
20/05/2020

–

1



Roteiro

• Publicação RBAC 91

• Documentos Requeridos

• Certificado de Verificação de 

Aeronavegabilidade – CVA

• RBAC 91.409 Inspeções, TLV, TBO, DA/AD, etc..
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RBAC 91

• Publicado em 20/03 o RBAC 91  Requisitos 

Gerais de Operação para Aeronaves Civis, em 

substituição ao Regulamento Brasileiro de 

Homologação Aeronáutica – RBHA 91;

• O RBAC 91 entra em vigor (efetividade) em 1º 

de junho de 2020;

• https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/

legislacao1/rbhaerbac/rbac/rbac91
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RBAC 91 - Publicação
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Documentos Requeridos

• RBAC 91.203(a) a bordo da aeronave

– O requisito 91.203(a) teve sua redação atualizada, 

acrescentado o trecho “ou se de outra forma autorizado por 

regulamento de operação específico”, para contemplar, por 

exemplo, a situação diferente no RBAC nº 137.501(a) que 

contém uma listra de exceções, que permite que certos 

documentos não estejam a bordo da aeronave.

– A modificação também contempla situações similares em 

outros regulamentos de operação.
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Documentos Requeridos

• RBAC 91.203(a) a bordo

– O item 91.203(a)(3) “publicações aeronáuticas ... contendo 

informações adequadas concernentes a auxílios de 

navegação, procedimentos de aproximação e saída, e 

demais informações aeronáuticas referentes à rota a ser 

voada e aos aeródromos a serem utilizados”, foi incluído, 

movido do antigo RBHA 91.503(a)(3), para obrigar o porte 

das publicações aeronáuticas apropriadas por todas as 

aeronaves, em conformidade com o Art. 20, inciso II do 

CBA. Como Cartas de navegação aeronáuticas, etc..
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Documentos Requeridos

• RBAC 91.203(a) a bordo

– E incluiuse o 91.203(a)(9) “as autorizações de operações 

especiais ou específicas, se aplicável”, para contemplar a 

nova subparte de autorização de operações específicas 

(subparte N) e eventuais outras autorizações concedidas 

pela ANAC. PBN, RVSM, ILS cat II e III, etc..

– A NSCA 313 do CENIPA não é mais requerida a bordo.
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Certificado de Verificação de 

Aeronavegabilidade  CVA

• RBAC 91.403(e)(f) – CVA

– (f) Somente é permitido operar uma aeronave segundo 

este Regulamento se o operador tiver apresentado à ANAC 

um CVA na forma estabelecida pela regulamentação 

vigente para a referida aeronave nos últimos 12 meses... 

Uma vistoria técnica inicial (VTI) ou especial (VTE) substitui 

a apresentação do CVA requerida por este parágrafo.

– (e) Somente é permitido operar uma aeronave em 

operação regida pelos RBAC nº 121 ou 135 registrada na 

categoria TPR se o operador tiver apresentado à ANAC um 

CVA na forma estabelecida pela regulamentação vigente 

para a referida aeronave nos últimos 3 anos.
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Certificado de Verificação de 

Aeronavegabilidade  CVA

• RBAC 91.403(e)(f) – CVA

– A IAM e RCA foram unificados no CVA.

– O CA Normal não tem validade mas pode ser suspenso por 

falta de realização do CVA.

– Não houve alteração de periodicidade, nem alteração 

relevante de escopo, assim para anv que apresentavam 

IAM, como TPP, TPX e SAE, etc..

– O CVA é anual e substituirá a IAM, inclusive continuará a 

ser apresentado via sistema eDIAM que se chamará eCVA, 

já para as TPR e TPN continua a cada 3 anos em 

substituição ao RCA, mas poderá em um futuro próximo 

ser apresentado via eCVA também.
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Certificado de Verificação de 

Aeronavegabilidade  CVA

• RBAC 91.403(e)(f) – CVA

– O nome Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade 

(CVA), teve como referência a regulamentação EASA, na 

Parte M da regulamentação sobre Aeronavegabilidade 

Continuada (Continuing Airworthiness), onde é utilizado 

um termo similar para uma verificação periódica de 

aeronavegabilidade, com escopo similar a nossa IAM e 

RCA, agora CVA.
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RBAC 91.409  INSPEÇÕES

• A redação anterior, em especial do RBHA 91.409(i) e (j) 
continham requisitos que foram atualizados conceitualmente, 
considerando a lógica de certificação do produto e o que é 
mandatório ou não nas instruções do fabricante;

• A seção 91.409(j) foi eliminada e a seção 91.409(i) teve sua 
redação alterada para o texto que segue: “Exceto como 

previsto nos parágrafos (d), (e), (f) e (g) desta seção, somente 

é permitido operar uma aeronave que possua um programa 

de manutenção recomendado pelo detentor do certificado de 

tipo (ou certificado suplementar de tipo) se forem cumpridas 

as inspeções desse programa de manutenção atualizado.”
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RBAC 91.409  INSPEÇÕES

• Assim, excluindose as aeronaves que tem (d) programa 
aprovado de inspeções progressivas, (e) grande avião ou avião 
multimotor com motores a turbina, ou aeronave de asas 
rotativas com motores a turbina, (f) e (g) programas de 
inspeções aprovado (PMA), ou que não possuam programa de 
manutenção do fabricante (raro), para todas as outras, 
independente se a motorização é convencional ou a turbina, 
o subparágrafo 91.409(i) requer cumprimento com as 
inspeções do programa de manutenção atualizado (da 
aeronave e STCs instalados). Semelhante entendimento tem a 
FAA expressa na Order 8900.1, Vol.6, Ch1, Sec2.
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RBAC 91.409  INSPEÇÕES

• Além disso, atentar que o 91.405(a) requer que as ações 
corretivas resultantes das inspeções, ou que eventualmente 
apareçam entre as inspeções obrigatórias, devem ser 
realizadas conforme previsto no RBAC nº 43

• Ou seja, devese cumprir com as INSPEÇÕES e corrigir todas as 
discrepâncias encontradas.

• Lembrando � 91.409 = INSPEÇÕES
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: a aeronave/componente deve 
ser inspecionado e aprovado para retorno ao 
serviço de acordo com dados técnicos 
aceitáveis para a aeronave poder ser liberada 
para retorno ao serviço.

ANAC/SAR/GGAC/GCVC

RBAC 91.409  INSPEÇÕES

14



RBAC 91.409  INSPEÇÕES

• Adicionalmente, além das inspeções do programa de 
manutenção, é mandatório, conforme RBAC 91.403(c), que o 
operador siga qualquer instrução, procedimento, Revisão 
Geral, Tempo entre Revisão Geral (TBO), Tempo de Vida Limite 
(TLV), que estiverem contidas na seção de Limitações de 

Aeronavegabilidade (Airworthiness Limitations)  seção 
aprovada pela AAC  ou o que forem determinadas por uma 
DA/AD, para o produto.  Isso se aplica tanto para a célula, 
motores, hélices, e também para equipamentos (partes, 
acessórios, instrumentos e demais componentes) quando 
aeronave se enquadrar no 91.409(i).
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RBAC 91.409  INSPEÇÕES

• E, apesar de não ser obrigatório, a ANAC 
recomenda fortemente que todas as instruções 
do fabricante sejam seguidas, inclusive os tempos 
de TBO e TLV, entre outros.
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RBAC 91

• Divulgação

– Publicamos hoje a 5ª edição do Guia do Operador 

Aeroagrícola que contempla artigo sobre o RBAC 

91
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• https://www.anac.gov.br/publicacoes/publicacoesarquivos/goa1.pdf
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RBAC 91 – Palestra CONAERO
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