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REVALIDAÇÃO DA LICENÇA DE PILOTO DE PLANADOR 
RBAC 61.193 

 
Até um tempo atrás, era possível revalidar  a Licença de Piloto de Planador (PPL) e a 
Licença de PP por experiência recente, sem a realização de cheque com checador 
credenciado. A ANAC em alinhamento com as normas ICAO eliminou a alternativa da 
revalidação das licença de PP por experiência recente. 
 
Minha Licença de Piloto de Planador (PPL) venceria em Junho/2019, e fui verificar se 
a revalidação por experiência recente ainda estava válida. A informação que corria em 
nosso meio, era que esse caminho estava vedado e seria obrigatoriamente 
necessário  realizar o cheque por checador credenciado. Não satisfeita com a 
informação não baseada em evidências, comecei a pesquisar no RBAC 61, sendo 
que me deparei com a EMENDA 09, atual, onde constava a liberação da revalidação 
de habilitação de  categoria por experiência recente para pilotos de planador e pilotos 
de balão. Para não incorrer em erros, já que o RBAC 61, emenda 10 estava à 
disposição, e começará a vigorar em julho, fui checar se a mesma prerrogativa seria 
válida. SIM! Esta prerrogativa estava VÁLIDA ! 
  
Enviei toda a documentação, pelo SACI, e em 1 semana já estava no sistema que a 
Revalidação de habilitação de PPL foi CONCLUÍDA e APROVADA! 
 
Desta forma, compartilho com todos o Passo-a-Passo da Revalidação de Habilitação 
de Licença de Piloto de Planador – PPL.  O detalhe importante é que esse caminho é 
válido se a licença ainda não estiver vencida. Recomendo iniciar o processo 30 dias 
antes do vencimento. Caso a Licença de PPL já estiver vencida, o piloto deverá 
obrigatóriamente realizar o cheque com checador credenciado.  
 
BOA SORTE!  
 
Abraços 
 

 

Valéria	Caselato	
Presidente	FBVV	
presidente@planadores.org.br	
Praça	Rocha	Falcão,	47,	Sala	1	
05115-120	-	São	Paulo	-	SP	-	Brasil	
Fone	(11)	4112-0190	
www.planadores.org.br	
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SEGUNDO O RBAC 61.193, EMENDA 09: 

61.193 Concessão e revalidação de habilitação de categoria  

(a) A habilitação de categoria é concedida juntamente com a concessão de uma 
licença de piloto e deve corresponder à categoria de aeronave na qual foi 
realizada a instrução de voo e o exame de proficiência ou, no caso de licença de 
aluno piloto, deve corresponder à categoria pertinente ao curso que o aluno tenha 
cursado ou esteja cursando.  

(b) Revalidação da habilitação de categoria:  

(1) o titular de uma licença de piloto de avião, helicóptero, aeronave de 
sustentação por potência ou dirigível terá revalidada sua habilitação de categoria 
sempre que revalidar uma habilitação de classe ou de tipo correspondente à 
categoria de aeronaves da licença da qual seja titular;  

(2) o titular de uma licença de planador ou licença de balão livre pode solicitar a 
revalidação das respectivas habilitações de categoria antes do final do período de 
validade estabelecido na seção 61.19 deste Regulamento, considerando o prazo 
de tolerância estabelecido na seção 61.33 deste Regulamento, se:  

      (i) comprovar ter realizado durante o período de validade da habilitação, pelo 
menos, 12 (doze) horas de voo em aeronave da categoria pertinente, das quais, 
pelo menos, 2 (duas) horas devem ter sido realizadas em voo de navegação; e  

      (ii) cumprir os requisitos de experiência recente pertinentes estabelecidos na 
seção 61.21 deste Regulamento;  

(3) para revalidar a habilitação de categoria após expirados sua validade e o 
prazo de tolerância estabelecido na seção 61.33 deste Regulamento, o titular de 
uma licença de planador ou licença de balão livre deve ser aprovado em exame 
de proficiência na categoria apropriada.  
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PASSO-A-PASSO 
 

1. Atualizar a CIV eletronica: 
 

1.1 Incluir os voos de navegação, e no item  “observação” mencionar : 
 

1.1.1 Voo de Navegação local: “VOO DE TREINAMENTO DE NAVEGAÇÃO 
REALIZADO EM LUIS EDUARDO MAGALHAES – BA” 

 
1.1.2 Voo em Campeonato:  “VOO DE NAVEGAÇÃO NO 60º CAMPEONATO  

BRASILEIRO DE VOO A VELA -  BEBEDOURO/SP” (especificar o 
campeonato em qual participou) 

 
 

2. Pagar a GRU Código 5104 P/PPL 
 

3. Entrar no SACI (https://sistemas.anac.gov.br/saci/)  
 

--> SERVIÇOS  --> HABILITAÇÃO  -->  SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
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EM SERVIÇOS PREENCHER: 
 

1. Apresentação de Documentos: DIGITAL 
2. Tipo de Pessoa: ______ 
3. Email de contato: ____ 
4. Código ANAC: _____ 

 
CLICAR no Serviço desejado em : 
 
REVALIDAÇÃO:   PLAN (incluir no primeiro quadrado) 
 
CLICAR EM AVANÇAR 
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4. ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS 
 

1. Declaração, e deve ser incluída no lugar da FAP. (ANEXO 01) 

2. Pagar a GRU Código 5104 P/PPL 

3. Requerimento datado e assinado, (FORMGPEL: encontrado no link: 

https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/profissionais-da-aviacao-

civil/habilitacao/arquivos/FORMGPEL.pdf/view). (ANEXO 02) 

a. Neste requerimento, no campo “SOLICITAÇÃO”, colocar:  Revalidação 
por experiência recente de habilitação de categoria conforme o 
RBAC 61.193 (2) (i); 

b. Neste requerimento, no campo “OBSERVAÇÃO”, colocar:  Piloto de 
Planador 

4. ENVIAR 
5. IMPRIMIR OU SALVAR 
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ANEXO 01: DECLARAÇÃO 
 

DECLARAÇÃO	DE	REVALIDAÇÃO	DE		
HABILITAÇÃO	DE	CLASSE,	POR	EXPERIÊNCIA	

RBAC	61.193	(2)	(i)	
	
	
	

Cidade/Estado, ___ de ___________ de 20__. 
 
 
Eu, (NOME), portador do CPF número ___________e código ANAC 
__________, declaro para fins de revalidação por experiência, que cumpro 
com os requisitos previstos no RBAC 61.193 (2) (i) e (ii) , abaixo descritos:  
 

1. Realizei no período de validade da habilitação ______horas em voo 
de aeronave classe PLANADOR, das quais _____ horas em voo de 
navegação. 
 

2. Realizei (quantidade)  decolagens e  (quantidade)   aterrisagens, nos 
últimos 90 dias em condições visuais de voo, tendo efetivamente 
operado os comandos da aeronave, da mesma categoria e classe 
acima descrito, conforme prevê o RBAC 61.21 (a). 

 
Desta forma, solicito dispensa de exame de proficiência em voo, em 
aeronave, no sentido de revalidar a habilitação classe PLANADOR. 
 

 
 

 
____________________________ 

(NOME) 
CPF  

CANAC  
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ANEXO 02 : Requerimento para Revalidação  
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