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Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-131-01 (Revisão 00)

 

I. TÍTULO I. SUBJECT
Procedimento para a emissão do certificado de
aeronavegabilidade padrão norte-americano para aeronaves novas
fabricadas no Brasil.

Procedure for the issuance of U.S standard airworthiness
certificate for new aircraft manufactured in Brazil.

 

II. CANCELAMENTO II. CANCELLATION
Esta ITD substitui e cancela o MPRI-100-07 revisão 01,
intitulado “Procedimento para a emissão do certificado de
aeronavegabilidade padrão norte-americano para aeronaves novas
fabricadas no Brasil” de 19 de outubro de 2016.

This ITD supersedes and cancels the MPRI-100-07 revision 01
“Procedure for the issuance of U.S standard airworthiness
certificate for new aircraft manufactured in Brazil”, dated 19th
October 2016.

 

III. REFERÊNCIAS III. REFERENCES
• Esta ITD detalha o item 5.5 do MPR/SAR-131.
 
• RBAC 21 – Procedimentos de Homologação para Produtos e
Partes Aeronáuticas
 
• RBAC 183 – Credenciamento de Pessoas
 
• 14 CFR Part 21 – Certification Procedures for Products and
Articles
 
• 14 CFR Part 45 – Identification and Registration Marking
 
• 14 CFR Part 47 – Aircraft Registration
 
• Implementation Procedures (IP) Under the Agreement between
The Government of the United States of America and The
Government of Brazil For Promotion of Aviation Safety -
Amendment 2 – to Revision 1 - February 12, 2016
 
• AC 21-12 – Application for US Airworthiness Certificate –
FAA Form 8130-6
 
• Order 8130.2 – Airworthiness Certificate of Aircraft and
Release Products
 
• MPR/SAR-131 – Certificação de Aeronavegabilidade -
Certificados Especiais

• This ITD details the item 5.5 of MPR/SAR-131.
 
• RBAC 21 – Procedimentos de Homologação para Produtos e
Partes Aeronáuticas
 
• RBAC 183 – Credenciamento de Pessoas
 
• 14 CFR Part 21 – Certification Procedures for Products and
Articles
 
• 14 CFR Part 45 – Identification and Registration Marking
 
• 14 CFR Part 47 – Aircraft Registration
 
• Implementation Procedures (IP) Under the Agreement between
The Government of the United States of America and The
Government of Brazil For Promotion of Aviation Safety -
Amendment 2 – to Revision 1 - February 12, 2016
 
• AC 21-12 – Application for US Airworthiness Certificate –
FAA Form 8130-6
 
• Order 8130.2 – Airworthiness Certificate of Aircraft and
Release Products
 
• MPR/SAR-131 – Certificação de Aeronavegabilidade -
Certificados Especiais

 

IV. OBJETIVO IV. PURPOSE
Este documento descreve os procedimentos para emissão do
Certificado de Aeronavegabilidade Padrão norte-americano (FAA
Form 8100-2) para aeronaves novas fabricadas no Brasil e que
receberão o registro norte-americano.
 
Este procedimento serve, inicialmente, como guia aos
proprietários/operadores norte-americanos, à ANAC, aos
Fabricantes e ao AFS-750 (FAA escritório de registro).
 
Para efeito deste procedimento, o proprietário/operador norte-
americano pode ser representado por um agente, conforme
indicado no 14 CFR Part 21.173.
 
E a ANAC pode ser representada por um Profissional
Credenciado ANAC como indicado no ANAC RBAC 183 e
Acordo Bilateral – Procedimento de Implementação assinado
entre ANAC e FAA.
 
NOTA: Este procedimento não isenta as pessoas envolvidas no
processo de certificação de aeronavegabilidade de qualquer
responsabilidade legal prevista pelo ANAC RBAC 21

This document describes the procedures for issuance of Standard
CofA (FAA Form 8100-2), for new aircraft manufactured in
Brazil that are to be placed on the U.S. register.
 
 
This procedure is intended primarily for guidance to the U.S.
aircraft owner, the ANAC, the Manufacturer, and AFS-750 (FAA
Register office).
 
For the purpose of this procedure, a US. Aircraft owner may be
represented by an agent as indicated in 14 CFR Part 21.173.
 
 
And the ANAC may be represented by an ANAC designee as
indicated in ANAC RBAC 183 and the Bilateral Agreement -
Implementation Procedure signed by ANAC and FAA.
 
 
NOTE: This procedure does not relieve persons involved in the
standard airworthiness certification process from any
responsibilities or legal requirements of ANAC RBAC 21.

 

V. APLICABILIDADE V. APPLICABILITY
a) A FAA poderá solicitar à ANAC GTCO no processo final, para
datar e liberar o certificado de Aeronavegabilidade padrão norte-
americano (FAA Form 8100-2) para as aeronaves novas
fabricadas por um detentor de Certificado de Organização de
Produção no Brasil e destinadas à exportação para os EUA. A
FAA emite o Form 8100-2 e a ANAC GTCO presta assistência
em etapas específicas neste processo.
 
b) Sob solicitação do proprietário/operador norte-americano, a
FAA pode autorizar a ANAC GTCO a agir em seu nome (“on
behalf”) no processo de emissão do CA padrão norte-americano.
Uma vez autorizado, esta atividade será realizada de acordo com
os procedimentos aqui detalhados, para aeronaves que:
 
 

(a) The FAA will at times seek assistance from ANAC GTCO in
the final processing, dating, and delivery of U.S. Standard CofA
(FAA Form 8100-2) for newly manufactured aircraft by a
Production Organization Certificate holder in Brazil destined for
export to the United States. The FAA issues the form and the
ANAC GTCO provides assistance with specific process steps.
 
(b) Upon request from the U.S. aircraft owner the FAA may, at its
discretion, authorize the ANAC GTCO to act on its behalf in the
process of issuance of U.S. Standard Airworthiness Certificates.
If authorized, this activity will be performed in accordance with
the detailed procedures identified in this appendix, and only for
aircraft that are:
 
(1) Newly manufactured by a Production Organization Certificate
holder in Brazil; 
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(1) Sejam novas e fabricadas por um detentor de Certificado de
Organização de Produção no Brasil; 
(2) Recebam um registro norte-americano; 
(3) Estejam conforme o Certificado de Tipo Norte-americano; 
(4) Estejam em condições de operação segura; e 
(5) Estejam acompanhadas do CAE emitido pela ANAC GTCO.

(2) Properly placed on the U.S. register; 
(3) Fully compliant with the requirements of the applicable FAA
TC; 
(4) Presently in a condition for safe operation; and 
(5) Accompanied by an Brazilian Export C of A issued by ANAC
GTCO.

 

VI. SIGLAS E DEFINIÇÕES VI. ACRONYMS AND DEFINITION
6.1 Siglas 6.1 Acronyms

14 CFR Code of Federal Regulations Title 14 
– Aeronautics and Space 14 CFR Code of Federal Regulations Title 14 

– Aeronautics and Space
AC Advisory Circular AC Advisory Circular
AD Airworthiness Directives AD Airworthiness Directives
AFS-750 FAA Aircraft Registration Branch AFS-750 FAA Aircraft Registration Branch
AFS-750-
FAX-4

Temporary Certificate of Aircraft Registration
(Flight Time Wire)

AFS-750-
FAX-4

Temporary Certificate of Aircraft Registration
(Flight Time Wire)

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
CA Certificado de Aeronavegabilidade CA Certificado de Aeronavegabilidade

CAE Certificado de Aeronavegabilidade para
Exportação CAE Certificado de Aeronavegabilidade para

Exportação
CT Certificado de Tipo CT Certificado de Tipo
COP Certificado de Organização de Produção COP Certificado de Organização de Produção (PC)
EUA Estados Unidos da América EUA Estados Unidos da América
FAA Federal Aviation Administration FAA Federal Aviation Administration

FAA MIDO Federal Aviation Administration –
Manufacturing Inspection District Office FAA MIDO Federal Aviation Administration –

Manufacturing Inspection District Office

GTCO Gerência Técnica de Certificação de
Organizações e Inspeção GTCO Gerência Técnica de Certificação de

Organizações e Inspeção
ITD Instrução Técnica Detalhada ITD Instrução Técnica Detalhada
MPR Manual de Procedimentos MPR Manual de Procedimentos
RAB Registro Aeronáutico Brasileiro RAB Registro Aeronáutico Brasileiro
RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
TCDS Type Certificate Data Sheet TCDS Type Certificate Data Sheet
TC Type Certificate TC Type Certificate

 

Definições Definitions
Não Aplícável Not applicable.

 

VII. DOCUMENTOS APLICÁVEIS VII. APPLICABLE DOCUMENTS

Order 8130–2 Airworthiness Certification of Aircraft and
Related Products Order 8130–2 Airworthiness Certification of Aircraft and

Related Products

MPR/SAR-145 Certificação de 
Aeronavegabilidade de Produto Aeronáutico MPR/SAR-145 Certificação de 

Aeronavegabilidade de Produto Aeronáutico

 

VIII. PROCEDIMENTOS VIII. PROCEDURES
8.1 Descrição 8.1 Description
(a) O fabricante da aeronave notifica a ANAC que uma aeronave,
conforme identificada no parágrafo 8.1 (b) abaixo, foi vendida a
um proprietário/operador norte-americano e receberá o registro
norte-americano. Assim, sendo o proprietário/operador norte-
americano solicitará a emissão do FAA Form 8100-2 no Brasil.
 
(b) O proprietário/operador norte-americano solicitará ao AFS-
750 uma reserva de número de matrícula americana para a
aeronave em questão. Esta solicitação inclui as seguintes
informações:
 
1. O nome do proprietário/operador norte americano;
2. O nome do fabricante da aeronave;
3. O tipo da aeronave
4. O modelo da aeronave; e
5. O número de série da aeronave.
 
(c) O proprietário/operador norte-americano, depois de receber o
número de matrícula norte-americana, informa esta matrícula ao
fabricante para que este a incorpore na aeronave (referência 14
CFR Part 45).
 
(d) O proprietário/operador norte-americano, informa ao
escritório da FAA MIDO responsável pela emissão do certificado
de aeronavegabilidade para aeronaves importadas (FAA MIDO),
o desejo de obter o certificado (Form 8100-2) no Brasil. O
proprietário/operador norte-americano também fornecerá ao FAA
MIDO o Form 8130-6, com as seções I, II e II devidamente
preenchidas, conforme aplicável.
 
NOTA: O FAA Form 8130-6 inicial deve ser preenchido de
acordo com a AC 21-12 ou o FAA Order 8130.2.
 
(e) Reservado.
 

(a) The aircraft manufacturer notifies the ANAC that an aircraft,
identified in paragraph 8.1(b) below, has been sold to a named
U.S. owner and is to be placed on the U.S register. As a result, the
U.S. aircraft owner will be requesting issuance of FAA Form
8100-2 in Brazil.
 
(b) The U.S. owner submits to AFS-50 a request for assignment
of a U.S. identification number for the particular aircraft. This
request will include the following information:
 
 
1. U.S. owner’s name 
2. Manufacturer’s name 
3. Aircraft type 
4. Aircraft model number; and 
5. Aircraft serial number.
 
(c) The U.S owner upon receipt of the ID number, supplies it to
the aircraft manufacturer for permanent marking of the aircraft
(reference 14 CFR Part 45).
 
 
(d) The U.S owner notifies the manager of the FAA office that
issues standard airworthiness certificates for import aircraft of the
desire to have Form 8100-2 issued in Brazil. The U.S. owner also
provides the FAA MIDO with Form 8130-6, sections I, II and III
completed as applicable.
 
 
 
NOTE: The initial Form 8130-6 should be filled out in
accordance with AC 21-12 or FAA Order 8130-2.
 
(e) Reserved.
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(f) O FAA MIDO prepara o FAA Form 8100-2, incluindo duas
cópias deste documento.
 
(1) Lista no campo 5 qualquer isenção aplicável à aeronave aceita
pela FAA, conforme citado no Certificado de Tipo norte-
americano ou outra correspondência oficial;
 
(2) Deixa a data de emissão em branco;
 
(3) Assina o documento original e as duas cópias, com tinta azul,
e enviá-las ao ANAC GTCO. A tinta azul é usada para que a
assinatura original possa ser facilmente identificada.
 
(4) A seguinte frase deve ser incluída na carta da FAA: “Não
liberar este certificado de aeronavegabilidade, emitido para a
aeronave citada, até que o FAA AFS-750 ou FAA MIDO tenha
informado que a referida aeronave está devidamente registrada” 
 
 
NOTA: Se o AFS-750 notificar a ANAC GTCO diretamente,
também deverá notificar ao FAA MIDO que a aeronave está
devidamente registrada e que a ANAC GTCO já foi informada
 
(g) Preparação e instalação da placa de identificação da aeronave:
 
(1) O fabricante da aeronave instala uma placa de identificação na
aeronave, de acordo com os requisitos do 14 CFR Part 45.11,
após completar todos os voos de produção e inspeções. O
fabricante da aeronave também incorpora na aeronave as marcas
de nacionalidade e registro de acordo com o 14 CFR Part 45.21.
 
(2) Para aeronaves fabricadas fora dos EUA, conforme o 14 CFR
Part 21.29, o número do Certificado de Tipo Norte-americano ou
número do Certificado de Tipo brasileiro. Caso o número do
Certificado de Tipo brasileiro seja utilizado, a placa de
identificação deve possuir meios de determinar o Certificado de
Tipo Norte-americano aplicável. A placa deverá incluir o número
do Certificado de Organização da Produção (COP) emitido pela
ANAC.
 
(3) A FAA tem, em alguns casos, permitido exceções na
localização da instalação das placas de identificação. Toda
aeronave cuja placa de identificação é instalada em lugar
diferente do que é exigido pelo 14 CFR Part 45.11 precisa estar
coberta por regulamentos específicos prevendo esses locais para a
instalação dessa placa.
 
(h) A ANAC emite um Certificado de Aeronavegabilidade para
Exportação (CAE) para a aeronave depois da realização de todas
as tarefas e inspeções necessárias para determinar que a aeronave
esta em conformidade com o projeto de tipo norte-americano e
está em condições de operação segura. Este certificado precisa
conter a declaração de certificação descrita no TCDS norte-
americano, segundo os requisitos de importação em vigor.
 
NOTA: Se houver quaisquer não conformidades, desvios ou
isenções, estas precisam obter a concordância e aceitação, por
escrito, destas condições por parte do responsável do FAA MIDO
antes de liberar o FAA Form 8100-2 à referida aeronave.
Condições desta natureza podem desqualificar a aeronave de
receber o “Standard CofA” (FAA Form 8100-2), por não
cumprimento de todos os requisitos do Certificado de Tipo norte-
americano.
 
(i) Trabalhos adicionais feitos depois da emissão do CAE:
 
 
(1) Se qualquer trabalho adicional (ex: uma modificação,
alteração, reparo, etc.) é feito na aeronave pelo fabricante depois
da emissão do CAE e antes de receber o Certificado de
Aeronavegabilidade Norte-americano, deve-se considerar o
seguinte:
 
i. O trabalho executado precisa ser controlado, documentado e
completado pelo fabricante sob o sistema de controle da
qualidade aprovado pela ANAC e procedimentos associados; e
 
ii. A ANAC revisará o trabalho adicional realizado para garantir
que a aeronave continua conforme os dados do projeto de tipo
norte-americano e está em condição de operação segura. Se a
ANAC constatar que todos os requisitos foram cumpridos, o
Certificado de Aeronavegabilidade Norte-americano pode ser
liberado ao proprietário/operador norte-americano de acordo com
o parágrafo 8.1(h) deste procedimento.
 
(2) Se qualquer trabalho adicional (ex: uma modificação,
alteração, reparo, etc.) for feito por alguém que não seja o
fabricante (incluindo outras pessoas ou organizações sob controle
direto do fabricante), depois da emissão do CAE pela ANAC, a
aeronave possivelmente será desqualificada para receber o
Certificado de Aeronavegabilidade norte-americano, emitido
segundo este procedimento. Nesse caso, precisa ser obtida a

(f) The FAA MIDO prepares the FAA form 8100-2 including two
carbon copies.
 
(1) List in block nº 5 any existing exemptions granted by the FAA
that are applicable to the aircraft, as cited on the TCDS or other
official correspondence;
 
(2) Leave the Date of Issuance block blank;
 
(3) Sign the original and two copies in blue ink and forward them
to the designated ANAC GTCO point of contact. Blue ink is used
so that the original signature can be easily identified.
 
(4) The following sentence must be included in the transmittal
letter from the FAA MIDO: “Do not deliver this standard
airworthiness certificate, issued for the subject aircraft above,
until AFS-750 or this office has notified you that the aircraft has
been properly registered.”
 
NOTE: If AF-750 notifies the ANAC GTCO directly, they also
are to notify the FAA certificate issuing office that the aircraft is
registered and that the ANAC GTCO has been notified.
 
(g) Data plate preparation and installation:
 
(1) The aircraft manufacturer installs an ID plate on the aircraft
that meets the requirements of 14 CFR Part 45.11 upon
completion of all necessary flight tests and inspections. The
aircraft manufacturer also applies the nationality and registration
marks to the aircraft in accordance with 14 CFR Part 45.21.
 
(2) For aircraft manufactured outside the U.S pursuant to a 14
CFR Part 21.29 TC, the TC number on the data plate may be
either the U.S TC or the Brazilian TC number. The data plate
information should provide a means to determine the applicable
U.S. TC number if the Brazilian TC number is used. The data
plate may include the associated production approval number
issued by the ANAC.
 
 
(3) The FAA has, in some cases, granted regulatory exemptions
permitting alternate mounting locations of aircraft ID plates for
certain aircraft of qualifying air carriers. Any aircraft whose ID
plate is mounted in a location other than that which is required in
14 CFR Part 45.11 must be covered by the provisions of a current
regulatory exemption for alternate ID plate location.
 
(h) The ANAC issues an Export Certificate of Airworthiness for
the aircraft after completing all tasks and inspections necessary to
determine that the aircraft conforms to the FAA approved type
design and is in a condition for safe operation. This certificate
must contain the certification statement prescribed in the
applicable FAA TCDS under the Import Requirements heading.
 
 
NOTE: If any nonconformities, deviations, or exceptions exist, it
must be obtained a written concurrence and acceptance of these
conditions from the FAA MIDO prior to delivering FAA Form
8100-2 for the subject aircraft. Conditions of this nature may
disqualify the aircraft from receiving the intend FAA Form 8100-
2 due to its inability to fully meet the requirements of the U.S.
TC.
 
 
(i) Additional work performed after issuance of the ANAC’s
Export CofA:
 
(1) If any additional work (for example: modifications,
alterations, repairs, etc.) is performed on the aircraft by the
manufacturer after issuance of the ANAC Export C of A, and
prior to receipt of the U.S. standard airworthiness certificate, the
following must be accomplished:
 
i. The work must be controlled, documented, and completed by
the manufacturer under its ANAC approved production quality
control system and associated procedures; and
 
ii. The ANAC will review the manufacturer’s additional
completed work to ensure that the aircraft continues to remain in
full compliance with its FAA approved Type Design and is in a
condition for safe operation. If the ANAC is satisfied that these
requirements are fully met, the U.S. standard airworthiness
certificate may be released to the registered owner/operator in
accordance with paragraph 8.1(h) of this procedure.
 
(2) If any additional work (for example: modifications,
alterations, repairs, etc.) is performed on the aircraft by someone
other than the manufacturer (which also may include any other
persons or organizations under the direct control of the
manufacturer), after issuance of the ANAC’s Export CofA, the
aircraft possibly may be disqualified from receipt of the U.S.
standard airworthiness certificate under this special procedure. In
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concordância e aceitação, por escrito, destas condições por parte
do responsável do FAA MIDO antes de liberar o “Standard
CofA” (Form 8100-2) à referida aeronave.
 
NOTA: A ANAC não é responsável pela revisão e aceitação de
qualquer trabalho executado fora de seu controle direto ou
supervisão. Isso inclui qualquer trabalho adicional (conforme
descrito acima) realizado na aeronave diretamente pelo novo
proprietário/operador norte-americano, antes de receber o U.S.
Certificado de Aeronavegabilidade Norte-americano. Nestas
condições, o FAA MIDO não poderia assegurar a validade do
CAE emitido pela ANAC de acordo com este procedimento e
sobre o qual está baseada a emissão do Certificado de
Aeronavegabilidade Norte-americano.
 
(3) O novo proprietário/operador (ou seu agente autorizado) pode,
eventualmente, realizar as várias funções e atividades que sejam
necessárias para disponibilizar a aeronave para o voo de partida
do fabricante e sua colocação em operação.
 
i. Estas condições e atividades (ex: serviços de pré-operação ou
manutenção, inspeções de pré-voo, cheques de sistemas
funcionais, equipamentos de navegação e comunicação,
instalações de software operacionais) precisam ser
adequadamente documentadas, quando necessário, e podem
ocorrer depois da emissão do CAE e antes de receber o
Certificado de Aeronavegabilidade Norte-americano.
 
ii. Depois de finalizar estas tarefas, o novo proprietário/operador
norte-americano precisa assegurar que a aeronave permanece
conforme os dados do projeto de tipo norteamericano e continua
em condição de operação segura. A ANAC pode, a seu critério,
monitorar estas funções e atividades a fim de agilizar a emissão
do Certificado de Aeronavegabilidade Norte-americano.
 
(4) O FAA MIDO deve ser contatado pela ANAC GTCO quando
surgir qualquer fato que possa impedir a emissão e liberação do
Certificado de Aeronavegabilidade Norte-americano ao novo
proprietário/operador norte-americano.
 
 
(j) O fabricante da aeronave e seu proprietário/operador norte-
americano solicitarão à ANAC – RAB uma declaração constando
o estado do registro da aeronave no Brasil. Esta declaração
precisa atestar que esta aeronave não tenha sido registrada no
Brasil ou que tenha sido retirada do registro brasileiro se
previamente registrada, conforme referência ao 14 CFR Part
47.15(a)(1) e 47.37(b).
 
(k) O proprietário/operador norte-americano envia ao AFS-750
toda informação requerida para obter o registro norte-americano
para a aeronave. O registro norte-americano permanente será
recebido por meio do FAA Form 8050-3. Se o
proprietário/operador norte-americano desejar receber um registro
temporário antes de receber o permanente, pode ser feita uma
solicitação por meio do FAA Form AFS-750-FAX-4. Este
formulário serve com um certificado temporário de registro norte-
americano. As informações requeridas para o registro norte-
americano da aeronave consistem em:
 
(1) FAA Form 8050-1, incluindo o FAA 8050-2 original, ou outra
evidência de propriedade conforme 14 CFR Part 47.11;
 
(2) Os respectivos emolumentos pagos (14 CFR Part 47.17 e
47.31); e
 
(3) O estado do registro brasileiro, emitido pela ANAC de acordo
com o parágrafo 8.1(j) deste procedimento.
 
(l) O proprietário/operador norte-americano apresenta a ANAC
por ocasião da inspeção da aeronave, um FAA 8130-6 completo,
preenchido depois de receber o FAA Form 8050-3 ou o FAA
Form AFS-750-FAX-4. As seções IV e V e o verso completo do
FAA Form 8130-6 devem ser deixado em branco. Contudo, os
itens deixados em branco no formulário inicial e os itens
adicionais devem ser completados pela ANAC como segue:
 
(1) O estado de cumprimento das Diretrizes de
Aeronavegabilidade aplicáveis, conforme solicitado na subseção
B da seção III;
 
(2) O registro das horas totais de voo (incluindo tempo dos voos
de produção) no campo aplicável da subseção C; e
 
(3) A data final colocada pelo requerente, que deve ser a mesma
ou posterior à data do FAA Form 8050-3 ou FAA Form AF-750-
FAX-4 (FTW - Flying Time Wire).
 
(i) A data não pode ser posterior a do FAA Form 8100-2 emitido
para a aeronave.
 

this situation, it must be obtained a written concurrence and
acceptance of these conditions from the FAA MIDO prior to
delivering the Form 8100-2 for the subject aircraft.
 
NOTE: The ANAC is not responsible for the review and
acceptance of any additional work performed outside of its direct
control and oversight. This includes any additional work (as
described above) performed on the aircraft directly by the new
U.S. owner prior to receiving the U.S. standard airworthiness
certificate. The FAA certificate issuing office could not, therefore,
be assured of the continued validity of the ANAC’s Export CofA
upon which this special procedure and the issuance of the U.S.
standard airworthiness are based.
 
 
(3) The new U.S. owner/operator (or his authorized agent) may a
times perform the various functions and activities which may be
necessary to prepare the newly acquired aircraft for their
departure flight from the manufacturer and placement into
operation.
i. These functions and activities (for example: pre-operational
servicing/maintenance, preflight inspections, aircraft systems
functional checks, navigation/communication equipment,
operational software installation, etc.) must be properly
documented when necessary and may be undertaken after
issuance of the Export CofA and prior to receipt of the U.S
Standard Airworthiness Certificate.
 
ii. After the completion of these tasks, the new U.S
owner/operator must ensure that the aircraft has remained in full
compliance to the FAA approved type design and continued
condition for safe operation. The ANAC may, at its discretion,
monitor these functions and activities in advance of the release of
the U.S standard airworthiness certificate.
 
(4) The FAA certificate issuing office should be contacted by the
ANAC GTCO when any problems arise pertaining to
these requirements which would preclude the release and delivery
of the U.S. standard airworthiness certificate to the new U.S
owner/operator.
 
(j) The aircraft manufacturer and the U.S. owner will request the
ANAC – RAB to supply the U.S. owner with a statement
concerning the aircraft’s current registration status in Brazil. The
statement concerning the aircraft’s current registration must attest
that the particular aircraft previously has not been registered or
been removed from the Brazilian registry if previously registered.
Reference 14 CFR Part 47.15(a)(1) and 47.37(b).
 
(k) The U.S. owner/operator submits to AFS-750 all information
required to obtain aircraft registration. Permanent registration will
be received via FAA Form 8050-3. If the U.S, aircraft owner
desires to receive a temporary registration prior to receiving the
permanent one, a request also should be made at this time for
FAA Form AFS-750-FAX-4. This form serves as a temporary
Certificate of Aircraft Registration. The required information for
aircraft registration consists of:
 
 
 
(1) FAA Form 8050-1, including the original FAA Form 8050-2,
or other evidence of ownership as indicated in 14 CFR Part 47.11;
 
(2) The appropriate fee (reference 14 CFR Part 47.17 and 47.31);
and
 
(3) The registration status statement received from the ANAC in
paragraph 8.1(j) of this procedure.
 
(l) The U.S. owner/operator present to the ANAC for the occasion
of the aircraft inspection, with a complete FAA Form 8130-6 after
receipt of FAA Form 8050-3 or FAA Form AFS-750-FAX-4.
Sections IV and V, and the entire reverse side of FAA Form 8130-
6 are to be left blank. However, the items left blank from the
initial form, and one additional item, should now be completed by
ANAC as follows:
 
(1) The status of compliance up to the most current and applicable
ADs as indicated in the Airworthiness Directives block of
subsection B of section III;
 
(2) The recording of total airframe hours (including production
flight test time) in the applicable block of subsection C; and
 
(3) The final date entered by the applicant must be the same as or
later than the date of the FAA 8050-3 or FAA Form AFS-750-
FAX-4 (FTW - Flying Time Wire).
 
(i) The date cannot be later than the date entered on FAA Form
8100-2 for the aircraft.
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(ii) A assinatura na subseção D precisa ser a do
proprietário/operador norte-americano registrado (ou de pessoa
autorizada por ele), identificada na subseção A da seção III. Se a
assinatura pertencer a uma pessoa diferente daquela prevista, o
requerimento precisa ser acompanhado de carta de
autorização/delegação devidamente reconhecida em cartório para
esta pessoa atuar como representante do proprietário/operador
norte-americano para assuntos pertinentes ao Certificado de
Aeronavegabilidade Norte-americano.
 
(m) A ANAC poderá fazer o uso de seu sistema de delegação e
autorizar a realização da inspeção de aeronaves para a emissão do
Certificado de Aeronavegabilidade Norte-americano a um PC -
Profissional Credenciado conforme o ANAC RBAC 183.
 
(n) O proprietário/operador disponibiliza ao Inspetor ANAC ou
ao PC-Profissional Credenciado ANAC designado para a
inspeção da aeronave, os documentos conforme listados no item
8.1 (s)(1,2,3,4 e 5).
 
(o) O Inspetor ANAC ou o PC-Profissional Credenciado ANAC
designado realiza a inspeção conforme a lista de verificação do
Formulário F-131-03 e verifica os seguintes procedimentos antes
da entrega do Certificado de Aeronavegabilidade Norte
Americano (FAA Form 8100-2):
 
(1) O proprietário/operador norte-americano identificado no FAA
Form 8130-6 é a mesma pessoa, física ou jurídica, registrada
como proprietária pelo FAA AFS-750 no FAA Form 8050- 3 ou
no FAA Form AFS-750-FA-4.
 
(2) As marcas pintadas no lado externo da fuselagem da aeronave
são aquelas cedidas para a aeronave pelo FAA AFS750 no FAA
Form 8050-3 ou no FAA Form AFS-750-FAX-4. As marcas
devem atender aos requisitos do 14 CFR Part 45.
 
(3) As marcas de nacionalidade e matrícula registradas no FAA
Form 8100-2, campo 1, são aquelas cedidas para a aeronave pelo
FAA AFS-750 no FAA Form 8050-3 ou no FAA Form AFS-750-
FAX-4.
 
(4) A placa de identificação de aeronave deve ter todas as
informações requeridas conforme o 14CFR Part 45 e deve ser
instalada em local apropriado na aeronave.
 
(p) Quando a inspeção for realizada por um PC-Profissional
Credenciado ANAC este irá encaminhar à ANAC o resultado da
inspeção como segue abaixo:
 
1) Original do CAE;
 
2) Cópia do FAA Form 8050-3 ou FAA Form AFS-750-FAX-4
“FTW – Flying Time Wire”;
 
3) Original do FAA Form 8130-6 (Application);
 
4) Cópia do Não Registro da aeronave emitido pela ANAC;
 
 
5) Original da procuração limitada devidamente reconhecida (se
aplicável);
 
6) Formulários ANAC F-131-03, F131-01 e F-131-02
preenchidos nos campos onde for possível por um Profissional
Credenciado;
 
7) Cópia do U.S. Standard CofA FAA Form 8100-2 datado
conforme descrito no item 8.1 (r)(1).
 
(q) O Inspetor ANAC ou o ANAC PC – Profissional Credenciado
designado irá finalizar o U.S Standard CofA (FAA Form 8100-2)
como segue e liberar para ser inserido na aeronave:
 
(1) A data específica na qual o FAA Form 8100-2 foi emitido
deve estar registrada no campo da data de envio, no original e nas
duas cópias. Nas datas, para designação do mês, deve-se usar um
identificador de três letras ou a palavra completa (exemplo:
“Mar”, ou “March”). A data de emissão precisa ser feita com uma
máquina de escrever ou com um instrumento apropriado, por
exemplo, um carimbo de datas. Não é permitido que a data de
emissão seja manuscrita.
 
(2) O FAA Form 8100-2 original deve ser deixado na aeronave e
a seguinte declaração deve ser registrada na caderneta da
aeronave: “U.S. Standard Airworthiness Certificate, issued [date],
has been installed in the aircraft on behalf of [FAA certificate
issuing office] on [date].”
 
 
NOTA: O representante da ANAC, ao realizar a emissão final e
aplicação do FAA Form 8100-2 na aeronave, precisa assinar a
caderneta da aeronave e incluir sua identificação funcional ou

(ii) The signature of the person in subsection D must be that of
the registered owner (or an authorized employee of the
corporation or company signified as the owner) identified under
subsection A of section III. If the signature is other than one of
these persons, the application must be accompanied with a
notarized letter or current power of attorney delegating the
authority to act as an agent on the owner’s behalf to apply for the
airworthiness certificate.
 
 
(m) The ANAC could use of its delegation system and authorize
the inspection for the U.S. Standard Airworthiness Certificate for
an ANAC designee according to the ANAC RBAC 183.
 
 
(n) The owner/operator provides to the ANAC Inspector or to the
ANAC Designee delegated to inspect the aircraft, the documents
as described in the item 8.1 (s)(1,2,3,4, and 5).
 
 
(o) The ANAC Inspector or the ANAC Designee delegated
performs the inspections in accordance with check list Form F-
131-03 and verifies, the following prior to delivery of the U.S.
Standard Airworthiness Certificate (FAA Form 8100-2):
 
 
(1) The registered owner identified on the FAA Form 8130-6 is
still the same person, company, or corporation confirmed as the
final registered owner by FAA AFS-750 on FAA Form 8050-3 or
FAA Form AFS-750-FAX-4.
 
(2) The aircraft’s N-Numbers painted on the exterior of the
fuselage are identical to those assigned to the aircraft by FAA
AFS-750 on FAA Form 8050-3 or FAA Form AFS-750-FAX-4.
In addition, the aircraft markings must meet the requirements of
14 CFR Part 45.
(3) The aircraft’s nationality and registration marks entered on
FAA Form 8100-2, block Nº 1, are identical to those assigned to
the aircraft by FAA AFS-750 on registration FAA Form 8050-3 or
at the FAA Form AFS-750-FAX-4.
 
(4) The aircraft’s ID plate has all of the required data and proper
information according to 14CFR Part 45, and is mounted in the
proper location on the aircraft.
 
(p) When the inspection was performed by an ANAC designee
that person will send to ANAC the result of the inspection as
follow below:
 
1) Original of the ANAC Export CofA;
 
2) A copy of registration of aircraft (FAA Form 8050-3) or “FTW
– Flying Time Wire” (FAA Form AFS-750-FAX-4);
 
3) Original of Form 8130-6 (Application);
 
4) A copy of statement issued by ANAC, that the aircraft has
never been registered;
 
5) The original of notarized power of attorney letter (if
applicable);
 
6) ANAC Forms F-131-03, F-F-131-01 and F-131-02 completed
when are possible by an ANAC designee;
 
 
7) Copy of the U.S Standard CofA FAA Form 8100-2 dated as
described in the item 8.1(r)(1).
 
(q) The ANAC Inspector or the ANAC Designee delegated will
finalize the issuance of the U.S Standard CofA (FAA Form 8100-
2) as follows and release it to be placed inside the aircraft:
 
(1) The specific date on which the FAA Form 8100-2 was issued
is entered in the Date of Issuance block on the original and on the
two carbon copies. Date entries are to include the month identifier
in either a three-letter format or completely spelled out, for
example, “Mar” or “March”. Date of issuance entries must be
made with a typewriter or other appropriate instrument, for
example, a mechanical date stamping device for the date entry.
No handwritten entries are permitted.
 
(2) The original of FAA Form 8100-2 is then installed in the
aircraft and the following statement is entered into the aircraft
logbook: “U.S. Standard Airworthiness Certificate, issued [date],
has been installed in the aircraft on behalf of [FAA certificate
issuing office] on [date].”
 
 
NOTE: The ANAC designee performing the final issuance and
installation of FAA Form 8100-2 in the aircraft must sign the
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outra evidência de autorização para atuar como representante da
ANAC.
 
(r) O ANAC Inspetor ou o ANAC PC – Profissional Credenciado
deve enviar ao FAA MIDO os documentos listados abaixo,
através de e-mail ou fax, antes do primeiro voo da aeronave, sob
o FAA Form 8100-2. Este procedimento é necessário, pois o FAA
MIDO deve estar com esta documentação completa e disponível:
 
 
(1) Cópia do CAE;
 
(2) Cópia do FAA Form 8050-3 ou FAA Form AFS-750-FAX-4
(FTW- Flying Time Wire).
 
(3) Cópia do FAA Form 8100-2 (CofA) preenchido e datado;
 
 
(4) Cópia do FAA Form 8130-6 (Application);
 
(5) Cópia do Não Registro da aeronave emitido pela ANAC;
 
(6) Cópia da procuração devidamente reconhecida (se aplicável).
 
 
(s) A ANAC manterá, em arquivo, uma cópia dos documentos
especificados no formulário F-131-04 e encaminhará
oficialmente, os documentos listados abaixo para o FAA MIDO:
 
(1) A cópia do FAA Form 8100-2 (CofA);
 
(2) O original do FAA Form 8130-6 (Application) preenchido;
 
 
(3) O original do CAE emitido pela ANAC;
 
(4) A cópia do FAA Form 8050-3 ou FAA AFS-750-FAX-4
(FTW-Flying Time Wire);
 
(5) Cópia do Não Registro da aeronave emitido pela ANAC –
RAB; e
 
(6) Cópia da Procuração devidamente reconhecida (se aplicável).
 
(t) O proprietário/operador norte-americano recebe a liberação da
aeronave e deixa o FAA Form 8050-3 ou FAA Form AFS-750-
FAX-4 (quando ainda não recebeu o FAA Form 8050-3) na
aeronave. A aeronave pode então ser liberada para seguir para os
EUA.
 
8.2 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
 
(a) A FAA solicita que o FAA Form 8130-6 inicial seja recebido,
no mínimo 20 dias antes da data de entrega da aeronave, para
garantir tempo suficiente para a coordenação da autoridade
aeronáutica americana, preparação do certificado,
encaminhamento final e liberação do certificado. Um
requerimento recebido com menos de 20 dias será processado,
caso a caso, de acordo com os recursos disponíveis da FAA.
 
(b) A FAA, a princípio, não emitirá o FAA Form 8100-2 mais de
45 dias antes da data esperada para a entrega da aeronave, a
menos que circunstâncias específicas assim o exijam. O
certificado não será emitido para os proprietários/operadores
norte-americanos com grandes pedidos de aeronaves com mais de
45 dias antes.
 
(c) No caso de suspeita de extravio do FAA Form 8100-2, pelo
correio, a FAA emitirá uma segunda via do certificado somente
10 dias após a data do envio do certificado original. Outras razões
que justifiquem a emissão de uma segunda via serão tratadas caso
a caso conforme recursos disponíveis do FAA.
 
(d) Os custos relativos aos serviços de correios e entrega dos
documentos a ANAC, para os casos de necessidade urgente, serão
pagos pelo proprietário/operador norte-americano ou pelo
fabricante da aeronave.
 
(e) A ANAC GTCO irá enviar um pacote completo incluindo os
documentos descritos no item 8.1(s) para o FAA Certification
Office dentro do prazo de 30 dias da data inserida no certificado
U.S Standard CofA (FAA Form 8100-2). O FAA irá processar
estes documentos dentro de seu sistema oficial de registro no
AFS-750, Oklahoma City, em tempo hábil.
 
8.3 INSTRUÇÕES DE TRABALHO
 
O processo para a emissão do U.S Standard CofA, pela ANAC,
em nome da FAA, inicia-se com o recebimento do FAA Form
8100-2 enviado pela FAA.
 

aircraft logbook and include a functional title or other evidence of
authorization to act on behalf of the ANAC.
 
 
(r) The ANAC Inspector or the ANAC designee must send the
documents listed below to the FAA certificate issuing office, by
e-mail or fax, prior to the first flight of the aircraft under FAA
Form 8100-2. This action is necessary because the FAA MIDO
must be in possession of legal documentation in the form of on-
hand file records of proper airworthiness certification prior to the
aircraft’s first flight.
 
(1) A copy of the Export CofA;
 
(2) A copy of FAA Form 8050-3 or FAA Form AFS-750-FAX-4
(FTW-Flying Time Wire);
 
(3) A copy of the completed and dated FAA Form 8100-2 (CofA);
 
(4) A copy of FAA Form 8130-6 (Application);
 
(5) A copy of statement issued by ANAC, that the aircraft has
never been registered; and
(6) A copy of notarized power of attorney letter (if applicable).
 
 
(s) The ANAC retains one carbon copy of FAA Form 8100-2 and
copies of all documents in accordance with Form F-131-04 and
forwards the following documents to the manager of the FAA
MIDO:
(1) A copy of FAA Form 8100-2 (CofA);
 
(2) The original of the completed FAA Form 8130-6
(Application);
 
(3) The original of the Export CofA issued by the ANAC;
 
(4) A copy of FAA Form 8050-3 or FAA Form AFS-750-FAX-4
(FTW-Flying Time Wire);
 
(5) A copy of statement issued by ANAC, that the aircraft has
never been registered issued by ANAC – RAB; and
 
(6) Copy of Notarized power of attorney letter (if applicable).
 
(t) The U.S owner takes delivery of the aircraft and installs either
FAA Form 8050-3 or FAA Form AFS-750-FAX-4 (pending
receipt of FAA Form 8050-3) in the aircraft. The aircraft may
then be flown or otherwise delivered to the United States.
 
 
8.2 ADMINISTATIVE REQUIREMENTS
 
(a) The FAA request that the initial FAA Form 8130-6 be
received at least 20 days before the expected delivery date of the
aircraft to allow ample time for authority coordination, certificate
preparation, and final dispatch and delivery. An application
received with less than the 20-day processing requirement will be
handled on a case-by-case basis as available FAA resources allow.
 
 
(b) The FAA normally will not dispatch FAA Form 8100-2 more
than 45 days in advance of the expected delivery date unless
specific circumstances warrant an earlier dispatch. Certificates
will not be dispatched more than 45 days in advance for future
production runs, anticipated long-range customer deliveries, etc.
 
 
(c) In the event that FAA Form 8100-2 is suspected of being lost
in the mail, the FAA will prepare a duplicate/replacement form
only after a 10-day period has elapsed from the date of the
mailing of the original form. All other reasons necessitating the
issuance of a duplicate/replacement form will be handled on a
case-by-case basis as available FAA resources allow.
(d) Any costs of overnight courier services for the dispatch and
delivery of forms needing expedited delivery to the ANAC will
be paid for by the applicant and/or the manufacturer.
 
 
(e) The ANAC GTCO will send a complete package including the
documents described in section 8.1 (s) for FAA Certification
Office within 30 days of the date entered on the certificate U.S
Standard CofA (FAA Form 8100-2). The FAA will process these
documents in their official registration system in AFS-750,
Oklahoma City, in a timely manner.
 
8.3 WORKING INSTRUCTIONS
 
The process regarding de issuance of the U.S. Standard CofA, by
the ANAC, on behalf of FAA, begins after receiving the FAA
Form 8100-2 sent by the FAA.
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Após receber esta notificação, a coordenação de inspeção da
ANAC GTCO deve:
 
(a) Registrar os dados básicos da aeronave e do certificado na
planilha de controle.
 
(b) Abrir uma pasta com o Número de Série da aeronave para a
qual será emitido o certificado. A pasta servirá como arquivo
temporário de documentos e registros, durante o período
necessário à consecução do processo de emissão do U.S. Standard
C of A.
 
(c) Comunicar ao fabricante o recebimento do certificado,
informando o número de série e a marca de matrícula da
aeronave.
 
(d) Abrir uma ficha seguidora F-131-01, com os dados da referida
aeronave, e incorporá-la ao processo documental.
 
(e) Registrar adequadamente todo documento recebido ou
emitido, na ficha seguidora, F131-01.
 
(f) Seguir a sequencia de ações previstas na ficha seguidora, F-
131-01:
 
(1) Observar que a ação 04 somente poderá ser executada se:
(i) Ação 01 estiver “OK”; ou
(ii) Ação 03 estiver na condição “Accepted”
 
(2) Designar os inspetores ANAC ou o profissional credenciado
ANAC que executará a ação 07. Os membros selecionados
devem ser diferentes daqueles que executaram a ação 01.
 
(3) Os resultados da inspeção devem ser registrados
adequadamente no formulário F-131-02.
 
(4) Quando a inspeção da aeronave for designada para ser
realizada por um PC – Profissional Credenciado ANAC, então a
ANAC GTCO irá liberar o original do U.S Standard CofA (FAA
Form 8100-2) para este profissional credenciado para ser datado
conforme instruções mencionadas no item 8.1(q)(1) deste manual
de procedimentos.
 
(5) Observar que a ação 11 somente poderá ser executada se:
(i) Ação 07 estiver “OK”; ou
(ii) Ação 09 estiver na condição “Accepted”.
 
(6) Enviar as cópias e originais dos documentos conforme
previsto nas ações 12 e 13.
 
(g) Após datar e assinar a ficha seguidora, retirar a pasta do
arquivo temporário e encaminhar a documentação do processo
concluído ao arquivo permanente.

After receiving this notification, the inspection coordination from
the ANAC GTCO must:
 
(a) Record the aircraft basic data and the certificate information at
the control data base.
 
(b) Open a folder with the aircraft Serial Number. The folder will
be used as a temporary file for documents and records, during the
necessary period of time to conclude the U.S. Standard C of A
issuing process.
 
 
(c) Contacting the manufacturer to inform the aircraft serial
number and registration marks listed on the U.S. Standard CofA
received.
 
(d) Open a task sheet F-131-01, informing the aircraft basic data,
and incorporate it to the documental process.
 
(e) Correctly record all receiving and sending documentation on
the task sheet, F-131-01.
 
(f) Following the actions sequence prescribe on the task sheet, F-
131-01:
 
(1) The action 04 can only be performed if: 
(i) Action 01 is “OK”; or 
(ii) Action 03 is “Accepted”
 
(2) Define the ANAC inspection team or the ANAC designee to
perform action 07. The selected people should be different than
the ones that performed action 01.
 
(3) The inspection results must be adequately recorded on form F-
131-02.
 
(4) When the inspection of the aircraft was designated to be
performed by an ANAC designee, then the ANAC GTCO will
release the original of the U.S. Standard CofA (FAA Form 8100-
2) to be dated by the referred designee according to the item
8.1(q)(1) of this procedure.
 
 
(5) The action 11 can only be performed if: 
(i) Action 07 is “OK”; or 
(ii) Action 09 is “Accepted”.
 
(6) Send the original and copies of documents as prescribed on
actions 12 and 13.
 
(g) After dating and signing the task sheet, take the folder of the
temporary file and forward the complete process documentation
for permanent filing.

 

IX. APÊNDICE IX. APPENDIX
Apêndice 1: Fluxograma do processo Appendix 1: /Process flowchart.
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X. FORMULÁRIOS FAA E ANAC X. FAA AND ANAC FORMS
• FAA Form 8100-2 – Standard Airworthiness Certificate
 
• FAA Form 8130-6 – Application for U.S Airworthiness
Certificate
 
• FAA Form 8050-1 – Aircraft Registration Application
 
• FAA Form 8050-2 – Aircraft Bill of Sale
 
• FAA Form 8050-3 – Certificate of Aircraft Registration
 
• AFS-750-FAX-4 – Facsimile about the Aircraft Temporary
Certificate of Registration
 
• ANAC F-131-01 – Ficha Seguidora para Emissão do US
Standard CofA
 
• ANAC F-131-02 – Registro de Inspeção de CofA padrão
americano
 
• ANAC F-131-03 – Checklist

• FAA Form 8100-2 – Standard Airworthiness Certificate
 
• FAA Form 8130-6 – Application for U.S Airworthiness
Certificate
 
• FAA Form 8050-1 – Aircraft Registration Application
 
• FAA Form 8050-2 – Aircraft Bill of Sale
 
• FAA Form 8050-3 – Certificate of Aircraft Registration
 
• AFS-750-FAX-4 – Facsimile about the Aircraft Temporary
Certificate of Registration
 
• ANAC F-131-01 – US Standard CofA Delivery Task Sheet
 
 
• ANAC F-131-02 – US Standard CofA Inspection Record
 
 
• ANAC F-131-03 – Checklist

 

XI. ANEXOS XI. ANNEXES
a. FAA Form 8130-6
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b. FAA Form 8100-2

 
c. FAA Form AFS-750-Fax-4 - FTW Flying Time Wire
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d. ANAC EXPORT C of A

 
e. ANAC F-131-01
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f. ANAC F-131-03
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g. ANAC F-131-02
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h. Declaração sobre a conclusão da inspeção realizada pelo ANAC PC antes da emissão do FTW - Flying Time Wire

Statement of the conclusion of the inspection performed by the ANAC Designee beforee the issuance of the FTW - Flying Time Wire

 
i. Declaração sobre a inserção do U.S. Standard CofA na aeronave

Statement of the inclusion of U.S. Standard CofA in the aircraft

Documento assinado eletronicamente por Cesar Rodrigues Hess, Gerente Técnico de Certificação de Organizações e Inspeção, em 13/11/2020, às 10:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 3942375 e o código CRC
8414E9B1.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

