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Instrução de Trabalho Detalhada
ITD-245-01 (Revisão 01)

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

I.   TÍTULO
Emissão de Autorização Especial de Voo para aeronaves agrícolas operando com etanol.

 
II.   CANCELAMENTO
Não aplicável.

 
III.   REFERÊNCIAS
Esta ITD detalha o processo de trabalho “Analisar Solicitação para Autorização Especial de Voo”, do MPR/SAR-245, para a emissão de AEV para
aeronaves agrícolas operando com etanol.

 
IV.   OBJETIVO
Orientar os servidores da ANAC quanto aos procedimentos para a emissão de AEV para aeronaves agrícolas operando com etanol.

 
V.   APLICABILIDADE
Aplica-se a todos os servidores da ANAC envolvidos nas atividades de emissão de autorização especial de voo para aeronaves agrícolas operando com
etanol.

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
0.1. Siglas

  
AEHC Álcool Etílico Hidratado Combustível
AEV Autorização Especial de Voo
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
CA Certificado de Aeronavegabilidade
IS Instrução Suplementar
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MPR Manual de Procedimentos
RBAC Regulamento Brasileiro de Aviação Civil
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
SAE-XX Código de registro para Serviço Aéreo Especializado segundo a IS 137.201-001
SIAC Sistema Informatizado da Aviação Civil
TPP-XX Código de registro para serviço aéreo privado segundo a IS 137.201-001
  

0.2. Definições
Não aplicável.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  
IS 137.201-001 Uso de etanol em aeronaves agrícolas
MPR/SAR-245 Vigilância Continuada de Produto Aeronáutico Certificado
 

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. Introdução

Esse documento tem o intuito de complementar os procedimentos definidos no MPR/SAR-245 no caso de emissão de autorização
especial de voo para aeronaves agrícolas operando com etanol.

 
2. Documentos que compõem o processo

Devem compor o processo os documentos listados no formulário F-245-13.
 

3. Considerações específicas
O analista de uma solicitação de AEV deve ter em mente que a autorização não é um direito do requerente, ou seja, não basta apresentar a

documentação requerida que terá direito à autorização.
Na verdade, a AEV é um ato discricionário da ANAC que deve sempre primar pela segurança de voo e pelo interesse público. Assim,

somente quando houver o convencimento de que a aeronave tem condições seguras para realização do voo pretendido, a AEV deve ser emitida.
No desempenho do ato discricionário acima descrito, o analista poderá exigir documentos adicionais conforme previsto no RBAC 21.199

e/ou determinar a realização de inspeção da aeronave conforme previsto no RBAC 21.181 antes de decidir pela autorização ou pelo indeferimento da
solicitação.
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4. Validade da AEV

Aeronave para a qual a ANAC não tenha emitido nenhum certificado de aeronavegabilidade, e que tenha sido submetida às alterações em
pauta na IS 137.201-001, somente receberá o AEV após aprovação em vistoria técnica inicial. Neste caso, não é necessária a emissão de um certificado
de aeronavegabilidade e a validade da AEV é de 6 (seis) anos.

No caso de aeronave possuidora de um certificado de aeronavegabilidade, a validade da AEV será a mesma do certificado de
aeronavegabilidade devolvido.

No caso de renovação da AEV emitida conforme a IS 137.201-001, a validade da nova AEV é de 6 (seis) anos.
 

5. Atualização do SIAC
Após a análise conforme definido no processo de trabalho “Analisar Solicitação para Autorização Especial de Voo” do MPR-SAR/245, o

servidor da SAR deve atualizar o SIAC como descrito a seguir:
a) A situação da aeronave no SIAC permanecerá Normal (N).
b) Será inserida menção ao uso do etanol no campo “Observação” do item “Dados da Aeronave” da tela de “Inspeção” do SIAC. Os
dizeres são: “Aeronave operada com etanol (Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC)”.
c) A categoria de registro da aeronave será SAE-XX ou TPP-XX, conforme opere antes da emissão da AEV, respectivamente como
SAE ou TPP.

 
IX.   DISPOSITIVOS FINAIS
Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia maior ou, caso inexista, o mais recente.
 

Hélio Tarquínio Junior
Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada

 

Documento assinado eletronicamente por Hélio Tarquinio Junior, Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada, em 30/04/2019, às 18:05,
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 http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 2913249 e o
código CRC 5800CE03.
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