
 
 

Agência Nacional de Aviação Civil  
AJUDA  
 

A e-DIAM possibilita às Organizações de Manutenção Aeronáutica (RBAC 145) e Táxi Aéreo 
(RBAC 135) a declaração da IAM (DIAM) pela Internet, contando com todas as facilidades que este 
acesso proporciona, e sem a necessidade de sua apresentação em papel. 

 
Atualmente a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) é de execução obrigatória a cada 12 meses 

para aeronaves que operam segundo o RBHA/RBAC 91 ou RBAC 135, não registradas na categoria TPR. 
O objetivo da inspeção é atestar as condições de aeronavegabilidade das aeronaves, seus componentes 
e equipamentos, conforme definido no parágrafo 91.403(i) do RBHA/RBAC 91 e no Apêndice D do RBAC 
43. 

Para utilização do sistema da e-DIAM, o usuário deverá estar cadastrado no sistema e ser o 
Responsável Técnico ou Diretor de Manutenção da organização certificada RBAC 145 ou RBAC 135, 
respectivamente. O cadastro é feito também pela Internet, de forma fácil e rápida.  
 

Para declarar uma e-DIAM o usuário informará a marca de nacionalidade e matricula da 
aeronave, as horas voadas, a ordem de serviço e a data da IAM. Evidentemente que as organizações de 
manutenção e de taxi aéreo só poderão informar IAM de aeronaves constantes das suas especificações 
operativas. Como resultado do cadastramento da e-DIAM, o usuário receberá um número de recibo 
gerado pelo sistema e a tela de impressão da e-DIAM. 
 

Após a entrada da e-DIAM o próprio sistema validará os dados de forma automática. Ou, se não 
for possível, tramitará para aceitação do INSPAC da ANAC, que verificará a capacidade certificada da 
organização em efetuar a IAM na aeronave. Por fim, assim que a e-DIAM for processada, o usuário 
receberá um e-mail de confirmação. 
 
Como se cadastrar: 
 

1- Basta clicar no ícone acima “Cadastre-se Aqui”, ou acessar o endereço      
http://www.anac.gov.br/diam; 

2- Informar os dados cadastrais do usuário e da organização onde o usuário é responsável 
técnico; 

3- Após o cadastro, tanto o usuário como a organização receberão um e-mail confirmando ou 
negando o cadastro. 

4- Após efetuado o cadastro, os dados serão verificados manualmente pela ANAC e o usuário 
receberá uma confirmação em até 48 horas. 

 
Como declarar a DIAM eletronicamente: 
 

1- Acessar o endereço http://www.anac.gov.br/diam; 
2- Informar o login e senha. 
3- Informar a marca de nacionalidade e matrícula da aeronave, e os dados solicitados; 
4- Assim que confirmados os dados será apresentada na tela a e-DIAM e o número do recibo, 

que deverão ser impressos pelo usuário; 
5- Assim que a e-DIAM for processada pelo sistema o usuário receberá um e-mail de 

confirmação; 
6- Se no processamento houver alguma inconsistência, o usuário também receberá um e-mail 

com o motivo da recusa e então deverá tratar diretamente com a unidade regional da ANAC 
de sua região, para a resolução dos problemas identificados. 

7- Sempre que o usuário desejar poderá acessar as e-DIAM anteriores e reimprimi-las. 
8- Após a entrada da e-DIAM e enquanto o usuário não receber o e-mail da ANAC confirmando 

seu processamento, a aeronave estará com sua situação regular quanto à execução da IAM. 
Porém, caso ela seja negada devido a alguma inconsistência o usuário será informado por e-
mail e a aeronave passará a estar com seu Certificado de Aeronavegabilidade suspenso pelo 
código S8 (aeronave com CA suspenso por IAM vencida). 

9- As inconsistências na declaração podem ser uma das seguintes: 
     a. Falta de capacidade certificada da organização de manutenção ou táxi aéreo em 
executar a IAM na aeronave; 

          b. Usuário inabilitado devido a descredenciamento como Responsável Técnico da   
empresa; 

         c. Alguma outra situação excepcional que a ANAC identificar como irregular e que 
impossibilite a empresa a executar a IAM. 


