitos especiais para importar do Brasil produtos aeronáuticos. Esses 

requisitos são, de maneira geral, os requisitos especiais referidos no RBHA 21, 

Subparte L. Entretanto, isto não impede que um país solicite requisitos adicionais, que 

venham a ser julgados necessários para cada caso particular. O Anexo A relaciona os 

países com os quais o Brasil tem acordo/procedimentos estabelecidos para aceitação 

recíproca de aprovações de aeronavegabilidade para exportação. 

6.2 -  Países importadores com os quais o Brasil não tem um acordo/procedimentos 

estabelecido podem informar à ANAC/GGCP os seus requisitos para aceitação de cada 

aprovação de aeronavegabilidade para exportação. A informação de um país 

importador dos seus requisitos especiais é considerada pelo Brasil, como um acordo 

não formal. Nesse caso, o requerente pode consultar a ANAC/GGCP através do 

endereço constante no item 12 desta CI. 

6.3 -  Os requisitos especiais de um país importador têm preferência sobre qualquer requisito 

de homologação brasileiro que lhes seja conflitante, porém, não são considerados 

como isenções dos RBHA. 

6.4 -  Quando um CAE é solicitado para um país que não tenha informado os requisitos para 

aceitação dessa aprovação de aeronavegabilidade, o requerente deve obter do país 

importador suas condições de aceitação do CAE, conforme RBHA 21.327(e)(10). Se for 

o caso, a ANAC/GGCP deve ser comunicada formalmente, de que o país importador 
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não informou suas condições de aceitação. Nessa situação, a ANAC/GGCP certifica 

apenas o cumprimento dos RBHA aplicáveis, considera como aceitação tácita das 

condições declaradas e emite o CAE com essa observação. Em tais condições, a 

garantia do cumprimento de quaisquer outros requisitos que o país importador impuser 

é de responsabilidade das pessoas, físicas ou jurídicas, exportadoras e importadoras. 

6.5 -  Exceto para qualquer requisito adicional que tenha sido acordado com a ANAC/GGCP 

pelo país importador, e aqueles requisitos especiais referenciados no RBHA 21, a 

emissão de uma aprovação de aeronavegabilidade de exportação não atesta a 

conformidade com qualquer requisito que possa ir além dos padrões de 

aeronavegabilidade mínimos dos requisitos que regem a homologação e manutenção 

doméstica das aeronaves brasileiras. A ANAC/GGCP considera que qualquer requisito 

do país importador que exija além desses padrões mínimos, é assunto para ser 

estabelecido entre as pessoas, físicas ou jurídicas, importadoras e exportadoras. 

6.6 -  Quando um produto não satisfaz os requisitos especiais ou adicionais do país 

importador, o requerente deve obter uma declaração escrita da autoridade aeronáutica 

civil do país importador indicando que aquele país aceita este(s) desvio(s). Esta 

declaração deve acompanhar cada requerimento para CAE. 

6.7 -  Independentemente da aceitação dos desvios pela autoridade aeronáutica do país 

importador, a ANAC/GGCP deverá listar todos os desvios, ou seja, todos os requisitos 

não cumpridos no CAE. No caso em que o produto a ser exportado não cumpre alguns 

requisitos dos RBHA, a ANAC/GGCP deverá relacionar estes requisitos também no CAE. 

7 - QUALIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Qualquer indivíduo, incluindo proprietário de aeronave e seu representante autorizado, que 

exporta aeronaves e peças relacionadas, pode obter aprovações de aeronavegabilidade para 

exportação de produtos classe I ou II, contanto que cumpra todos os requisitos aplicáveis. 

No entanto, apenas os fabricantes detentores de uma aprovação de produção concedida pela 

ANAC/GGCP, e que têm em sua empresa um representante credenciado pela ANAC/GGCP, 

conforme o MPH-110, estão qualificados para obter uma aprovação de aeronavegabilidade para 

exportação para produtos classe III cobertos pelas suas aprovações de produção 

 

8 - PROCESSO DE EMISSÃO DE APROVAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE PARA 

EXPORTAÇÃO 

8.1- Solicitação  

O requerente, qualificado conforme item 7 desta CI, deve apresentar: 



CI 21-008A 10 jan 08 
 

 

 

Página 4 de 15 

\1 Requerimento (formulário F-100-06), preenchido conforme item 8.2 desta CI, 

juntamente com uma carta solicitando a vistoria e indicando o local e a data em que o 

produto e a documentação necessária, listada no Anexo B, estarão disponíveis para a 

inspeção física e verificação documental, respectivamente. 

NOTAS: 

-Aeronave, motor(es) e hélice(s) deverão estar em disponibilidade para a 

inspeção física, estando em condições operacionais, na oficina onde foram 

realizadas as últimas inspeções, ou em local onde estejam todos os registros de 

manutenção. 

- O agendamento para a vistoria no Brasil deve ser realizado com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias úteis, e para o exterior com antecedência mínima de 35 

(trinta e cinco) dias. 

- A inspeção física só poderá ser realizada após a apresentação da 

documentação listada no Anexo B. 

\2 Uma declaração escrita fornecida pela autoridade aeronáutica civil do país 

importador, conforme RBHA 21.327(d), aceitando a aprovação de aeronavegabilidade 

para exportação brasileira; incluindo o parecer desse órgão, sobre a aceitação ou não, 

dos HST/STC instalados, se aplicável. No caso de uma aeronave que não satisfaz a 

algum requisito dos RBHA ou algum requisito que o país importador haja requerido 

anteriormente, a declaração deve conter a lista dos requisitos não atendidos aceitáveis. 

Uma nota de referência a essa declaração constará na aprovação de 

aeronavegabilidade para exportação emitida pela ANAC/GGCP; 

\3 Uma descrição geral das instalações temporárias incorporadas na aeronave, 

visando especificamente a condução de vôo de translado, juntamente com uma 

declaração de que as mesmas serão removidas e a aeronave restaurada à 

configuração aprovada.  

8.2 -  Preenchimento do Requerimento - formulário F-100-06 

A Parte I do requerimento deve ser preenchida para produtos Classe I e a Parte II para 

produtos Classe II. A Parte III deste formulário é para uso da ANAC/GGCP Abaixo as 

informações sobre o preenchimento do requerimento: 

\1 Parte I - Para produtos Classe I (aeronaves, motores e hélices aeronáuticos) 

\1.1 Campos I. 1 a I. 4: auto-explicativos; 

\1.2 Campo I. 5: “Descrição do(s) Produto(s)”: auto-explicativo exceto no que segue: 

− Para uma aeronave não matriculada no Brasil, colocar no campo 

"Identificação" as marcas de matrícula e nacionalidade fornecidas pelo país 

de registro ou de registro pretendido; essas marcas devem ser afixadas na 
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aeronave. Para aeronaves matriculadas no Brasil, colocar as marcas de 

identificação nacionais. Quaisquer dúvidas relativas aos requisitos de 

marcas do país importador devem ser resolvidas entre o 

importador/exportador e a autoridade aeronáutica civil daquele país.  

− No campo "Especificação do Produto" colocar o número da especificação do 

produto que corresponde ao número do CHT emitido. 

− O campo "Tempo de Operação", na parte "Desde Recondicionamento" deve 

permanecer em branco para produtos novos e para produtos usados devem 

ser colocadas as horas de operação desde a última inspeção requerida pelo 

RBHA 21.329. No campo “Total”, deve ser colocado o tempo total de 

serviço. No caso de motores e hélices usados que estão sendo exportados 

não como parte de uma aeronave, devem ter sido recentemente revisados, 

conforme RBHA 21.329(e), e o campo “Tempo de Operação”, na parte 

“Desde o Recondicionamento” deverá refletir apenas o tempo de ensaio em 

banco requerido para completar o processo de revisão. 

− Para aeronaves, os campos de "Motor" e, se aplicável, o de "Hélice", 

deverão ser preenchidos também. 

\1.3 Campo I. 6: auto-explicativo, entretanto, se for marcado “Não”, explicar os 

desvios no campo I. 9; 

\1.4 Campo I. 7: auto-explicativo, entretanto, se for marcado "Não", explicar os 

desvios no campo I. 9, anexar o original ou cópia da declaração obtida da 

autoridade aeronáutica civil do país importador, para que o produto seja 

aceito com os desvios relacionados no CAE; 

\1.5  Campo I. 8: auto-explicativo; 

\1.6 Campo I. 9: “Observações” - deve ser usado para registrar as explicações 

requeridas pelos campos I. 6 e I. 7, e qualquer outra informação que o 

requerente julgar pertinente para o processo de emissão do CAE. Neste 

campo devem ser declarados todos os CHST / STC /ADT incorporados no 

produto, todas as instalações temporárias para vôo de translado e os 

requisitos ou exigências do país importador. A documentação apresentada 

com o requerimento, também deve ser relacionada. Quando necessário, as 

informações requeridas para esse campo podem vir em uma folha anexa.  

\1.7 Campo I. 10: “Declaração do Requerente” - deve ser datada e assinada à 

tinta pelo Proprietário/Operador. O nome da pessoa que assina o 

requerimento deve vir impresso no formulário. Se a pessoa que assinar o 

requerimento for o representante do Proprietário/Operador, deve ser 
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apresentada uma procuração autorizando esta pessoa a assinar o 

requerimento e submetê-lo à ANAC/GGCP. 

\2 Parte II - Para produtos Classe II 

\2.1 Campos II. 1 a II. 4 são auto-explicativos. 

\2.2 Campo II. 5: Registrar o fabricante e o modelo da aeronave, motor ou hélice 

na qual os produtos classe II são empregados, bem como a especificação de 

tipo dessa aeronave, motor ou hélice. 

\2.3 Campo II. 6: “Descrição das Partes” - deve constar a relação dos produtos 

(partes) Classe II a serem liberados e suas descrições. Se a quantidade e 

variedade das partes forem grandes para o espaço disponível, utilizar folha 

anexa. Os produtos Classe II devem sempre ser relacionados com referência 

ao produto Classe I nos quais serão utilizados. 

\2.4 Item II. 7: Este espaço deve ser usado para registrar qualquer informação 

que o requerente julgar pertinente para o processo de emissão do certificado 

de liberação autorizada. 

\2.5 Campo II. 8: “Declaração do Requerente” - a declaração deve ser datada e 

assinada à tinta pelo exportador. O nome da pessoa que assina o 

requerimento deve vir impresso no formulário. Se a pessoa que assinar o 

requerimento for o representante do exportador, deve ser apresentada uma 

procuração autorizando esta pessoa a assinar o requerimento e submetê-lo à 

ANAC/GGCP. 

8.3 -  Custos dos Serviços de Certificação 

Após a apresentação do requerimento e demais documentos solicitados, a 

ANAC/GGCP emitirá uma instrução de pagamento referente aos custos dos serviços de 

certificação solicitados, os quais são de responsabilidade do requerente. 

NOTA: Nenhum processo de aprovação será iniciado antes do efetivo pagamento 

dos serviços de certificação. 

8.4 -  Emissão da Aprovação de Aeronavegabilidade para Exportação 

\1 A data da emissão da aprovação de aeronavegabilidade para exportação é a data 

em que o resultado da inspeção for considerado encerrado pela ANAC/GGCP, ou 

seja, quando for constatado que o produto cumpre os requisitos aplicáveis e está 

em condições de operação segura. 

\2 Um Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação (formulário F-100-12) 

certifica conformidade com os requisitos aplicáveis, mas não autoriza a operação 

da aeronave. 
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\3 Produtos Classe II devem ser identificados por um número de série ou equivalente, 

de modo a permitir uma identificação inequívoca com a respectiva liberação 

autorizada. 

 

9 - RESPONSABILIDADES DOS EXPORTADORES 

De acordo com o RBHA 21.335, o exportador que recebe uma aprovação de aeronavegabilidade 

para exportação de um produto deve: 

\1 Encaminhar às autoridades aeronáuticas do país importador todos os documentos 

e informações necessárias à operação do produto que está sendo exportado; 

\2 No caso de aeronaves a serem exportadas desmontadas, encaminhar à autoridade 

aeronáutica do país importador as instruções de montagem do fabricante e outros 

documentos eventualmente requeridos pelo país importador; 

\3 Remover ou fazer que seja removida qualquer instalação temporária incorporada à 

aeronave para permitir o vôo de translado para exportação; 

\4 Assegurar as autorizações de entrada e sobrevôo de todos os países envolvidos, 

quando conduzindo demonstrações para venda ou vôos de translado para 

exportação; 

\5 Na transferência do título de propriedade da aeronave para o comprador 

estrangeiro: 

− Solicitar à ANAC/SSO o cancelamento dos certificados de 

aeronavegabilidade e de matrícula no Brasil e devolvê-los à ANAC/SSO ou 

ANAC/GGCP, conforme aplicável (RBHA 47); 

− Apresentar à ANAC uma declaração de que as marcas brasileiras de 

nacionalidade e matrícula foram removidas da aeronave, conforme RBHA 45.33. 

10 - APROVAÇÕES ESPECIAIS DE AERONAVEGABILIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE 

AERONAVES 

A ANAC/GGCP pode emitir um CAE para uma aeronave de um exportador que deseja realizar vôos 

de demonstração para venda a prováveis clientes compradores em vários países e concluir um 

negócio de venda em um desses países.  

A lista dos países estrangeiros prováveis compradores da aeronave deve ser incluída no requerimento 

desse certificado. Esta lista constará no CAE. 

O requerente de uma aprovação especial de aeronavegabilidade para exportação de aeronave deve: 

\1 Seguir os mesmos procedimentos estabelecidos no item 8 desta CI, exceto que, no 

requerimento, os campos referentes a nome e endereço do comprador estrangeiro, 

bem como país de destino, não precisam ser preenchidos; 
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\2 Possuir todos os documentos e dados requeridos por cada país que conste do 

itinerário previsto, e ainda, garantir que estes documentos estejam disponíveis para 

qualquer um dos países listados no itinerário. Antes que seja emitido o CAE, o 

requerente deverá ainda cumprir os requisitos que envolvem a concordância com 

os padrões de aeronavegabilidade daqueles países; e 

\3 No caso de venda da aeronave em um dos países listados, riscar a tinta ou com 

máquina de escrever, todos os países listados, com exceção daquele onde a venda 

foi concretizada. 

11 - DEFINIÇÕES 

Requisitos especiais São requisitos administrativos que devem ser satisfeitos como uma 

condição para exportação como, por exemplo, cópias de manuais de 

vôo, certificado de autorização de vôo para exportação, caderneta de 

célula, etc. 

Requisitos adicionais Quaisquer outros requisitos, que não sejam requisitos especiais, 

especificados pelo país importador como necessário pela sua base 

de certificação. 

12 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Informações adicionais sobre o assunto desta CI podem ser obtidas através das seguintes 
formas: 
 
Endereço: 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC - Brasil 
Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos - GGCP 
Avenida Cassiano Ricardo, 521 - Bloco B – 3º Andar - Parque Residencial Aquarius 
12246-870 – São José dos Campos - SP – BRASIL 
 

Fone: 
55 (12) 3797-2476 
 

Facsimile: 
55 (12) 3797-2330 
 

Web site: 
www.anac.gov.br/certificacao 
 

E-mail: 
ggcp-gr@anac.gov.br 
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13 - SIGLAS E ABREVIATURAS 

AD 

ADT 

“Airworthiness Directive” 

Aprovação de Dados Técnicos 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

BS Boletim de Serviço 

CAE Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação 

CHE Certificado de Homologação de Empresa 

CHST 

CHT 

CI 

CTA 

DA 

DAC 

EASA 

Certificado de Homologação Suplementar de Tipo 

Certificado de Homologação de Tipo 

Circular de Informação 

Centro Técnico Aeroespacial 

Diretriz de Aeronavegabilidade 

Departamento de Aviação Civil 

“European Aviation Safety Agency” 

GCPN Gerência de Processo Normativo 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos 

HST 

JAR 

MoU 

Homologação Suplementar de Tipo 

“Joint Aviation Requirement” 

“Memorandum of Understanding” 

MPH Manual de Procedimento de Homologação 

PN 

RBHA 

“Part Number” 

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica  

SB “Service Bulletin” 

SN 

SSO 

“Serial Number” 

Superintendência de Segurança Operacional 

STC “Supplemental Type Certificate” 

TLV Tempo Limite de Vida 
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14 - ANEXOS 

Anexo A - Lista dos Países com Acordo/Procedimentos para Aceitação de Aprovações de 

Aeronavegabilidade para Exportação. 

Anexo B - Relação de Documentos. 

 

 

 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 
Gerente Geral 
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ANEXO A – LISTA DOS PAÍSES COM ACORDO/PROCEDIMENTOS PARA ACEITAÇÃO DE 

APROVAÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE PARA EXPORTAÇÃO 

 

PAÍSES TIPO DE DOCUMENTO / TÍTULO 

1. Alemanha 
Memorando de Entendimento (MoU) - Procedimento para Certificação de 
Produtos Aeronáuticos. (26 set 1987) 

2. Bulgária 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Directorate General Civil Aviation 
Administration of Bulgaria (09 Oct 2003). 

3. China 

Memorandum of Understanding for Technical Cooperation in the Field of 
Civil Aviation Safety between the General Administration of Civil Aviation 
of China and the Department of Civil Aviation – Brazil (19 Nov 2001) 

Implementation Procedures for Design Approval, Export Airworthiness 
Certification, Post Design Approval Activities and Technical Assistance 
between Authorities under the Memorandum of Understanding on 
Airworthiness between the Civil Aviation Administration of China and the 
Department of Civil Aviation – Brazil.(08 Mar 2001) 

4. Croácia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Civil Aviation Authority of Croatia (09 
Oct 2003). 

5. Eslováquia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Civil Aviation Authority of Slovakia (09 
Oct 2003). 

6. Eslovênia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Civil Aviation Authority of Slovenia (09 
Oct 2003). 

7. Estados Unidos 

Acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo 
dos Estados Unidos da América para a promoção da Segurança da 
Aviação. (01 março 2004 – Revisão 1) 

Implementation Procedures for Design Approval, Production Activities, 
Export Airworthiness Approval, Post Design Approval Activities, and 
Technical Assistance between Authorities, under the Agreement between 
Government of the United States of America and the Government of Brazil 
for Promotion of Aviation Safety (Revision 1, Sep 8, 2006) 

8. Estônia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Civil Aviation Administration of Estonia 
(09 Oct 2003). 

9. França 
Protocolo de Entendimento  sobre  Aeronavegabilidade entre a Direction 
Générale de l’Aviation Civile – França e o Departamento de Aviação Civil 
– Brasil. (18 out 2001) 

10. Islândia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Civil Aviation Administration of Iceland 
(09 Oct 2003). 

11. Itália 
Memorandum of Understanding on Airworthiness between “Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile” – Italy and “Departamento de Aviação 
Civil” – Brazil. (11 May 2000) 
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12. Jordânia 
Memorandum of Understanding on Airworthiness between “Jordan Civil 
Aviation Authority” and “National Civil Aviation Agency” – Brazil. (22 May 
2007) 

13. Lituânia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Civil Aviation Administration of 
Lithuania (09 Oct 2003). 

14. Macedônia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Civil Aviation Administration of the 
Republic of Macedonia. (09 Oct 2003). 

15. Malta 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and the Department of Civil Aviation of 
Malta. (09 Oct 2003). 

16. Polônia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and the Civil Aviation Office of Poland. (09 
Oct 2003). 

17. 
República 

Tcheca 

Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and the Civil Aviation Authority of the Czech 
Republic. (09 Oct 2003). 

18. Romênia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and Civil Aeronautic Authority of Romania. 
(09 Oct 2003). 

19. Rússia 

Memorando de Entendimento sobre Aeronavegabilidade entre o 
“Interstate Aviation Committee” e o “Departamento de Aviação Civil”. Em 
línguas russa, portuguesa e inglesa. (04 nov 1997) 

Technical Arrangement on Airworthiness between the Aviation Register 
of the Interstate Aviation Committee and the Aerospace Technical Center 
(Revision 1) (30 Mar 2005) 

Implementation Procedures for Design Approval, Export Airworthiness 
Certification, Post Design Approval Activities, and Technical Assistance 
Between Authorities under the Technical Arrangement on Airworthiness 
between the Aviation Register of the Interstate Aviation Committee and 
the Aerospace Technical Center. (Revision 1) (30 Mar 2005) 

20. Taiwan 

Memorandum of Understanding on Airworthiness between Civil 
Aeronautics Administration of Taiwan and Agência Nacional de Aviação 
Civil, Brazil (National Civil Aviation Agency, Brazil) for Promotion of 
Aviation Safety (05 May 2007) 

Implementation Procedures on Certification between Civil Aeronautics 
Administration of Taiwan and Agência Nacional de Aviação Civil, Brazil 
(National Civil Aviation Agency, Brazil). (05 May 2007) 

21. Turquia 
Administrative Arrangement on Certification under JAR-21 Subpart N 
between   DAC/CTA of Brazil and the Directorate General of Civil Aviation 
of Turkey. (09 Oct 2003). 

22. União Européia* 
Administrative Arrangement on Product Certification between 
Departamento de Aviação Civil (DAC), Centro Técnico Aeroespacial (CTA) 
of Brazil and the European Aviation Safety Agency (EASA) Revision 1, 22 
Feb 2006. 
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* Paises da União Européia: Áustria, Bélgica, Bulgária Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, 
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Países Baixos, Reino Unido, Romênia. 

 

Os acordos/procedimentos com os respectivos requisitos para aceitação da aprovação de 

aeronavegabilidade para exportação estão disponíveis no sítio www.anac.gov.br/certificacao 
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ANEXO B – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Os seguintes documentos devem ser apresentados ao inspetor por ocasião da vistoria 

documental da aeronave:  

a. Os registros e a relação dos HST / STC instalados (se aplicável); 

b. Os registros e uma relação das Diretrizes de Aeronavegabilidade Brasileiras (DA) e do país 

do fabricante da aeronave, motor(es) e hélice(s), inclusive das DA/AD não aplicáveis, 

indicando o motivo da não aplicabilidade [21.327(e)(4)]; 

c. Os Programas de Manutenção da aeronave, motor(es) e hélice(s) [RBHA 21.329 (c)]; 

d. O Controle do Programa de Prevenção de Corrosão (se aplicável); 

e. O registro de cumprimento de todas as tarefas de manutenção aplicáveis estabelecidas no 

Programa de Manutenção ou na inspeção anual da aeronave, motor(es) e hélice(s). A 

última inspeção deve ter sido realizada e devidamente registrada dentro dos 30 dias 

precedentes à data do requerimento para aprovação de aeronavegabilidade para 

exportação, conforme o RBHA 21.329(c); 

f. Os registros e a documentação de todos os reparos executados na aeronave, motor(es) e 

hélice(s), após o registro no Brasil  [RBHA 21.327 (e)(6)]; 

g. Os registros e a documentação de todas as modificações feitas na aeronave e no "layout" 

da cabine, após o registro no Brasil [RBHA 21.327 (e)(6)]; 

h. A relação atualizada dos Componentes Controlados e com Tempo Limite de Vida (TLV), 

com horas/ciclos totais (se aplicável), horas e/ou ciclos após última inspeção (se 

aplicável), e horas/ciclos disponíveis; 

i. O Relatório de Peso e Balanceamento da Aeronave, conforme previsto no RBHA 43, 

contendo (se aplicável) um esquema de carregamento. Este relatório deve ser baseado na 

pesagem real da aeronave, realizada dentro dos 12 (doze) meses calendários precedentes 

ao requerimento para aprovação de aeronavegabilidade para exportação, ou 

obrigatoriamente no caso de grande modificação ou grande reparo realizado 

posteriormente à essa pesagem, [RBHA 21.327(e)(2)]; 

j. Uma relação contendo todos os equipamentos de emergência da aeronave informando: o 

número de parte (PN), número de série (SN), data de fabricação, data da última inspeção 

ou do último teste, data de calibração e data de vencimento; 

k. O Certificado de Aeronavegabilidade e o Certificado de Matrícula e Nacionalidade da 

aeronave [RBHA 21.325 (b) e 21.329 (b)]; 

l. O Certificado de Aeronavegabilidade de Exportação do País que exportou a aeronave para 

o Brasil; 
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m. A relação dos Boletins de Serviço (BS/SB) aplicados na aeronave, motor(es) e hélice(s);  

n.  Uma relação listando todos os itens serializados instalados no produto: por nomenclatura, 

número de parte (PN) e número de série (SN). 

o. Manual de Vôo ou Manual de Operações e Check list atualizados [RBHA 21.327(e)(8)]; 

p. O “Layout” aprovado para acomodação de passageiros, para aeronaves categoria 

transporte de passageiros, refletindo a configuração que será entregue ao comprador.  


