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REVALIDAÇÃO DA LICENÇA DE PILOTO DE PLANADOR 
RBAC 61.193 

 
 

SEGUNDO O RBAC 61.193, EMENDA 13: 
 
 

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 eletrônica: 
 

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 62º CAMPEONATO 

BRASILEIRO DE VOO EM PLANADORES - Luís Eduardo Magalhães/BA” 
(especificar o campeonato em qual participou) 

 
1.1.3 Incluir o valor de milhas náuticas, na CIV eletrônica, assim como incluir o 

tempo de Navegação (o mesmo que o DIURNO) 
 

1.1.3.1 Para transformar km em milhas náuticas, dividir o valor da 
distância do voo que se encontra na OLC por 1,852 km 
1 milha náutica = 1,852 km  

 
 

Pagar a GRU. Encontrada no link: 
https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=RedirecionarPaginaS
ervicoBean TFAC Base 01 - CONCESSÃO, RENOVAÇÃO OU AVERBAÇÃO DE LICENÇAS, 
HABILITAÇÕES OU CERTIFICADOS DO PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL 

 
2. 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 TFAC 01 

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

https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/regulados/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); 
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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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