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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-462-01 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Processamento de Boletins de Registro de Ocorrência Aeronáutica (BROA) emitidos pela 

ASIPAER, e de Recomendações de Segurança Operacional (RSO) emitidas pelo Centro de 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - CENIPA.  

2. CANCELAMENTO 

Este documento cancela e substitui a revisão 00 do Manual de Procedimento Interno – MPRI-910-

01 de 31 de março de 2010. 

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha atividades do Processo “Analisar e responder BROA”. Este processo está 

contido no MPR/SAR-462 intitulado “Gestão de Ocorrências Aeronáuticas na SAR”. 

4. OBJETIVO 

Estabelecer os procedimentos administrativos para análise e processamento de BROA e de RSO, 

quanto ao seu registro e acompanhamento das soluções empreendidas pelos órgãos afetados. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se aos servidores da GGAC envolvido nas atividades de análise, registro e acompanhamento 

das recomendações provenientes dos BROA e de RSO.   

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil  

ASIPAER Assessoria de Articulação com o Sistema de Investigação de Acidentes Aeronáuticos 

BROA Boletim de Registro de Ocorrência Aeronáutica  

CA Certificado de Aeronavegabilidade 

CBAer Código Brasileiro de Aeronáutica  

CENIPA Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

GGAC Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada  

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico  

GTAR Gerência Técnica de Aeronavegabilidade 

GTPN Gerência Técnica de Processo Normativo  

GTRAB Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro  

IS Instrução Suplementar 
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MPR Manual de Procedimentos  

MPRI Manual de Procedimento Interno  

NSCA Norma do Sistema do Comando da Aeronáutica  

RSO Recomendação de Segurança Operacional  

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

6.2. Definições 

BROA. Boletim de Registro de Ocorrência Aeronáutica, documento emitido pela Assessoria de 

Articulação com o Sistema de Investigação de Acidentes Aeronáuticos - ASIPAER.   

RSO. Recomendações constantes do Relatório Final de acidentes e incidentes aeronáuticos do 

CENIPA. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 Lei nº 7565, de 19/12/1986, Código Brasileiro de Aeronáutica   

 NSCA 3-9, de 31/10/2008 – Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica  

 IS 43.13-004A, de 17/08/2012 - Procedimentos para reparo de aeronaves avariadas em acidente 

/incidente aeronáutico ou ocorrência de solo com avarias estruturais de grande monta    

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

Um BROA e uma RSO podem subsidiar a suspensão, revogação ou cancelamento do certificado de 

aeronavegabilidade – CA de aeronave envolvida em acidente/incidente aeronáutico. 

8.1. Recebimento encaminhamento e controle dos BROA  

Antes de ser recebido em formato físico, o BROA é recebido na GGAC por email, o servidor 

responsável pelo processamento inicial deve preencher a planilha Excel constante no endereço 

eletrônico “\\member01_dac\sar\GGAC\GAAG\091\Docs2009\PROCESSOS 

GGAP\BROARSO.xls”, com as informações:  

  - N° BROA;   

  - Matricula da Aeronave;   

  - GTAR responsável pelo controle de aeronavegabilidade da aeronave e   

  - Data do encaminhamento para a GTAR.  

Em seguida, o servidor deve encaminhar o BROA para a GTAR que deverá processá-lo.  

Cabe à unidade da GGAC responsável pela coordenação, monitorar se alguma ação foi tomada e 

cobrar a resposta.  

O BROA, em formato físico, ao ser recebido pela SAR será tramitado para a GTAR designada 

anteriormente para processar este documento.   
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8.1.1. Processamento dos BROA pelas GTAR  

As providências técnico-administrativas incluem:  

a) a suspensão do CA da aeronave pelo código “1” – Acidente/Incidente aeronáutico, se aplicável; e  

b) ações previstas na área da SAR relativas à recuperação da aeronave com a finalidade de atender 

ao disposto na IS 43.13-004A.   

8.1.2. Finalização do processo  

Após as providências aplicáveis a cada caso, a GTAR deverá informar diretamente à ASIPAER as 

medidas adotadas. Cópia deve ser encaminhada à unidade da GGAC responsável pelo 

acompanhamento dos BROA.  

Este feito formaliza a finalização do processo.  

8.2. Processamento de RSO  

Inicialmente, a ASIPAER encaminha, através memorando, o Relatório Final do CENIPA com as 

RSO em destaque que requerem análise e providências da GGAC/SAR.  

8.2.1. Análise e Registro   

As RSO são analisadas no tocante ao texto das recomendações de segurança operacional de acordo 

com a sua classificação.  

As RSO podem ser classificadas quanto:  

a) regulamentação;  

b) treinamento;  

c) administração;   

d) divulgação;  

e) fiscalização;  

f) tecnologia;  

g) notificação; e  

h) outros, que requerem cumprimento do setor de aeronavegabilidade, constantes no Relatório Final 

do CENIPA.  

AS RSO recebidas pela GGAC devem ser registrada em arquivo eletrônico planilha Excel constante 

no endereço eletrônico “\\member01_dac\sar\GGAC\GAAG\091\Docs2009\PROCESSOS 

GGAP\BROA-RSO.xls”, planilha RSO, para o devido controle.    

8.2.2. Distribuição de RSO   

A destinação depende de sua classificação, como mostra o quadro abaixo:  
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a) Regulamentação ..............................................................GTPN  

b) Fiscalização......................................................................GTAR   

c) Tecnologia .......................................................................GGCP   

d) Eng. de manutenção e coordenação da fiscalização.........GGAC  

A destinação de outras classificações depende do teor de suas informações.  

A distribuição de acordo com sua classificação será feita através de memorando. O órgão 

responsável pela análise, quando receber o Relatório Final com a RSO pertinente, deve dar o devido 

tratamento e informar as providências tomadas aplicáveis a cada caso à ASIPAER e à GGAC para 

acompanhamento.    

8.2.3. Cancelamento das Marcas de Nacionalidade e Matrícula   

Quando o Relatório Final tratar de aeronaves com perda total (perecidas), além das providências 

ilustradas acima, uma cópia deste Relatório deve ser encaminhada ao GTRAB, através de 

memorando, para consideração relativa ao cancelamento das marcas de nacionalidade e matrícula 

de acordo com o artigo 112 do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBAer.  

8.2.4. Finalização do Processo  

Após as providências administrativas, o órgão responsável pela análise deve providenciar um 

memorando para a ASIPAER informando as ações tomadas. Cópia deve ser encaminhada para setor 

de Análise e Acompanhamento da GGAC. Este feito formaliza a finalização do processo. 

 

 

 

 

 

12 de abril de 2017 
 

Hélio Tarquínio Junior 

Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 


