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21.190 Emissão de certificado de 

aeronavegabilidade especial para 

aeronaves categoria leve esportiva

§21.190   Issue of a special airworthiness 

certificate for a light-sport category aircraft.

21.190 Emissão de certificado de 

aeronavegabilidade especial para 

aeronaves categoria leve esportiva

sem alteração

(b) Elegibilidade. Para ser elegível a 

um certificado de aeronavegabilidade 

especial na categoria leve esportiva:

(b) Eligibility. To be eligible for a special 

airworthiness certificate in the light-sport 

category:

(b) Elegibilidade. Para ser elegível a um 

certificado de aeronavegabilidade especial 

na categoria leve esportiva:

sem alteração

(2) a aeronave não deve ter tido, 

previamente, um certificado de 

aeronavegabilidade padrão, um 

certificado de aeronavegabilidade 

especial nas categorias primária ou 

restrita, ou um certificado de 

aeronavegabilidade provisório, ou 

um certificado de aeronavegabilidade 

equivalente emitido por uma 

autoridade estrangeira de aviação 

civil;

(2) The aircraft must not have been previously 

issued a standard, primary, restricted, limited, 

or provisional airworthiness certificate, or an 

equivalent airworthiness certificate issued by 

a foreign civil aviation authority.

(2) A aeronave deve:
Alterado para melhoria do texto,  

permitindo apenas as condições 

previstas nos subparágrafos.

- -

(i) por suas características, atender a 

definição de aeronave leve esportiva, 

segundo o RBAC 01;

Parágrafo incluído para melhoria do texto 

explicitando a referência ao definido no 

RBAC 01.

- -

(ii) ser nova, tendo sido de propriedade 

apenas do seu fabricante, distribuidor ou 

revendedor; ou

Parágrafo incluído para melhoria do 

texto, permitindo que aeronaves novas 

(importadas ou nacionais), recebam um 

CA especial na categoria leve esportiva 

no Brasil, desde que atendidos os 

demais requisitos da seção 21.190 do 

RBAC 21.

Quanto à definição de "aeronave nova", 

buscou-se harmonização ao definido no 

Appendix I, Order 8130.2J, Airworthiness 

Certification of Aircraft  da FAA.

- -

(iii) ter tido, previamente, um certificado 

emitido de acordo com o previsto no 

parágrafo 21.191(i)(3).

Parágrafo incluído para melhoria do 

texto, permitindo que aeronaves que já 

possuem um CAVE na categoria leve 

esportiva emitido pela ANAC possam  

receber um CA especial na categoria 

leve esportiva, desde que atendidos os 

demais requisitos da seção 21.190 do 

RBAC 21.

Aeronaves montadas a partir de um 

conjunto não serão aceitas neste caso.

21.191 Certificados de autorização 

de voo experimental
§21.191   Experimental certificates.

21.191 Certificados de autorização de voo 

experimental
sem alteração

Os certificados de autorização de 

voo experimental são emitidos para 

os seguintes propósitos:

Experimental certificates are issued for the 

following purposes:

Os certificados de autorização de voo 

experimental são emitidos para os 

seguintes propósitos:

sem alteração

(g) operação de aeronave de 

construção amadora. 

(g) Operating amateur-built aircraft. Operating 

an aircraft the major portion of which has 

been fabricated and assembled by persons 

who undertook the construction project solely 

for their own education or recreation.

(g) operação de aeronave de construção 

amadora. 
sem alteração

(1) Operação de aeronave cuja 

porção maior foi fabricada e montada 

por pessoas que realizaram a 

construção unicamente para sua 

própria educação ou recreação; ou

-

(1) Operação de aeronave cuja porção 

maior foi fabricada e montada por pessoas 

que realizaram a construção unicamente 

para sua própria educação ou recreação, 

sendo vetada a construção seriada e a 

importação de aeronave pronta.

Alterado para proibir a emissão do CAVE 

para as aeronaves de construção 

amadora fabricadas e montadas fora do 

Brasil. 

Melhorada a redação do texto, 

explicitando a proibição da produção em 

larga escala.  

Quadro Comparativo RBAC 21

1/2



RBAC 21 Emenda 04 14 CFR Part 21 da FAA Proposta Justificativa

(2) Operação de aeronave que não 

atenda ao critério da porção maior, 

que se enquadre na definição de 

veículo ultraleve segundo o RBHA 

103A e cuja construção seja 

finalizada e evidenciada até 

01/12/2014, desde que a maioria das 

tarefas de construção da aeronave 

seja realizada no Brasil.

- (2) [reservado]
Remoção de regra de transição que já 

estava obsoleta.

(i) operação de aeronave leve 

esportiva que:

(i) Operating light-sport aircraft. Operating a 

light-sport aircraft that—

(i) operação de aeronave leve esportiva 

que:
sem alteração

(1) por suas características, se 

enquadre na definição de aeronave 

leve esportiva segundo a seção 01.1 

do RBAC 01 e cuja construção seja 

finalizada e evidenciada até 

01/12/2016, desde que a maioria das 

tarefas de construção da aeronave 

seja realizada no Brasil; ou

(1) Has not been issued a U.S. or foreign 

airworthiness certificate and does not meet 

the provisions of §103.1 of this chapter. An 

experimental certificate will not be issued 

under this paragraph for these aircraft after 

January 31, 2008;

(1) [reservado]
Remoção de regra de transição que já 

estava obsoleta.

(2) tenha sido montada:

(i) a partir de um conjunto para o 

qual o requerente pode providenciar 

as informações requeridas pelo 

parágrafo 21.193(e); e

(ii) de acordo com as instruções de 

montagem do fabricante, as quais 

devem satisfazer normas 

consensuais aplicáveis; ou

(2) Has been assembled—

(i) From an aircraft kit for which the applicant 

can provide the information required by 

§21.193(e); and

(ii) In accordance with manufacturer's 

assembly instructions that meet an applicable 

consensus standard; or

(2) tenha sido montada no Brasil:

(i) a partir de um conjunto para o qual o 

requerente pode providenciar as 

informações requeridas pelo parágrafo 

21.193(e); e

(ii) de acordo com as instruções de 

montagem do fabricante, as quais devem 

satisfazer normas consensuais aplicáveis; 

ou

Inserido "no Brasil", para melhoria do 

texto, explicitando o que tem sido 

praticado pela ANAC de modo a garantir 

uma melhor vigilância da 

aeronavegabilidade sobre a montagem 

destas aeronaves.

(3) tenha tido, previamente, um 

certificado de aeronavegabilidade 

especial, categoria leve esportiva, de 

acordo com a seção 21.190.

(3) Has been previously issued a special 

airworthiness certificate in the light-sport 

category under §21.190.

(3) cumpra com o previsto na seção 

21.190.

Alterado para melhoria do texto e 

redução de burocracia, deixando claro 

que uma aeronave que foi construída de 

acordo com as regras previstas na seção 

21.190 possa receber diretamente um 

CAVE na categoria leve esportiva, sem a 

necessidade de primeiro receber um CA 

especial na categoria leve esportiva, 

como previsto na regra vigente.

- -

(i) Para aeronave importada, esta deve ser 

nova, tendo sido de propriedade apenas 

do seu fabricante, distribuidor ou 

revendedor ou ter tido, previamente, um 

certificado de aeronavegabilidade especial, 

categoria leve esportiva, de acordo com a 

seção 21.190. 

Parágrafo incluído para melhoria do 

texto. Para aeronave importada, apenas 

se aceitará a aeronave nova desde que 

atendidos os demais requisitos da seção 

21.190 do RBAC 21 ou aeronave que já 

tenha tido um CA especial na categoria 

leve esportiva emitido pela ANAC.

Quanto à definição de "aeronave nova", 

buscou-se harmonização ao definido no 

Appendix I, Order 8130.2J, Airworthiness 

Certification of Aircraft da FAA.

21.193 Certificado de autorização de 

voo experimental. Generalidades
§21.193   Experimental certificates: general.

21.193 Certificado de autorização de voo 

experimental. Generalidades
sem alteração

(e) no caso de aeronave leve 

esportiva montada a partir de 

conjunto a ser certificada de acordo 

com o parágrafo 21.191(i)(2), um 

requerente deve apresentar o 

seguinte:

(e) In the case of a light-sport aircraft 

assembled from a kit to be certificated in 

accordance with §21.191(i)(2), an applicant 

must provide the following:

(e) no caso de aeronave leve esportiva 

montada a partir de conjunto a ser 

certificada de acordo com o parágrafo 

21.191(i)(2), um requerente deve 

apresentar o seguinte:

sem alteração

(1) evidências de que uma aeronave 

de mesma marca e modelo foi 

fabricada e montada pelo fabricante 

dos conjuntos da aeronave e que a 

mesma tenha tido, no Brasil, um 

certificado de aeronavegabilidade 

especial na categoria leve esportiva;

(1) Evidence that an aircraft of the same 

make and model was manufactured and 

assembled by the aircraft kit manufacturer 

and issued a special airworthiness certificate 

in the light-sport category.

(1) evidências de que uma aeronave de 

mesma marca e modelo foi fabricada e 

montada pelo fabricante dos conjuntos da 

aeronave e que ela já tenha demonstrado 

o cumprimento com a seção 21.190; 

Alterado para compatibilizar com o 

entendimento expresso na nova redação 

proposta para o 21.191(i)(3).
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