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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-142-01 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Análise de Plano de Implementação de Operador - PIO em cumprimento à seção 121.1109 do 

RBAC 121. 

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 0, cancela e substitui a revisão 0 do Manual de Procedimento 

Interno – MPRI-900-14 de 15 de outubro de 2013. 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha atividades do processo: “Analisar Programa de Manutenção” contido no 

MPR/SAR 142 intitulado “Análise de Manuais de Empresas de Transporte Aéreo”. 

4. OBJETIVO 

Fornecer orientações a respeito da análise dos PIO, bem como orientações a respeito do conteúdo 

desses planos, e documentos que devem ser apresentados e produzidos na análise. 

5. APLICABILIDADE 

Este procedimento é aplicável ao trabalho das Gerências Técnicas de Aeronavegabilidade das 

Unidades da ANAC, a fim de analisar o processo de aprovação de Programa de Manutenção. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

AC Advisory Circular 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

DTI Damage Tolerance Inspection 

FAA Federal Aviation Administration 

FCBS Fatigue Critical Baseline Structure 

PIO Plano de Implementação do Operador 

PMA Programa de Manutenção de Aeronave 

RBAC Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 

REG Repair Evaluation Guideline 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

STC Supplemental Type Certificate 

TC Type Certificate 

 

6.2. Definições 
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Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR/SAR 142 – Análise de Manuais de Empresas de Transporte Aéreo 

 AC 120-93 – Damage Tolerance Inspections for Repairs and Alterations 

 RBAC 121 – Requisitos Operacionais: Operações Domésticas, de Bandeira e Suplementares 

8. PROCEDIMENTOS 

8.1. Introdução 

Este documento tem o intuito de orientar e padronizar a análise dos PIO para cumprimento da seção 

121.1109 do RBAC 121. 

De acordo com a esta seção, após 20 de dezembro de 2012, todos os operadores 121 passaram a ter 

que incluir as inspeções de tolerância ao dano dos reparos e modificações (Damage Tolerance 

Inspections – DTI) no Programa de Manutenção das Aeronaves - PMA. 

Para incluir essas inspeções no PMA, as empresas devem realizar uma inspeção prévia na aeronave 

para mapear, analisar e classificar esses reparos e modificações, e com o suporte do fabricante, 

determinar as inspeções de tolerância ao dano que afetam as estruturas críticas a fadiga.  

O RBAC 26 (ou o equivalente constante da base de certificação no país de origem) requer que os 

fabricantes publiquem um Guia de Avaliação de Reparos (Repair Evaluation Guidelines – REG) 

para dar suporte aos operadores no cumprimento da seção 121.1109. Os Guias fornecem instruções 

para o operador sobre como inspecionar os aviões, como obter DTIs, e um cronograma de 

implementação que fornece prazos para essas ações. A FAA solicitou a todos os fabricantes que têm 

aeronaves operando no estado norte americano que enviassem até 30 de dezembro de 2009 esses 

guias para aprovação da autoridade.  

A AC 120-93 traz o entendimento que o cumprimento do requisito se inicia com a aprovação por 

parte da autoridade de aviação civil do PIO. O PIO é um documento elaborado pelo operador e 

aprovado pela autoridade, que tem no conteúdo o método, datas e planejamento da empresa para 

concluir o processo de incorporação das DTIs no programa de manutenção. 

 

8.2. Abertura do Processo de Análise do PIO 

 

O Plano de Implementação do Operador, por definição da AC 120-93 do FAA, faz parte do 

programa de manutenção e por isso deve ser aprovado. Sendo parte do PMA, caso já possua 

Programa Aprovado e ainda não cumpriu a seção 121.1109, o operador deve abrir processo na 

ANAC de “Revisão de Programa de Manutenção” e incluir o texto do PIO em capítulo anexo para 

não alterar o formato padrão do PMA. O andamento do processo será o mesmo que o processo 

comum de revisão de PMA. Caso seja certificação inicial, já deve incorporar as mesmas exigências 

já na revisão original. 

8.3. Conteúdo do PIO 
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O parágrafo 402 do capítulo 4 da AC 120-93 do FAA traz o conteúdo que o PIO deve conter ao ser 

submetido à autoridade: 

(a) Implementação do Guia de Avaliação de Reparos contendo: 

  (1)  Um processo para a realização de pesquisas para identificar e determinar se os reparos e 

alterações existentes afetam estruturas críticas à fadiga (Fatigue Critical Baseline Structure – 

FCBS); 

 (2)  Um processo para obter as DTIs; e  

 (3)  Um cronograma para determinar datas limites para o cumprimento das inspeções nas 

aeronaves e para a incorporação das DTIs no programa de manutenção; 

(b) Um processo para determinar se existe DTIs para os reparos e modificações encontradas nas 

vistorias das aeronaves; 

(c) Um processo para obter as DTIs para os reparos; 

(d) Um processo para gerar uma lista de modificações que afetam as FCBS das aeronaves do 

operador;  

(e) Um processo para analisar documentos (tais como instruções de aeronavegabilidade continuada) 

relativos às modificações desenvolvidas por outros que não um Detentor de TC ou STC, para 

assegurar que são fornecidos ou desenvolvidos DTIs para essas modificações; 

(f) Um processo para obter DTIs para novas modificações; 

(g) Um processo para obter DTIs de modificações não suportadas por um Detentor de TC ou STC;  

(h) Um processo descrevendo como serão incorporadas as DTIs nos programas de manutenção da 

empresa; 

(i) Meios para assegurar que as aeronaves não irão operar com as DTIs vencidas. 

8.4. Aprovação do PIO 

O processo de análise é feito comparando o PIO do operador com os documentos de conformidade 

aprovados por um Detentor de TC ou STC que são aplicáveis à aeronave do operador. O inspetor 

aprova o PIO ao aprovar a revisão do PMA a qual o PIO foi incorporado. 

Toda documentação e material do Detentor de TC ou STC necessária para a análise mencionada no 

parágrafo anterior que não houver sido enviada pelo operador dentro do processo de revisão do 

PMA deve ser a este solicitada. 
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Gerente de Engenharia de Manutenção - GAEM  


