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CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL

INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL

DIVISÃO DE HOMOLOGAÇÃO AERONÁUTICA

CIRCULAR
DE

INFORMAÇÃO

Assunto: INFORMAÇÕES SOBRE HOMOLOGAÇÃO
DE PRODUTOS AERONÁUTICOS PARA
APLICAÇÃO EM AERONAVES, MOTORES
OU HÉLICES.

Data : 20 Mai 1999
Origem: FDH/HAR

CI Nº: 21-005A

1. OBJETIVO

Informar aos interessados em homologação de produtos aeronáuticos de emprego civil os
requisitos e procedimentos adotados pelo Instituto de Fomento e Coordenação Industrial do
CTA que devem ser observados no processo de homologação.

2. CANCELAMENTO

Esta CI substitui e cancela a CI 21-005, de 10 Fev 95.

3. APLICABILIDADE

Estas instruções são aplicáveis a todas as empresas fabricantes nacionais que pretendem
homologar produtos aeronáuticos, para emprego em aeronaves, motores ou hélices.
Nota:   De acordo com o que estabelece a Portaria Nº 453/GM5, de 02 Ago 91, Art. 7º,

compete ao Centro Técnico Aeroespacial (CTA), todas as atividades relativas à
aprovação de projetos e produção, incluindo, dentre outras, a homologação de
produtos aeronáuticos e de empresas fabricantes destes produtos.
Regimentalmente, o CTA atribui ao Instituto de Fomento e Coordenação Industrial
(IFI) as atividades de homologação de produtos aeronáuticos e de empresas
fabricantes destes produtos, respectivamente tratadas na Divisão de Homologação
Aeronáutica (FDH) e na Divisão de Normalização e Qualidade Industrial (FQI).

4. REFERÊNCIAS

Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica (RBHA):
• RBHA 21 - Subparte K: Aprovação de Materiais, Peças, Processos e Dispositivos.
• RBHA 21 - Subparte O: Aprovação de Produtos Produzidos Sob Uma Ordem Técnica

Padrão.
Circulares de Informação (CI):

• CI 21-001: Orientação para Preenchimento do Requerimento para Serviço de Homologação:
FORM FDH-300-03.

• CI 21-009: Relação das Ordens Técnicas Padrão.
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5. MODALIDADES DE HOMOLOGAÇÃO

Os itens de emprego aeronáutico de que trata esta Circular, produzidos no Brasil, segundo
projeto próprio ou sob licença, poderão ser homologados dentro de uma das seguintes
modalidades:
5.1 Homologação Segundo Ordem Técnica Padrão

Esta modalidade é aplicável aos produtos que, devido seu uso generalizado na maioria
das aeronaves, devem possuir um desempenho mínimo obrigatório uniforme, o qual é
estabelecido através de requisitos específicos chamados Ordens Técnicas Padrão (OTP),
ou, em inglês, “Technical Standard Order” (TSO). Para uma lista das OTP existentes,
consulte a CI 21-009 ou a AC 20-110 da FAA.
A homologação segundo uma OTP indica que o produto está aprovado para uso em
aeronaves, motores e hélices homologados desde que sua instalação seja também
aprovada segundo os requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis à aeronave, motor ou
hélice específicos, o que pode ocorrer durante a homologação original do projeto de tipo
ou, posteriormente, como uma modificação de projeto aprovada segundo as subpartes D
ou E do RBHA 21.

5.2 Homologação Segundo Outras Normas
Esta modalidade é aplicável aos produtos não enquadrados no caso anterior, para os quais
um desempenho mínimo recomendável é estabelecido em normas aeronáuticas de
diferentes origens, reconhecidas como apropriadas pelo CTA. A FDH analisará a
adequabilidade da norma considerada.
A aprovação da instalação destes produtos seguem as mesmas disposições estabelecidas
no item anterior (5.1).
A título de informação, cita-se como exemplos de normas plenamente reconhecidas as
seguintes: MIL, AN, SAE etc.

5.3 Homologação de Peças de Modificação e Reposição
Esta modalidade é aplicável às peças e componentes de uma aeronave, motor ou hélice,
não enquadrados nos casos anteriores, desenvolvidos por terceiros para substituição das
peças ou componentes originalmente aprovados como parte do produto final homologado
(ver item 5.4 a seguir).
A aprovação será concedida quando o requerente demonstrar que a peça considerada é
idêntica àquela do projeto de tipo aprovado, ou, no caso de peça de modificação, cumpre
a função pretendida e tem nível de segurança equivalente.
O fabricante nacional poderá, ainda, obter homologação de peças de modificação ou de
reposição para produtos (aeronave, motor ou hélice) de fabricação estrangeira, com
Certificado de Homologação de Tipo (CHT) reconhecido no Brasil, desde que comprove
que a peça de sua fabricação, embora não seja idêntica (mesmos dados de projeto) à peça
original, lhe é equivalente, isto é, executa a mesma função pretendida, quando instalada
no produto final certificado, e tem os mesmos níveis de qualidade e confiabilidade da
peça original.

Nota: O fabricante de um produto homologado, sob qualquer das modalidades supra-
indicadas, só receberá um Atestado de Produto Aeronáutico Aprovado (APAA) se,
além do produto homologado, tiver, também, a sua empresa homologada para fabricá-
lo. O documento que formaliza a homologação de empresa é o Certificado de
Homologação de Empresa (CHE).
É desejável que os processos de homologação de empresa e do produto se
desenvolvam simultaneamente, pois, no âmbito da homologação aeronáutica, a
fabricação é indissociável do produto. Em suma, o APAA só é concedido se a empresa
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estiver apta a produzi-lo, e vice-versa, ou seja, o CHE só é emitido para a fabricação
de produtos homologados.
O requerente de um CHE deve comprovar possuir um Sistema de Qualidade para a
Produção Aeronáutica (SQPA) compatível com a complexidade do produto que
fabrica.

5.4 Homologação através de procedimentos de Homologação de Tipo
Refere-se aos produtos não enquadrados nos casos anteriores, aprovados como parte da
aeronave, motor ou hélice homologados, e originalmente instalados nos mesmos.
O fabricante da aeronave, motor ou hélice é o responsável pela comprovação de que o
produto incorporado satisfaz às condições de segurança e operacionalidade exigidas, bem
como pelo controle de qualidade do produto incorporado, de maneira a assegurar que, na
produção seriada, sejam mantidas as características do protótipo aprovado.
O fornecedor do fabricante pode solicitar uma aprovação independente destes produtos,
conforme procedimentos do item anterior (5.3), se tiver interesse em fornecê-los
diretamente ao mercado de peças de reposição. Caso contrário, a comercialização destes
produtos só pode ocorrer através do fabricante do produto final (aeronave, motor ou
hélice).

6. PROCEDIMENTOS

6.1 O documento inicial de um processo de homologação de produto aeronáutico e da
empresa para sua fabricação é o requerimento (Formulário FDH-300-03) do fabricante
(pessoa física ou jurídica), solicitando estas aprovações ao IFI. O modelo deste requerimento
encontra-se no Anexo A1 da CI 21-001, que orienta sobre seu preenchimento. Opcionalmente,
aceita-se também uma carta do fabricante contendo os dados necessários previstos no
requerimento padrão.

6.2 O requerimento só terá validade se instruído dos seguintes elementos:
6.2.1  Indicação do produto cuja homologação é pretendida.
6.2.2  Quando aplicável, indicação do conjunto final (aeronave, motor ou hélice) onde o

produto deverá ser instalado, usado ou aplicado.
6.2.3  Nome e endereço das instalações onde o produto é ou será fabricado e o SQPA da

empresa, anexando ao requerimento:
-  Manual da Qualidade.
-  Lista de normas/procedimentos/instruções técnicas aplicáveis.
-  Lista de fornecedores aprovados.
-  Lista de itens/componentes do(s) produto(s) considerados críticos.
-  Lista dos processos produtivos considerados especiais ou críticos.
-  Lista mestra dos desenhos do(s) produto(s).

6.2.4 Projeto e/ou descrição do produto, incluindo no que for aplicável:
-  Desenhos, especificações e normas obedecidas.
-  Informações sobre os  materiais e os processos de fabricação.
-  Informações sobre características de inflamabilidade, combustão e toxidez de

materiais empregados.
-  Relatórios de ensaios e cálculos necessários à comprovação de que o projeto do

produto satisfaz às condições de aeronavegabilidade definidas pelos RBHA. Se o
produto for fabricado sob licença, apresentar comprovação do licenciamento, CHT
original.

-  Proposta detalhada de ensaios para comprovação da adequabilidade do produto às
exigências dos RBHA e/ou de normas e especificações aplicáveis.
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-  Indicações de facilidades, de que disponha o fabricante, para a realização dos
ensaios, cuja aceitação fica condicionada à aprovação do CTA.

6.3 O requerente deverá demonstrar ao CTA que o produto de sua fabricação:
6.3.1  Satisfaz às exigências de projeto do produto final (aeronave, motor ou hélice), no

qual será instalado, e/ou às normas e especificações aplicáveis.
6.3.2  É fabricado em instalações e condições tecnicamente satisfatórias, e submetido a

um sistema de qualidade capaz de assegurar que a produção seriada terá as mesmas
características e qualidade do produto aprovado.

Nota:  A comprovação a que se refere ao item 6.3.1 do parágrafo anterior será feita através da
análise da documentação que instrui o requerimento e mediante ensaios que deverão
ser realizados em laboratórios, que estarão sujeitos à aprovação do CTA, em termos de
adequabilidade e operacionalidade dos equipamentos, instrumentação e instalações de
ensaio.
O requerente deverá apresentar propostas e relatórios conclusivos dos ensaios, os
quais, em princípio, deverão ser assistidos por representantes do CTA.
Por sua vez, a comprovação referente ao item 6.3.2 será executada em duas fases:
1. Análise de conformidade documental da empresa em relação aos requisitos dos

RBHA aplicáveis; e
2. Visitas do CTA às instalações industriais do requerente com o objetivo de avaliar a

implementação do SQPA aprovado. Quando o requerente declarar-se preparado,
será realizada uma visita inicial de avaliação, seguida de um programa de visitas,
conforme se julgar necessário para acompanhamento das ações corretivas
recomendadas. Mesmo após concluída a homologação da empresa, permanece a
necessidade de visitas periódicas para se constatar a manutenção do sistema
aprovado.

As despesas decorrentes dos ensaios e dos deslocamentos dos especialistas da
homologação serão de responsabilidade do requerente.

7. SIGLAS E ABREVIATURAS

AC: Advisory Circular

AN: Army/Navy Specification

APAA: Atestado de Produto Aeronáutico Aprovado

BS: Boletim de Serviço

CHE: Certificado de Homologação de Empresa

CHT: Certificado de Homologação de Tipo

CI: Circular de Informação

CTA: Centro Técnico Aeroespacial

FAA: Federal Aviation Administration

FDH: Divisão de Homologação Aeronáutica do IFI

FQI: Divisão de Normalização e Qualidade Industrial do IFI

HAR: Assessoria de Regulamentação e Aeronavegabilidade da FDH

HST: Homologação Suplementar de Tipo

IFI: Instituto de Fomento e Coordenação Industrial

MIL: Military Specification

OE: Ordem de Engenharia
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OTP: Ordem Técnica Padrão

RBHA: Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica

SAE: Society of Automotive Engineers

SQPA: Sistema de Qualidade para Produção Aeronáutica

TSO: Technical Standard Order

8. CORRESPONDÊNCIA E INFORMAÇÕES

Informações adicionais, bem como as publicações mencionadas no texto desta Circular, poderão
ser solicitadas ao:

Centro Técnico Aeroespacial
Instituto de Fomento e Coordenação Industrial
Divisão de Homologação Aeronáutica  ou
Divisão de Normalização e Qualidade Industrial
Caixa Postal 6001
12231-970 - São José dos Campos – SP
Telefax: (012) 341-4766 (FDH)

347-5251 (FQI)

Luiz Alberto C. Munaretto - Ten.-Cel.-Av.
Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica


