
Serviços da ANAC disponíveis para os Conselhos de Usuários de 

Serviços Públicos 

Aprovar Plano Diretor de um Aeródromo (PDIR) 

Autorizar funcionamento de Centro de Instrução em AVSEC 

Certificar-se como instrutor AVSEC 

Certificar-se para explorar serviços aéreos públicos conforme o RBAC 121 

Certificar-se para explorar serviços aéreos públicos de acordo com o RBAC 

135 

Certificar-se para explorar serviços aéreos públicos especializados 

Credenciar médicos e clínicas para pessoal da aviação civil 

Credenciar-se como Profissional de Aeronavegabilidade, Fabricação ou 

Projeto 

Credenciar-se junto à ANAC como pessoa jurídica apta a emitir certificados 

e aprovações 

Homologar Aeródromo Público (inscrição e alteração cadastral) 

Incluir habilitação para comissário 

Inscrever Atos de Autoridade Judiciária ou Administrativa em Livro de 

Aeronave 

Matricular aeronaves 

Obter alocação de frequências internacionais 

Obter anuência para execução de obra ou serviço de manutenção em 

aeródromo público 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-aprovacao-do-plano-diretor-de-um-aerodromo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-aprovacao-do-plano-diretor-de-um-aerodromo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-centro-de-instrucao-em-avsec
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-centro-de-instrucao-em-avsec
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificar-se-como-instrutor-avsec
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificar-se-como-instrutor-avsec
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-explorar-servicos-aereos-publicos-rbac-121
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-explorar-servicos-aereos-publicos-rbac-121
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-explorar-servicos-aereos-publicos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-explorar-servicos-aereos-publicos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-explorar-servicos-aereos-publicos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-explorar-servicos-aereos-publicos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificar-se-para-explorar-servicos-aereos-publicos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificar-se-para-explorar-servicos-aereos-publicos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-medicos-e-clinicas-junto-a-anac
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-medicos-e-clinicas-junto-a-anac
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-se-como-profissional-de-aeronavegabilidade-fabricacao-ou-projeto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-se-como-profissional-de-aeronavegabilidade-fabricacao-ou-projeto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-se-como-profissional-de-aeronavegabilidade-fabricacao-ou-projeto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-se-como-profissional-de-aeronavegabilidade-fabricacao-ou-projeto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-se-junto-a-anac-como-pessoa-juridica-apta-a-emitir-certificados-e-aprovacoes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-se-junto-a-anac-como-pessoa-juridica-apta-a-emitir-certificados-e-aprovacoes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-se-junto-a-anac-como-pessoa-juridica-apta-a-emitir-certificados-e-aprovacoes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/credenciar-se-junto-a-anac-como-pessoa-juridica-apta-a-emitir-certificados-e-aprovacoes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-aerodromo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-aerodromo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/incluir-habilitacao-para-comissario
https://www.gov.br/pt-br/servicos/incluir-habilitacao-para-comissario
https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-atos-de-autoridade-judiciaria
https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-atos-de-autoridade-judiciaria
https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-atos-de-autoridade-judiciaria
https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-atos-de-autoridade-judiciaria
https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-aeronave
https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-aeronave
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-alocacao-de-frequencias-internacionais
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-alocacao-de-frequencias-internacionais
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-anuencia-para-execucao-de-obra-ou-servico-de-manutencao-em-aerodromo-publico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-anuencia-para-execucao-de-obra-ou-servico-de-manutencao-em-aerodromo-publico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-anuencia-para-execucao-de-obra-ou-servico-de-manutencao-em-aerodromo-publico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-anuencia-para-execucao-de-obra-ou-servico-de-manutencao-em-aerodromo-publico


Obter Aprovação de Aeronavegabilidade para Exportação de Produtos 

Aeronáuticos 

Obter aprovação de código compartilhado (codeshare) 

Obter aprovação de Grande Modificação ao Projeto de Tipo requerido pelo 

detentor do CT nacional (Certificado de Tipo) 

Obter aprovação de Grande Modificação por Certificado Suplementar de Tipo 

(CST), ou Emenda ao CST, ou aprovação de Grande Alteração por F-400-04 

(SEGVOO 001) (CST) 

Obter aprovação de medida adicional de segurança ou procedimento 

alternativo (PSOA) 

Obter aprovação de Método Alternativo de Cumprimento de Diretriz de 

Aeronavegabilidade 

Obter aprovação ou alteração do Programa de Segurança Aeroportuária 

(PSA) 

Obter Autorização de projeto ou para fabricação de Embalagem de 

Transporte Aéreo de Produtos Perigosos 

Obter autorização especial de voo (AEV) 

Obter autorização ou modificação de projeto de Sistema de Aeronave 

Remotamente Pilotada 

Obter autorização para Eventos Aéreos 

Obter Autorização para Execução de Serviços de Manutenção em Outra 

Localidade 

Obter autorização para operações específicas para operadores regidos 

exclusivamente pelo RBAC 91 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-aeronavegabilidade-para-exportacao-de-produtos-aeronauticos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-aeronavegabilidade-para-exportacao-de-produtos-aeronauticos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-aeronavegabilidade-para-exportacao-de-produtos-aeronauticos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-codigo-compartilhado-codeshare
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-codigo-compartilhado-codeshare
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-grande-modificacao-desenvolvida-pelo-detentor-do-certificado-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-grande-modificacao-desenvolvida-pelo-detentor-do-certificado-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-grande-modificacao-desenvolvida-pelo-detentor-do-certificado-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-grande-modificacao-desenvolvida-pelo-detentor-do-certificado-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-suplementar-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-suplementar-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-suplementar-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-suplementar-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-suplementar-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-suplementar-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-medida-adicional-de-seguranca-ou-procedimento-alternativo-psoa
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-medida-adicional-de-seguranca-ou-procedimento-alternativo-psoa
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-medida-adicional-de-seguranca-ou-procedimento-alternativo-psoa
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-medida-adicional-de-seguranca-ou-procedimento-alternativo-psoa
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-metodo-alternativo-de-cumprimento-de-diretriz-de-aeronavegabilidade
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-metodo-alternativo-de-cumprimento-de-diretriz-de-aeronavegabilidade
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-metodo-alternativo-de-cumprimento-de-diretriz-de-aeronavegabilidade
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-metodo-alternativo-de-cumprimento-de-diretriz-de-aeronavegabilidade
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-ou-alteracao-do-programa-de-seguranca-aeroportuaria-psa
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-ou-alteracao-do-programa-de-seguranca-aeroportuaria-psa
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-ou-alteracao-do-programa-de-seguranca-aeroportuaria-psa
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-ou-alteracao-do-programa-de-seguranca-aeroportuaria-psa
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-embalagem-para-transporte-aereo-de-artigos-perigosos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-embalagem-para-transporte-aereo-de-artigos-perigosos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-embalagem-para-transporte-aereo-de-artigos-perigosos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-aprovacao-de-embalagem-para-transporte-aereo-de-artigos-perigosos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-especial-de-voo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-especial-de-voo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-de-projeto-de-sistema-de-aeronave-remotamente-pilotada-rpas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-de-projeto-de-sistema-de-aeronave-remotamente-pilotada-rpas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-de-projeto-de-sistema-de-aeronave-remotamente-pilotada-rpas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-de-projeto-de-sistema-de-aeronave-remotamente-pilotada-rpas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-eventos-aereos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-eventos-aereos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-execucao-de-servicos-de-manutencao-em-outra-localidade-fora-de-sede
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-execucao-de-servicos-de-manutencao-em-outra-localidade-fora-de-sede
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-execucao-de-servicos-de-manutencao-em-outra-localidade-fora-de-sede
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-execucao-de-servicos-de-manutencao-em-outra-localidade-fora-de-sede
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-operacoes-especificas-para-operadores-regidos-exclusivamente-pelo-rbac-91
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-operacoes-especificas-para-operadores-regidos-exclusivamente-pelo-rbac-91
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-operacoes-especificas-para-operadores-regidos-exclusivamente-pelo-rbac-91
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-operacoes-especificas-para-operadores-regidos-exclusivamente-pelo-rbac-91


Obter autorização para operar serviços aéreos públicos regulares por 

empresa estrangeira 

Obter autorização para realização de operações não-regulares por empresas 

estrangeiras 

Obter autorização para transporte de carga externa – helicóptero 

Obter autorização para turmas itinerantes de Capacitação para o Serviço de 

Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis 

(SESCINC) 

Obter autorização para voo de aeronaves privadas estrangeiras no Brasil 

Obter Autorização Prévia para Construção Inicial de Aeródromos 

Obter cadastro de mecânico para aprovação de retorno ao serviço de 

aeronaves submetidas a inspeções até 100 horas 

Obter Certidão de Propriedade e Ônus Reais 

Obter Certificação como Organização de Projeto 

Obter certificação de organização de manutenção de produto aeronáutico 

doméstica 

Obter Certificação Expedita 

Obter Certificação para Centro de Instrução de Aviação Civil (RBAC 141) 

Obter Certificação para Centro de Treinamento de Aviação Civil – RBAC 142 

Obter certificação para ministrar curso de transporte aéreo de artigos 

perigosos 

Obter Certificado de Aeronavegabilidade Especial para Aeronave Leve 

Esportiva ou Certificado de Autorização de Voo Experimental para 

Aerodesporto 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-operar-servicos-aereos-publicos-regulares-por-empresa-estrangeira
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-operar-servicos-aereos-publicos-regulares-por-empresa-estrangeira
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-operar-servicos-aereos-publicos-regulares-por-empresa-estrangeira
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-realizacao-de-operacoes-nao-regulares-por-empresas-estrangeiras
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-realizacao-de-operacoes-nao-regulares-por-empresas-estrangeiras
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-realizacao-de-operacoes-nao-regulares-por-empresas-estrangeiras
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-realizacao-de-operacoes-nao-regulares-por-empresas-estrangeiras
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-transporte-de-carga-total-ou-parcialmente-fora-da-fuselagem-de-aeronave
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-transporte-de-carga-total-ou-parcialmente-fora-da-fuselagem-de-aeronave
https://www.gov.br/pt-br/servicos/autorizacao-de-turma-itinerante-OE-SESCINC
https://www.gov.br/pt-br/servicos/autorizacao-de-turma-itinerante-OE-SESCINC
https://www.gov.br/pt-br/servicos/autorizacao-de-turma-itinerante-OE-SESCINC
https://www.gov.br/pt-br/servicos/autorizacao-de-turma-itinerante-OE-SESCINC
https://www.gov.br/pt-br/servicos/autorizacao-de-turma-itinerante-OE-SESCINC
https://www.gov.br/pt-br/servicos/autorizacao-de-turma-itinerante-OE-SESCINC
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-voo-de-aeronaves-privadas-estrangeiras-no-brasil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-voo-de-aeronaves-privadas-estrangeiras-no-brasil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-previa-para-construcao-inicial-e-ou-modificacao-de-caracteristicas-de-aerodromos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-previa-para-construcao-inicial-e-ou-modificacao-de-caracteristicas-de-aerodromos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-mecanico-para-aprovacao-de-retorno-ao-servico-de-aeronaves-submetidas-a-inspecoes-ate-100-horas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-mecanico-para-aprovacao-de-retorno-ao-servico-de-aeronaves-submetidas-a-inspecoes-ate-100-horas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-mecanico-para-aprovacao-de-retorno-ao-servico-de-aeronaves-submetidas-a-inspecoes-ate-100-horas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-mecanico-para-aprovacao-de-retorno-ao-servico-de-aeronaves-submetidas-a-inspecoes-ate-100-horas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certidao-de-propriedade-e-onus-reais
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certidao-de-propriedade-e-onus-reais
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-como-organizacao-de-projeto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-como-organizacao-de-projeto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-de-organizacao-de-manutencao-de-produto-aeronautico-domestica
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-de-organizacao-de-manutencao-de-produto-aeronautico-domestica
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-de-organizacao-de-manutencao-de-produto-aeronautico-domestica
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-de-organizacao-de-manutencao-de-produto-aeronautico-domestica
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-expedita
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-expedita
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-para-centro-de-instrucao-de-aviacao-civil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-para-centro-de-instrucao-de-aviacao-civil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-de-centro-de-treinamento
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-de-centro-de-treinamento
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-credenciamento-e-homologacao-de-entidade-de-ensino
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-credenciamento-e-homologacao-de-entidade-de-ensino
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-credenciamento-e-homologacao-de-entidade-de-ensino
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-credenciamento-e-homologacao-de-entidade-de-ensino
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-aeronavegabilidade-especial-para-aeronave-leve-esportiva-ou-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-aerodesporto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-aeronavegabilidade-especial-para-aeronave-leve-esportiva-ou-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-aerodesporto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-aeronavegabilidade-especial-para-aeronave-leve-esportiva-ou-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-aerodesporto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-aeronavegabilidade-especial-para-aeronave-leve-esportiva-ou-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-aerodesporto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-aeronavegabilidade-especial-para-aeronave-leve-esportiva-ou-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-aerodesporto
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-aeronavegabilidade-especial-para-aeronave-leve-esportiva-ou-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-aerodesporto


Obter Certificado de Autorização de Voo Experimental para protótipo ou 

Certificado Aeronavegabilidade para Aeronave Recém-fabricada 

Obter Certificado de Organização da Produção (COP) com Registro de 

Limitação da Produção (RLP) 

Obter Certificado de Organização de Ensino em Serviço de Prevenção, 

Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (OE-SESCINC) 

Obter Certificado de Produto Aeronáutico Aprovado (CPAA ou CPAA-OTP) 

Obter Certificado de Tipo ou Emenda/Adendo a Certificado de Tipo 

Obter Certificado Médico Aeronáutico 

Obter Certificado Operacional de operador aeroportuário 

Obter Código para o Registro Internacional de eventos sobre Aeronaves 

Obter designação ou alteração nas características de aeroporto como 

internacional 

Obter designação para país estrangeiro (empresas aéreas brasileiras) 

Obter extensão de tempo para reparo de itens constantes na Lista de 

Equipamento Mínimo (MEL) 

Obter Informações de desregistro e de não registro de aeronaves 

Obter liberação após reparo de aeronaves envolvidas em 

incidentes/acidentes 

Obter licença para exercer a atividade de comissário de voo 

Obter licença para exercer a atividade de Despachante Operacional de Voo 

Obter licença para exercer a atividade de Mecânico de Manutenção 

Aeronáutica 

https://www.gov.br/anac/pt-br/servicos/links_capas/obter-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-prototipo-ou-certificado-aeronavegabilidade-para-aeronave-recem-fabricada
https://www.gov.br/anac/pt-br/servicos/links_capas/obter-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-prototipo-ou-certificado-aeronavegabilidade-para-aeronave-recem-fabricada
https://www.gov.br/anac/pt-br/servicos/links_capas/obter-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-prototipo-ou-certificado-aeronavegabilidade-para-aeronave-recem-fabricada
https://www.gov.br/anac/pt-br/servicos/links_capas/obter-certificado-de-autorizacao-de-voo-experimental-para-prototipo-ou-certificado-aeronavegabilidade-para-aeronave-recem-fabricada
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-organizacao-de-producao-e-registro-de-limitacao-de-producao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-organizacao-de-producao-e-registro-de-limitacao-de-producao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-organizacao-de-producao-e-registro-de-limitacao-de-producao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-organizacao-de-producao-e-registro-de-limitacao-de-producao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-organizacao-de-ensino-em-servico-de-prevencao-salvamento-e-combate-a-incendio-em-aerodromos-civis-oe-sescinc
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-organizacao-de-ensino-em-servico-de-prevencao-salvamento-e-combate-a-incendio-em-aerodromos-civis-oe-sescinc
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-organizacao-de-ensino-em-servico-de-prevencao-salvamento-e-combate-a-incendio-em-aerodromos-civis-oe-sescinc
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-organizacao-de-ensino-em-servico-de-prevencao-salvamento-e-combate-a-incendio-em-aerodromos-civis-oe-sescinc
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-atestado-de-produto-aeronautico-aprovado
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-atestado-de-produto-aeronautico-aprovado
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-tipo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-medica-para-pilotos-comissarios-e-despachantes-operacionais-de-voo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-medica-para-pilotos-comissarios-e-despachantes-operacionais-de-voo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-operacional-de-operador-aeroportuario
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-operacional-de-operador-aeroportuario
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-codigo-para-o-registro-internacional-de-eventos-sobre-aeronaves
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-codigo-para-o-registro-internacional-de-eventos-sobre-aeronaves
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-designacao-ou-alteracao-nas-caracteristicas-de-aeroporto-como-internacional
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-designacao-ou-alteracao-nas-caracteristicas-de-aeroporto-como-internacional
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-designacao-ou-alteracao-nas-caracteristicas-de-aeroporto-como-internacional
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-designacao-ou-alteracao-nas-caracteristicas-de-aeroporto-como-internacional
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-designacao-para-servico-de-transporte-aereo-regular-internacional
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-designacao-para-servico-de-transporte-aereo-regular-internacional
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-extensao-de-tempo-para-reparo-na-MEL
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-extensao-de-tempo-para-reparo-na-MEL
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-extensao-de-tempo-para-reparo-na-MEL
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-extensao-de-tempo-para-reparo-na-MEL
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-informacoes-de-desregistro-e-de-nao-registro-de-aeronaves
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-informacoes-de-desregistro-e-de-nao-registro-de-aeronaves
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-liberacao-apos-reparo-de-aeronaves-envolvidas-em-incidentes-acidentes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-liberacao-apos-reparo-de-aeronaves-envolvidas-em-incidentes-acidentes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-liberacao-apos-reparo-de-aeronaves-envolvidas-em-incidentes-acidentes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-liberacao-apos-reparo-de-aeronaves-envolvidas-em-incidentes-acidentes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-trabalhar-como-comissario-de-voo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-trabalhar-como-comissario-de-voo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-trabalhar-como-despachante-operacional-de-voo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-trabalhar-como-despachante-operacional-de-voo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-e-habilitacoes-de-mecanico-de-manutencao-aeronautica-mma
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-e-habilitacoes-de-mecanico-de-manutencao-aeronautica-mma
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-e-habilitacoes-de-mecanico-de-manutencao-aeronautica-mma
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-e-habilitacoes-de-mecanico-de-manutencao-aeronautica-mma


Obter licença para exercer a atividade de piloto comercial de avião 

Obter licença para exercer a atividade de piloto comercial de helicóptero 

Obter licença para exercer a atividade de piloto de balão livre 

Obter licença para exercer a atividade de Piloto De Linha Aérea de Avião 

Obter licença para exercer a atividade de Piloto De Linha Aérea de 

Helicóptero 

Obter licença para exercer a atividade de piloto de planador 

Obter licença para exercer a atividade de Piloto Privado de Avião 

Obter licença para piloto privado de helicóptero 

Obter restituição de multa junto à ANAC 

Obter restituição de Taxa de Fiscalização da Aviação Civil 

Obter validação de Certificado de Tipo (CT) estrangeiro (Type Certificate -TC 

ou equivalente) ou Adendo ao Certificado de Tipo 

Obter validação de Certificado Suplementar de Tipo estrangeiro (STC - 

Supplementary Type Certificate ou equivalente) 

Obter validação de Grande Modificação ao Projeto de Tipo requerido pelo 

detentor do TC estrangeiro (Type Certificate - TC ou equivalente) 

Obter Validação de projeto de artigos TSO/ETSO (ou equivalente) de 

autoridade estrangeira, ou autorização para marcação de OTP em produto 

estrangeiro 

Obter validação ou alteração de Categoria Contraincêndio do Aeródromo 

(CAT) em aeródromo público 

Obter Vinculação de Usuário Administrador no Sistema de Registro de 

Operações (SIROS) 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-comercial-de-aviao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-comercial-de-aviao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-comercial-de-helicoptero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-comercial-de-helicoptero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-e-habilitacao-para-piloto-de-balao-livre
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-e-habilitacao-para-piloto-de-balao-livre
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-de-linha-aerea-de-aviao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-de-linha-aerea-de-aviao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-de-linha-aerea-de-helicoptero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-de-linha-aerea-de-helicoptero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-de-linha-aerea-de-helicoptero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-piloto-de-linha-aerea-de-helicoptero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-e-habilitacao-para-piloto-de-planador
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-e-habilitacao-para-piloto-de-planador
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-exercer-a-atividade-de-piloto-privado-de-aviao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-exercer-a-atividade-de-piloto-privado-de-aviao
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-exercer-a-atividade-de-piloto-privado-de-helicoptero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenca-para-exercer-a-atividade-de-piloto-privado-de-helicoptero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-restituicao-de-multa-junto-a-anac
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-restituicao-de-multa-junto-a-anac
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-restituicao-de-taxa-de-fiscalizacao-da-aviacao-civil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-restituicao-de-taxa-de-fiscalizacao-da-aviacao-civil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/validar-projeto-aeronautico-certificado-no-exterior
https://www.gov.br/pt-br/servicos/validar-projeto-aeronautico-certificado-no-exterior
https://www.gov.br/pt-br/servicos/validar-projeto-aeronautico-certificado-no-exterior
https://www.gov.br/pt-br/servicos/validar-projeto-aeronautico-certificado-no-exterior
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-certificado-suplementar-cst-stc-estrangeiro
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-certificado-suplementar-cst-stc-estrangeiro
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-certificado-suplementar-cst-stc-estrangeiro
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-certificado-suplementar-cst-stc-estrangeiro
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-grande-modificacao-ao-projeto-de-tipo-estrangeiro
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-grande-modificacao-ao-projeto-de-tipo-estrangeiro
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-grande-modificacao-ao-projeto-de-tipo-estrangeiro
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-grande-modificacao-ao-projeto-de-tipo-estrangeiro
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-nivel-de-seguranca-de-produto-aeronautico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-nivel-de-seguranca-de-produto-aeronautico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-nivel-de-seguranca-de-produto-aeronautico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-nivel-de-seguranca-de-produto-aeronautico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-nivel-de-seguranca-de-produto-aeronautico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-de-nivel-de-seguranca-de-produto-aeronautico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-ou-alteracao-de-categoria-contraincendio-do-aerodromo-cat-em-aerodromo-publico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-ou-alteracao-de-categoria-contraincendio-do-aerodromo-cat-em-aerodromo-publico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-ou-alteracao-de-categoria-contraincendio-do-aerodromo-cat-em-aerodromo-publico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-validacao-ou-alteracao-de-categoria-contraincendio-do-aerodromo-cat-em-aerodromo-publico
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-usuario-no-sistema-de-registro-de-operacoes-siros
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-usuario-no-sistema-de-registro-de-operacoes-siros
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-usuario-no-sistema-de-registro-de-operacoes-siros
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-usuario-no-sistema-de-registro-de-operacoes-siros


Parcelar multas junto à ANAC 

Realizar a comunicação de venda de aeronave 

Realizar Emenda a Certificado de Organização de Manutenção de Produto 

Aeronáutico ou às suas Especificações Operativas 

Realizar exame de proficiência em língua inglesa para profissional de aviação 

civil 

Realizar exame de proficiência para pilotos de aviação civil 

Realizar exame teórico para profissional de aviação civil 

Registrar aeródromo privado (inscrição e alteração cadastral) 

Registrar Direitos sobre Aeronaves ou Componentes 

Registrar Plano Específico de Zoneamento de Ruído de Aeródromo Público 

(PZR) 

Solicitar alocação de horários em aeroportos 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/parcelar-multas-em-divida-corrente
https://www.gov.br/pt-br/servicos/parcelar-multas-em-divida-corrente
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-a-comunicacao-de-venda-de-aeronave
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-a-comunicacao-de-venda-de-aeronave
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-emenda-a-certificado-de-organizacao-de-manutencao-de-produto-aeronautico-ou-as-suas-especificacoes-operativas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-emenda-a-certificado-de-organizacao-de-manutencao-de-produto-aeronautico-ou-as-suas-especificacoes-operativas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-emenda-a-certificado-de-organizacao-de-manutencao-de-produto-aeronautico-ou-as-suas-especificacoes-operativas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-emenda-a-certificado-de-organizacao-de-manutencao-de-produto-aeronautico-ou-as-suas-especificacoes-operativas
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-proficiencia-linguistica
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-proficiencia-linguistica
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-proficiencia-linguistica
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-proficiencia-linguistica
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-exame-de-proficiencia-para-piloto-de-aviacao-civil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-exame-de-proficiencia-para-piloto-de-aviacao-civil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-exame-teorico-para-atuacao-profissional-na-aviacao-civil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-exame-teorico-para-atuacao-profissional-na-aviacao-civil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-areodromo-privado-inscricao-e-alteracao-cadastral
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-areodromo-privado-inscricao-e-alteracao-cadastral
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-direitos-sobre-aeronaves-ou-componentes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-direitos-sobre-aeronaves-ou-componentes
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-pzr
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-pzr
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-pzr
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-pzr
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-alocacao-de-slots
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-alocacao-de-slots

