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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-142-02 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Análise dos procedimentos de uso de “tolerância” nos intervalos das tarefas dos Programas de 

Manutenção Aprovados dos operadores regidos pelos RBAC 121 e 135. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável. 

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 

Estabelecer orientações para os critérios a serem verificados na análise de procedimentos para uso 

de tolerância nos intervalos das tarefas de manutenção dos Programas de Manutenção Aprovados 

(PMA). 

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 

ALI   Airworthiness Limitations Items 

ANAC   Agência Nacional de Aviação Civil 

CAA   Civil Aviation Authority 

CDCCL   Critical Design Configuration Control Limitation 

CDL   Configuration Deviation List 

CMP   Configuration Management Plan 

CMR   Certification Maintenance Requirements 

DA   Diretriz de Aeronavegabilidade 

EA   Especificação de Aeronave 

ETOPS   Extended Twin Engine Operations 

GCVC   Gerência de Coordenação de Vigilância Continuada 

GTAR   Gerência Técnica de Aeronavegabilidade 

ITD  Instrução de Trabalho Detalhada 

ITTA   Instrução Técnica Transitória de Aeronavegabilidade 
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MEL   Minimum Equipment List 

MGM   Manual Geral de Manutenção 

MPD   Maintenance Planning Document 

NTO   No Technical Objection 

PMA   Programa de Manutenção Aprovado 

RBAC   Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

SAR   Superintendência de Aeronavegabilidade 

SASC   Sistema de Análise e Supervisão Continuada 

TCDS   Type Certificate Data Sheet 

6.2. Definições 

Tolerância – Para efeitos desta ITD, é considerada tolerância quando os documentos do fabricante 

que dão suporte à elaboração do Programa de Manutenção, conforme IS 120-001, determinam 

tarefas de manutenção que podem ser executadas dentro do intervalo acrescido de uma prazo. Essa 

tolerância, para ser incluída no PMA, deve estar de acordo com as orientações desta ITD. 

Extensão – É considerada extensão o prolongamento excepcional do intervalo para a execução de 

tarefas de manutenção, podendo ser compensado, como cheques de manutenção, ou não 

compensado como revisão geral. Em geral, a extensão não está prevista nos documentos que dão 

suporte na elaboração do Programa de Manutenção elaborado conforme a IS 120-001 ou quando o 

prazo solicitado for maior do que o previsto nestes documentos. 

NOTA 1: Ambas as situações (tolerância e extensão) deverão ser encaradas como 

excepcionalidades pelos operadores, e nunca como regra ou recursos regulares no planejamento da 

manutenção. 

NOTA 2: As extensões, como definidas aqui, não são escopo da presente instrução, sendo tratadas 

no Capítulo 6 do MPR-900.03. 

NOTA 3: A alteração (permanente) do intervalo de tarefas do programa de manutenção, conforme 

item 5.2.4.2 da IS 120-001, também não é escopo da presente ITD. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

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

 RBAC 121 – Requisitos operacionais: operações domésticas, de bandeira e suplementares. 

 RBAC 135 - Requisitos operacionais: operações complementares e por demanda. 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Motivação 

A falta de harmonização entre os diversos fabricantes de aeronaves no que concerne as definições 

para indicar tolerância dos intervalos das tarefas de manutenção, bem como nos procedimentos ou 

instruções recomendadas, têm dificultado as análises ou levado à rejeição dos procedimentos 

propostos pelos operadores aéreos em seu PMA.  
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Paralelamente a isso, alguns fabricantes recomendam que esse tipo de flexibilidade tenha a 

intervenção das autoridades (CAA), pois instruções genéricas poderiam ser demasiadamente 

restritivas, ocasionando eventuais prejuízos financeiros, ou excessivamente tolerantes, 

comprometendo a segurança. 

Esse tipo de interferência das autoridades se justifica pelo fato de que essas tolerâncias aos prazos 

devem considerar aspectos como experiência do operador, tipo de operação, ambiente operacional, 

confiabilidade no sistema de manutenção do operador e maturidade dos processos, elementos que 

não têm como ser contemplados pelos fabricantes em uma orientação genérica. 

8.2. Base legal. 

As seções 121.363 e 135.413 estabelecem que o detentor do certificado de empresa de transporte 

aéreo é o responsável primário pela aeronavegabilidade de seus aviões e pela execução da 

manutenção, manutenção preventiva, modificações e reparos. 

Pela seção 121.369, o programa de manutenção, manutenção preventiva, modificações e reparos 

(requerido pelo 121.367), deve ser submetido à aprovação da ANAC, devendo incluir as tarefas de 

manutenção e os respectivos intervalos em que serão executadas, considerando-se antecipadamente 

a utilização da aeronave.  

De forma análoga, o requisito 135.23(33) estabelece a obrigatoriedade de um programa de 

manutenção aprovado para cada modelo de aeronave com certificação de tipo para uma 

configuração para passageiros, excluído qualquer assento de pilotos, de mais de 9 assentos, de 

acordo com 135.425 e 135.427. 

A IS 120-001, que descreve um formato aceitável para apresentação do Programa de Manutenção, 

traz os documentos de suporte na elaboração do Programa de Manutenção (item 5.1.2) e, dentre 

eles, o MRB e outros dados recomendados pelo fabricante/detentores do projeto de tipo da 

aeronave. 

8.3. Procedimento para uso de tolerância  

Caso sejam cumpridos os critérios estabelecidos nesta ITD, pode ser incluído no Programa de 

Manutenção procedimento para uso de tolerância na execução de tarefas de manutenção. 

A presente ITD não é aplicável a empresas que operam de acordo com o RBAC 135 que não 

possuem Programa de Manutenção Aprovado, ou seja, empresas que operam aeronaves com 

certificação de tipo para uma configuração para passageiros com 9 assentos ou menos. Estas podem 

seguir o programa de manutenção do fabricante de acordo com RBAC 135.421(a) e (b). 

O procedimento proposto pelo operador não deve permitir que a tolerância comprometa a 

aeronavegabilidade da aeronave ou de qualquer item de segurança de voo. Situações imprevistas 

podem surgir, como cronograma de contratados, problemas meteorológicos, disponibilidade de 

peças, ou outro tipo de manutenção não programada durante o qual a tolerância de um intervalo de 

manutenção pode ser usada. 

Deve-se observar que, se não for especificado pelo fabricante, após o uso da tolerância, essa 

ampliação deverá ser descontada (compensação) na próxima execução da tarefa. Como exemplo, 

temos abaixo uma tarefa de manutenção com intervalo de 1.000FH, que após aplicação de 10% 

(100 FH) da tolerância, desconta esse valor na próxima execução. 
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Intervalo de 1.000FH do 
PMA

Execução da tarefa, 
considerando tolerância

1.000 FH 2.000 FH 3.000 FH

1.100 FH 2.000 FH 3.000 FH

  

Os itens a seguir trazem orientações para avaliar o procedimento proposto pelo operador aéreo. 

8.4. Avaliação prévia do procedimento para uso de tolerância 

 

Os seguintes pontos deverão ser observados para aprovação dos procedimentos para uso de 

tolerância no PMA: 

1) Programa de Confiabilidade implementado e operacional; e 

2) Os operadores do RBAC 135 que não são requeridos o Programa de Confiabilidade, deverão ter 

o SASC implementado e operacional. 

8.5. Da análise do procedimento 

 

O procedimento proposto pelo Operador deve ser feito com base nas recomendações presentes nos 

documentos de suporte na elaboração do Programa de Manutenção, não podendo ser menos 

restritivo, e deve-se observar as restrições do item 8. 

Adicionalmente, o procedimento a ser incorporado no PMA deverá conter, no mínimo: 

a. Política para uso da tolerância, especificando os limites, os casos aplicáveis e as restrições; 

b. As recomendações nos documentos de suporte na elaboração do Programa de Manutenção para 

uso da tolerância. Dentre esses documentos, o operador poderá apresentar uma não objeção técnica 

do fabricante (No Technical Objection (NTO) ou equivalente) para justificar o uso da tolerância, 

desde que esta trate especificamente do uso da tolerância aplicável ao operador; 

c. Forma de registro, controle e acompanhamento das tolerâncias utilizadas, considerando quais 

aeronaves, quais tarefas, quanto foi ampliado e os motivos que levaram a utilizar a tolerância; 

d. Definição de como será realizada a avaliação dos resultados encontrados em inspeções do mesmo 

tipo executadas em ocasiões anteriores. Essas avaliações devem ter critérios para identificar quando 

a tolerância não deverá ser utilizada para uma determinada tarefa; 

e. Pessoas responsáveis pela avaliação e autorização para uso da tolerância, incluindo as 

qualificações necessárias. 

8.6. Supervisão da ANAC 

 

O Operador RBAC 121 deverá apresentar em seus relatórios de confiabilidade, de forma estatística, 

o uso da tolerância na execução das tarefas do programa de manutenção, incluindo, pelo menos, os 

valores médios e máximo da tolerância utilizada, além dos motivos.  

Adicionalmente, todos os registros da utilização da tolerância devem ser mantidos arquivados na 

empresa RBAC 121 e 135, conforme procedimento definido em seu sistema de manuais.  
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8.7. Dos limites máximos das tolerâncias 

 

Os limites máximos para tolerância serão aqueles propostos nos documentos do fabricante que dão 

suporte na elaboração do Programa de Manutenção, conforme IS 120-001. 

8.8. Das restrições da adoção de tolerâncias 

Não poderão ser adotadas tolerâncias para os intervalos das tarefas de manutenção nos seguintes 

casos: 

a) Diretrizes de Aeronavegabilidade (DA);  

b) Vida limites especificadas na Especificação de Aeronave (EA/TCDS);  

c) Limitações especificadas na Lista de Equipamento Mínimo (MEL) ou Configuração das Listas de 

Desvios (CDL);  

d) Nos períodos de amostragem estruturais impostos pelo Grupo de Revisão de Manutenção 

(MRB); 

e) Nos Requisitos de Certificação de Manutenção (CMR), a menos que especificamente 

autorizados, e projetados, pelo documento CMR; 

f) Limites de aeronavegabilidade do sistema de combustível (ALI) e limitações do controle de 

configuração de projeto (CDCCL); 

g) ALI (Airworthiness Limitations Items) identificados no MRB/MPD, quando aplicável; 

h) Tarefas de manutenção de ETOPS, cujos intervalos estejam marcados como “not to exceed”, a 

menos que de outra forma especificada no CMP; 

i) Tarefas criadas para atendimento às seções B.5, B.6 e B.7 do Programa de Manutenção 

Aprovado. 

8.9. Do parecer da ANAC  

O servidor da ANAC responsável pela análise do PMA deverá verificar a documentação 

apresentada e conferir as recomendações do fabricante e as orientações desta ITD, em especial as 

restrições para uso da tolerância.  

O procedimento para uso de tolerância deve estar incluído no PMA do operador aéreo, podendo 

referenciar um documento específico que faça parte do sistema de manuais da empresa (MGM). 

8.10. Disposições transitórias e finais 

Tolerâncias já concedidas e aprovadas no Programa de Manutenção continuarão válidas até que 

uma próxima revisão do Programa de Manutenção seja encaminhada pelo operador aéreo, cabendo 

à GTAR solicitar tal atualização, se já não for objeto da revisão. A GTAR irá estabelecer um prazo 

quando houver necessidade de adequação, avaliando caso a caso. 

 

23 de julho de 2017 

 

 

Eduardo Américo Campos Filho 

Gerente de Engenharia e Manutenção - GAEM  


