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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-142-03   revisão 01 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Análise de Lista de Equipamentos Mínimos, no âmbito da SAR.  

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável.  

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha as atividades do processo “Emitir Parecer sobre Lista de Equipamentos 

Mínimos” contido no MPR/SAR-142 intitulado “Análise de Manuais de Empresas de Transporte 

Aéreo”.  

4. OBJETIVO 

Orientar os colaboradores envolvidos no processo de análise de manuais de empresas de transporte 

aéreo oriundos de processos abertos junto à SPO e encaminhados à SAR para avaliação do escopo 

associado à aeronavegabilidade continuada. Neste caso trata de procedimentos a serem adotados e itens 

a serem verificados na análise de MEL – Lista de Equipamentos Mínimos. O manual MEL deve ser 

desenvolvido por operadores sujeitos aos Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC 121 e em 

alguns casos do RBAC 135. Operadores RBHA 91 também podem apresentar MEL para aprovação. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se  a qualquer servidor da ANAC designado para analisar uma proposta ou revisão de 

Lista de Equipamentos Mínimos – MEL sob os aspectos de aeronavegabilidade, sob 

responsabilidade da SAR. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES   

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

ATA 100 Sistema de numeração padrão para documentação aeronáutica definido pela Air 

Transport Association 

GCTA Gerência de Operações de Empresas de Transporte Aéreo – 121 

GOAG Gerência de Operações da Aviação Geral 

MEL Lista de Equipamentos Mínimos (manual do operador) 

   MMEL Lista de Equipamentos Mínimos fornecida pelo fabricante aeronáutico e aprovada por 

autoridade aeronáutica 
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NEF Equipamentos e acessórios de aeronaves considerados não essenciais  

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SPO Superintendência de Padrões Operacionais 

 

6.2. Definições 

(1) Aeronavegabilidade - Uma condição na qual a aeronave, motor, hélice, acessórios e 

componentes estão de acordo com seu projeto de tipo e em condição de operação segura.  

(2) ACR - Ação Corretiva Retardada – Procedimento de retardamento da ação de 

manutenção corretiva da inoperância de equipamento da aeronave, conforme permitido 

pela MEL.  

(3) Categoria de Reparo - Classificação do intervalo permitido pela MEL para operação da 

aeronave com determinado equipamento inoperante. É designado pelas letras A, B, C e D. 

O intervalo de cada categoria está estabelecido na IAC 3507  

 (4) Procedimentos (M) - Procedimentos de Manutenção requeridos pela MEL antes do 

despacho da aeronave com determinado equipamento inoperante.  

(5) Procedimentos (O) - Procedimentos de Operação requeridos pela MEL antes do despacho 

da aeronave com determinado equipamento inoperante.  

7.  DOCUMENTOS APLICÁVEIS  

• MPR/SAR-142 – Manual de Procedimentos - Análise de Manuais de Empresas de Transporte 

Aéreo 

• IAC 3507 - Normas e procedimentos para a confecção e aprovação de listas mestras de 

equipamentos mínimos (MMEL) e de listas de equipamentos mínimos (MEL) 

• IS 118-001 – Instrução Normativa que estabelece meios e procedimentos associados ao uso 

de equipamentos e acessórios de aeronaves considerados como “não essenciais” para a 

segurança de voo. 
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8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

 8.1 Pré-analise (SPO) 

        A análise de Lista de Equipamentos Mínimos inicia-se na SPO e somente será enviada para a 

análise da SAR após a realização da pré-análise documental a cargo daquela superintendência. Caso 

a SAR perceba alguma falha de pré-análise documental deve devolver o processo para a SPO 

usando as FOP 214 (135 e 91) ou FOP 114 (para o segmento 121). 

8.2 Análise dos capítulos da ATA (SAR) 

(1) Os capítulos da ATA devem prover informações sobre itens específicos por sistema. A 

referência numérica dos sistemas está baseada na especificação ATA 100 que tem a proposta de 

identificar cada item por categoria, quantidade instalada na aeronave, quantidade exigida para 

despacho, observações e exceções e, caso revisada, por uma barra indicando a mudança na 

coluna de observações.  

(2) Com exceção dos itens descritos em (3) a seguir, somente poderão constar da MEL itens 

existentes na MMEL.  

(3) Itens relacionados às conveniências, ao conforto e ao entretenimento dos passageiros, tais 

como (mas não exclusivamente): equipamentos de “galleys”, projetores de filmes, cinzeiros, 

toaletes, equipamentos de som, luzes de leitura, etc. podem estar inoperantes desde que 

previstos em programa NEF, conforme IS 118-001. 

(4) Quando a MMEL indicar que determinado item ou sistema pode estar inoperante se for 

provido meio alternativo para registro ou indicação, a MEL deve descrever o meio alternativo, 

sendo inaceitável a repetição do texto da MMEL nestes casos.  

(5) Quando a MMEL indicar que a inoperância dos itens deve estar de acordo com a 

regulamentação aplicável, a MEL deverá estabelecer os padrões reais de despacho conforme 

requerido pela regulamentação aplicável, sendo inaceitável a repetição do texto da MMEL.  

(6) Quando a MEL apresentada abranger aeronaves que, embora do mesmo modelo, tenham 

configurações diferentes, todas as configurações existentes devem ser indicadas na MEL.  

(7) A MEL deve indicar o número real de itens instalados, independentemente da quantidade 

indicada na MMEL, especialmente quando esta deixar indeterminada a quantidade instalada.  

(8) Somente pode ser aceita MEL do operador mais restritiva do que a MMEL, sendo oportuno 

lembrar que cada item adicionado ao capítulo ATA da MEL torna a operação da aeronave mais 

relaxada.  

(9) A presença do símbolo ”***” em itens da MEL é incorreta, pois trata-se de prerrogativa do 

fabricante para assinalar itens OPCIONAIS NA MMEL e não deve ser transcrito para a MEL. 

A análise destes itens na MEL segue a regra geral, comum aos outros itens da MEL. 

(10) Intervalos para reparos, especificados na MMEL como categorias A, B, C e D, não podem 

ser flexibilizados na MEL. Entretanto, podem ser estabelecidos intervalos mais restritivos para 

reparos.  
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(11) Componentes ou subsistemas de itens categorizados na MMEL, mas que não tenham eles 

mesmos sido listados na MMEL, devem deter o mesmo intervalo para reparos na MEL do 

operador caso sejam listados como itens separados na MEL.  

(12)  A MMEL a ser utilizada como base para a MEL do operador deve ser a MMEL aprovada 

pela ANAC. Caso não haja MMEL aprovada pela ANAC, esta acatará a MMEL aprovada pela 

autoridade aeronáutica do país responsável pelo projeto de tipo da aeronave. Nos casos em que 

tanto a ANAC quanto a autoridade aeronáutica do país responsável pelo projeto de tipo da 

aeronave não emitirem uma MMEL aprovada, a elaboração da MEL poderá basear-se em uma 

MMEL aprovada por outra autoridade aeronáutica com a qual o Brasil tenha acordo bilateral de 

aeronavegabilidade. 

(13) Quando aplicável, o operador deverá incluir na sua MEL as condições especiais para 

despacho da aeronave para operações específicas, como ETOPS, RVSM, RNAV 5, North 

Atlantic Minimum Navigation Performance Specification – NAT-MNPS, CAT II, CAT III, 

Global Navigation Satellite System – GNSS etc. Estes procedimentos devem atender à 

legislação específica dos mesmos, além de estarem de acordo com o manual do operador.  

 

8.3 Análise dos procedimentos “M” (SAR). 

(1) Os procedimentos (M) recomendados devem ser submetidos para aprovação junto com a 

MEL. Os procedimentos M do operador devem fazer parte da MEL ou de outro documento, 

desde que este documento esteja previsto no manual da empresa requerido pelo RBAC 

aplicável.  

 

(2) Quando existirem procedimentos recomendados pelo fabricante, estes podem ser usados 

tal como exatamente publicados. Caso contrário, o operador deverá apresenta-los baseando-se 

nas publicações técnicas aplicáveis do fabricante da aeronave. 

 

8.4 Registro da Análise da MEL. 

(1) Incluído no processo administrativo da MEL analisada.  

(2) Cada análise deve implicar o preenchimento de um novo formulário. 

8.5       Não Conformidades da MEL. 

(1) As não conformidades, em operadores RBAC 121 observadas pelo analista da MEL, 

devem ser informadas à GCTA - Gerência de Operações de Empresas de Transporte Aéreo - 

121, por meio da FOP 114. 

 (2) As não conformidades ou informações adicionais necessárias para a análise da MEL, no 

caso de operadores RBAC 135 ou RBHA 91, devem ser sanadas diretamente por contato da 

GAEM/GTAR com o operador. Após estas interações a GAEM/GTAR comunica o resultado 

para a GOAG - Gerência de Operações da Aviação Geral, através da FOP 214.  
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8.6   Aprovação da MEL. 

(1) No caso de operador RBAC 121, ou nos casos do RBAC 135, em processo de certificação, 

não deverá ser emitido parecer favorável para aprovação da MEL antes da aceitação do 

programa de controle de itens ACR contido no seu MGM. 

(2) O parecer para aprovação da MEL será informado à SPO por meio da FOP 214 (135 e 91) 

ou FOP 114 (para o segmento 121). 

(3) Quando o operador apresentar os procedimentos (M) em um manual separado, o parecer 

para aprovação da MEL deve incluir o referido manual. 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

N/A 

 

 

05 de agosto de 2019. 

 

 


