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Instrução de Trabalho Detalhada
ITD-101-02 (Revisão 03) 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Base de Certificação e Controle de Assuntos Relevantes. 

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 00, cancela e substitui a revisão 01 do Procedimento 
Administrativo – PA-16 de 04 de março de 2005. 

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha atividades do processo “Planejar processo de certificação de tipo” contido no 
MPR/SAR-101-R00.  

4. OBJETIVO 

Estabelecer o processo de definição da base de certificação aplicável a um projeto de tipo e o 
procedimento para registro da discussão de assuntos relevantes durante o processo de certificação 
de tipo através da emissão e controle de Ficha de Controle de Assuntos Relevantes (FCAR) e de 
Certification Action Items (CAI). 

5. APLICABILIDADE 

Esta ITD aplica-se aos processos de certificação de tipo, certificação suplementar de tipo e 
validação de certificado de tipo, conduzidos pelos servidores da Gerência-Geral de Certificação de 
Produto Aeronáutico- GGCP, da Gerência Técnica de Processo Normativo - GTPN e da 
Superintendência de Padrões Operacionais - SPO. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

AC Advisory Circular 

AIT Autorização para Inspeção de Tipo 

AMOC Acceptable Means of Compliance 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

ARAC Aviation Rulemaking Advisory Committee 

CAI Certification Action Item 

CI Circular de Informação 

CRI Certification Review Item 

CS Certification Specification 

CST Certificação Suplementar de Tipo 

CT Certificação de Tipo 

DOU Diário Oficial da União 

EA Especificação de Avião 
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EASA European Aviation Safety Agency 

EEI Área de Estruturas e Interiores 

EH Especificação de Hélice 

EI Designativo para Interiores 

ELOS Equivalent Level of Safety 

EM Especificação do Motor 

EMP Área de Sistemas Mecânicos e Propulsão 

ES Designativo para Estruturas 

ESS Área de Sistemas Elétricos e Software 

EV Designativo para Ensaio em Voo 

EVI Área de Voo e Integração de Sistemas 

FAA Federal Aviation Administration 

FCAR Ficha de Controle de Assuntos Relevantes 

GCEN Gerência de Engenharia de Produto 

GCPR Gerência de Programas de Certificação 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

GPC Coordenador de Programa de Certificação 

GTPN Gerência Técnica de Processo Normativo 

HT Designativo de Certificação de Tipo 

IP Issue Paper 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MPR Manual de Procedimentos 

MPRI Manual de Procedimento Interno 

NO Designativo para Ruído 

OP Designativo para Operações 

PA Procedimento Administrativo 

PHT Grupo de Coordenação de Programas 

PR Designativo para Propulsão 

PST Grupo de Suplementar de Tipo 

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SE Designativo para Sistemas Eletroeletrônicos 

SEI Sistema Eletrônico de Informações 

SI Designativo para Integração de Sistemas 

SM Designativo para Sistemas Mecânicos 

SPO Superintendência de Padrões Operacionais 
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STC Supplemental Type Certificate 

SW Designativo para Software 

TBV To Be Verified 

TIA Type Inspection Authorization 

TC Type Certificate 

TCDS Type Certificate Data Sheet 
 
6.2. Definições 

Base de Certificação: é o conjunto de requisitos de certificação aplicáveis à um determinado 
projeto que devem ser cumpridos para a obtenção do Certificado de Tipo. 

CAI: o Certification Action Item é uma ferramenta utilizada para documentar itens de preocupação 
técnico-administrativa identificados durante um processo de certificação. 

FCAR: a Ficha de Controle de Assuntos Relevantes é uma ferramenta utilizada nos processos de 
certificação para registro e controle das discussões e conclusões dos assuntos relevantes, auxiliando 
na definição da base de certificação do programa. 

Originator: servidor que cria um FCAR ou CAI. 

Processo de certificação: se refere aos processos de Certificação de Tipo - CT, Certificação 
Suplementar de Tipo - CST e emendas ao CT ou CST. 

Requerente: Pessoa física ou jurídica que submete um requerimento para abertura de um processo 
de certificação na ANAC. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 RBAC 21 – Procedimentos de Certificação de Produto Aeronáutico 

 MPR/SAR-101 – Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Definição da Base de Certificação 

No início de cada processo de certificação a base de certificação inicial é definida pela ANAC. Um 
grande esforço deve ser feito para assegurar que a base de certificação esteja correta, e que o 
requerente esteja informado sobre todos os requisitos aplicáveis ao seu projeto, incluindo os 
requisitos operacionais. O requerente deve ser encorajado a adotar possíveis emendas posteriores à 
data de requerimento. A base de certificação completa deve ser estabelecida pela ANAC de comum 
acordo com o requerente. 

Nos casos de validação de projeto de tipo estrangeiro, a base de certificação é a soma da base de 
certificação definida na especificação da aeronave original (TCDS) mais os requisitos de 
aeronavegabilidade identificados pela ANAC, levando-se em conta as diferenças nos regulamentos 
da autoridade primária e da ANAC.  

A base de certificação a ser estabelecida deve considerar os regulamentos em vigor na data do 
pedido de certificação, conforme a seção 21.17 do RBAC 21. Ainda de acordo com a referida seção, 
a base de certificação estabelecida valerá por 5 (cinco) anos para aeronaves categoria transporte e 
por 3 (três) anos para qualquer outra categoria. Se o processo de certificação não tiver sido 
concluído dentro desses prazos, a base de certificação deverá ser atualizada, no mínimo, pelo 
período correspondente ao atraso previsto, mantendo os prazos de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, 
conforme a sua categoria. 
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No caso de modificações ao projeto de tipo a determinação dos requisitos aplicáveis deve ser feita 
através da análise da modificação, de acordo com a seção 21.101 do RBAC 21. Caso a modificação 
seja considerada significante, a base de certificação será definida pelos regulamentos em vigor na 
data do requerimento; entretanto, a seção 21.101 do RBAC 21 permite a não adoção dos 
regulamentos mais recentes, desde que as condições estabelecidas pela seção mencionada sejam 
atendidas. Da mesma forma, a base de certificação estabelecida valerá por 5 (cinco) anos para 
aeronaves categoria transporte e por 3 (três) anos para qualquer outra categoria. A AC 21.101-1B da 
FAA, que é adotada pela ANAC como documento de referência, apresenta esses critérios de forma 
mais detalhada. 

A base de certificação da aeronave é composta de requisitos oriundos de: 
(1) Regulamentos de aeronavegabilidade, em função da categoria da aeronave; 
(2) Regulamentos de ruídos e emissões: a emissão do CT para determinada aeronave depende, 

além da comprovação dos requisitos de aeronavegabilidade, também da comprovação dos 
requisitos de ruído e emissões aplicáveis, conforme definidos, respectivamente, nos RBAC 
36 e RBAC 34 efetivos na data de emissão do CT; 

(3) Condições especiais: devem ser processadas e emitidas oficialmente segundo o RBAC 11 
(vide item 8.2.1 desta ITD); 

(4) Níveis equivalentes de segurança (vide item 8.2.1 desta ITD); 
(5) Isenções: devem ser processadas e emitidas oficialmente segundo o RBAC 11 (vide item 

8.2.1 desta ITD); 
(6) Requisitos administrativos; e 
(7) Requisitos de outros órgãos governamentais relacionados à atividade aeronáutica, como, por 

exemplo, proteção ambiental (emissões de gases tóxicos), etc. 

Adicionalmente, devem ser considerados durante a elaboração da base de certificação: 
(8) Os meios aceitáveis de cumprimento (vide item 8.2.1 desta ITD) relevantes não registrados 

em documentação publicada (AC, memorandos, FCAR genérico, etc.); e 
(9) Algumas partes dos regulamentos operacionais aplicáveis ao tipo de operação pretendida 

para a aeronave, e cujo cumprimento recai, normalmente, sobre o fabricante da mesma. 
Entre estes podem ser citados: RBAC/RBHA 91, 121, 135 etc. 

8.2. Controle de Itens Relevantes 

Durante o processo de certificação são levantados itens de preocupação relacionados ao projeto que 
são discutidos entre a ANAC e o requerente e documentados através de FCAR ou CAI. 

A utilização de FCAR e CAI fornece um meio eficiente para documentar as discussões entre a 
ANAC e o requerente durante o processo de certificação. Posteriormente esses documentos são 
utilizados como fonte de consulta de decisões técnicas de determinado projeto e servem de 
referência para futuros processos de certificação.  

Os itens de maior relevância durante um processo de certificação devem ser controlados através de 
FCAR e os itens com certo grau de importância, mas não tão relevantes para serem abordados em 
uma FCAR, poderão ser controlados através de CAI. 

O CAI tem o objetivo de documentar uma discussão técnica entre o especialista da ANAC e o do 
requerente e eventualmente esse CAI pode identificar a necessidade de uma FCAR. Um CAI 
também pode ser aberto após uma discussão concluída como forma de registrar o assunto. 

A FCAR, similarmente ao Issue Paper - IP utilizado pelo FAA, e ao Certification Review Item - 
CRI utilizado pela EASA, é uma ferramenta de comunicação formal entre o requerente e a 
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autoridade que documenta as discussões relativas a Condições Especiais, Níveis Equivalentes de 
Segurança, Isenções ou Meios Aceitáveis de Cumprimento. A FCAR é também um meio 
estruturado de descrever e rastrear a resolução de assuntos relevantes da base de certificação ou de 
natureza técnica, regulatória ou processual. 

8.2.1. Procedimento para emissão de FCAR 

As FCAR devem ser desenvolvidas pelas áreas responsáveis para cada assunto relevante tão logo 
seja praticável. Idealmente, as FCAR devem ser identificadas na reunião preliminar de certificação 
de tipo, porém podem ser propostas a qualquer tempo durante o processo de certificação. 

O documento utilizado pela ANAC para registrar as discussões sobre a base de certificação e a base 
de certificação final de um determinado projeto de certificação de tipo é a FCAR HT-01. É 
recomendável que a base de certificação esteja acordada entre a ANAC e o requerente antes da 
emissão da AIT. Dessa forma a FCAR HT-01 deverá estar pelo menos em estágio 3 antes da 
emissão da AIT e fechada antes de concluído o processo de certificação (aprovação de modificação, 
emissão do CT ou CST). Convém ressaltar que FCAR dos tipos AMOC (Acceptable Means of 
Compliance) e Geral devem estar listadas na HT-01, porém não compõem a base de certificação 
como descrita na Folha de Especificação de Avião - EA, do Motor (EM) ou da Hélice (EH). 

8.2.2. Classificação de FCAR 

A FCAR pode ser classificada como: 

1. Meio Aceitável de Cumprimento (Acceptable Means of Compliance - AMOC): é o tipo mais 
comum de FCAR e define um método particular de cumprimento como resultado de 
peculiaridades no projeto de tipo ou da necessidade de definir condições específicas e/ou 
estabelecer o ambiente no qual a comprovação deve ser demonstrada. Uma FCAR AMOC se faz 
necessária quando o requerente propõe um meio de cumprimento a determinado requisito, 
diferente daquele previsto nas AC. 

2. Nível Equivalente de Segurança (Equivalent Level of Safety - ELOS): deve ser submetido 
para a ANAC através de carta e poderá ser aceito quando o cumprimento literal dos requisitos de 
certificação não puder ser demonstrado por características próprias do projeto e houver fatores 
compensatórios que proporcionem um nível de segurança equivalente (RBAC 21.21 (b)(1)). 
Poderá ser aceito também quando o requerente voluntariamente decidir demonstrar o 
cumprimento com um requisito mais recente ou ainda um requisito já publicado de outra 
autoridade. Normalmente fatores compensatórios podem ser mudanças de projeto, limitações ou 
equipamentos obrigatórios que irão facilitar a aceitação da equivalência. 

3. Isenção (Exemption): uma isenção é uma dispensa de cumprimento com um requisito específico 
e pode ser concedida, a pedido do requerente, quando este demonstrar ser impraticável o 
cumprimento com um determinado requisito. Neste caso a isenção deve ser solicita formalmente 
à autoridade conforme o RBAC 11. 

Nota: as isenções podem ser permanentes ou temporárias. 

4. Condição Especial (Special Condition): uma condição especial é necessária sempre que a 
autoridade, em cumprimento ao RBAC 21.16, considerar que os requisitos de 
aeronavegabilidade aplicáveis existentes não são suficientes para garantir um nível de segurança 
apropriado para uma determinada aeronave, motor ou hélice, em função de características de 
projeto novas ou não usuais. Dessa forma, ela pode estabelecer condições especiais, ou emendas 
às mesmas, que definam padrões a serem cumpridos. 

5. Geral (General): deve ser utilizada para documentar as discussões sobre base de certificação, 
bem como questões processuais do projeto. 
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Nota: embora algumas autoridades de certificação utilizem a classificação "elect to comply", a 
ANAC, em linha com os procedimentos adotados pela FAA, não utiliza uma categoria de FCAR 
idêntica ou similar. A ANAC entende que a classificação "elect to comply" sempre pode ser 
reduzida a um Nível Equivalente de Segurança ou a uma Condição Especial. No primeiro caso, se o 
requerente voluntariamente decide demonstrar o cumprimento com um critério mais severo que o 
correspondente requisito aplicável (por exemplo, adotando uma recomendação do ARAC ou um 
requisito já publicado de outra autoridade que um dia se tornará requisito, em substituição ao atual), 
tem-se um Nível Equivalente de Segurança; neste caso, o requerente não está demonstrando o 
cumprimento literal do requisito aplicável, mas sim o cumprimento de um critério equivalente (na 
verdade, ainda mais exigente ou severo que o vigente). No segundo caso, se o requerente 
voluntariamente decide demonstrar o cumprimento com um critério ou proposta de requisito para o 
qual ainda não existe um requisito correspondente, então se estabelece uma Condição Especial nos 
mesmos termos do critério proposto, e de acordo com o RBAC 21.16 (exceto que neste caso a 
iniciativa é do requerente, e não da autoridade). 

8.2.3. Processo de Emissão 

A emissão da FCAR origina-se nos especialistas das diferentes áreas de engenharia, no GPC do 
programa e na SPO, a partir da análise do projeto de tipo apresentado. O GPC é responsável pela 
sua numeração, de acordo com os assuntos e a especialidade, e o seu controle em todos os estágios. 
Uma cópia eletrônica do documento deve ser disponibilizada na Biblioteca Eletrônica (O:), na pasta 
do produto em questão, nas versões em formato texto (.doc) e no formato (.pdf), com as devidas 
assinaturas. 

O processo de emissão de FCAR deve seguir os seguintes passos: 

1. Identificação da necessidade de FCAR: no início das atividades de um processo de 
certificação, o requerente deve apresentar para a autoridade o projeto e suas características 
particulares para que a ANAC seja capaz de identificar os itens relevantes que serão 
controlados por meio de FCAR, e consequentemente, estabelecer a base de certificação. 

2. FCAR em estágio 1 (stage 1): corresponde à abertura da FCAR, contendo pelo menos o 
número, o título e a descrição do assunto (Statement of Issue). É recomendado que o 
originator verifique as possíveis interfaces com outras áreas da ANAC e as envolva conforme 
necessário. A ANAC poderá dar ciência ao requerente do conteúdo da FCAR, previamente à 
sua emissão em estágio 2. Nesse caso o documento também pode conter a discussão do 
assunto (Discussion) e a posição da autoridade a respeito do assunto (ANAC Position), como 
um draft do estágio 2, para ser discutido com o requerente. 

3. FCAR em estágio 2 (stage 2): corresponde ao documento preenchido com as informações do 
estágio 1, acrescido da discussão do assunto (Discussion) e posição da autoridade a respeito 
do assunto (ANAC Position). 

4. Emissão da FCAR em estágio 2: quando a FCAR estiver pronta para ser emitida em estágio 
2, o originator deve avisar o GPC, que enviará os arquivos (.pdf) e (.doc) para o requerente 
com cópia para o originator, os líderes das áreas da engenharia e o GCEN ou GCPR, 
conforme aplicável (e deverá salvar o arquivo (.pdf) na Biblioteca Eletrônica na pasta do 
programa). 

5. FCAR em estágio 3 (stage 3): a FCAR atinge o estágio 3 quando o requerente envia sua 
resposta para a ANAC oficialmente (Applicant Position). A FCAR permanece em estágio 3 
até que autoridade entenda que a discussão possa ser encerrada.  Caso a ANAC não concorde 
com a posição do requerente, a FCAR deve ser emitida em estágio 3 com uma nova posição 
ANAC. 
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Nota: enquanto não houver um acordo entre o requerente e a autoridade, a FCAR pode 
receber outras rodadas de comentários tanto da autoridade (ANAC Position), quanto do 
requerente (Applicant Position). 

6. Emissão da FCAR em estágio 3: a emissão da FCAR em estágio 3 deverá ser feita da 
mesma forma que a emissão da FCAR em estágio 2. 

7. FCAR em estágio 4 (stage 4): a FCAR assume o estágio 4 quando a autoridade e o 
requerente chegam a um entendimento final. O originator então inclui a conclusão do assunto 
e passa o status do documento para fechado (closed). 

8. Coleta de assinaturas e emissão da FCAR em estágio 4: uma vez a FCAR no estágio 4, a 
mesma é enviada para assinatura. Os níveis de assinatura do documento são: 

a. No caso de CT: o originator, o GPC, os líderes das áreas da engenharia (ESS, EMP, 
EEI e EVI), os gerentes da GGCP (GCPR e GCEN), e quando aplicável, o gerente da 
SPO; e 

b. No caso de CST: o originator, o líder do PST, os gerentes da GGCP (GCPR e GCEN), 
e quando aplicável, o gerente da SPO. 

9. Emissão da FCAR em estágio 4: o GPC salva o arquivo (.pdf) da FCAR assinada na 
Biblioteca Eletrônica na pasta do programa e envia para o requerente via e-mail. 

10. Criação de processo no SEI: para as FCAR do tipo ELOS e Isenção, a carta de pedido do 
requerente serve como documento que inicia o processo no SEI do tipo “Aeronavegabilidade: 
Ficha de Controle de Assuntos Relevantes” referenciando-se o processo de CT/CST e o 
processo de modificação (quanto aplicável). No caso de Condição Especial, a nota técnica é o 
documento que dá início ao processo.  

Nota: o processo no SEI deve ser restrito e conter a carta de pedido do requerente (quando 
aplicável), a nota técnica e o memorando. 

11. Emissão de nota técnica da GGCP: para as FCAR do tipo Condição Especial, ELOS e 
Isenção, é necessário que o originator elabore uma nota técnica com um extrato do que foi 
discutido na FCAR, conforme detalhado no MPRI-020-12 e envie para o GPC. Essa nota 
técnica deve ser incluída ao processo no SEI e assinada pelo originator com a concordância 
do GCEN. 

12. Envio de processo para a GTPN: o GPC elabora um memorando de encaminhamento da 
Nota Técnica e envia o processo para a GTPN. A GTPN fica responsável pela continuidade 
do processo de publicação das Condições Especiais, ELOS e Isenções conforme o MPRI-020-
12.  

13. Publicação no Diário Oficial da União - DOU: o GPC deve acompanhar a evolução do 
processo até a publicação no DOU para revisão dos documentos aplicáveis. 

Nota: o processo de publicação pode levar em média, de 3 (três) a 6 (seis) meses. 

8.2.4. Cancelamento da FCAR 

A FCAR pode ser cancelada antes de emitido em estágio 2. Após este estágio a FCAR deverá ser 
fechada (em estágio 4) e considerada como não aplicável (not applicable), com a devida 
justificativa na conclusão. 

8.2.5. Preenchimento da FCAR 

As FCAR devem ser redigidas em inglês para facilitar os processos de validação das aeronaves 
brasileiras pelas autoridades estrangeiras. O formulário utilizado para FCAR é o F-200-11 e deve 
ser preenchido conforme os dados abaixo: 
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a) Campo 1: Projeto (Project) 

Este campo contém a identificação do processo de certificação. Esta identificação é atribuída a cada 
processo automaticamente pelo sistema da SAR. Ela é composta por 3 (três) partes: 

 X.xx - onde o X identifica o tipo do produto, e xx identifica o tipo do processo; 

 xxxx-x - é o número sequencial do processo vinculado à classe X.xx 

 nnnnnnn - identificação alfanumérica do modelo. 

b) Numeração 

O número da FCAR é composto pelas letras designativas da área de especialidade envolvida, 
seguidas por um traço e por 2 (dois) dígitos sequenciais, seguidas por um traço e pela identificação 
alfanumérica do modelo. 

A FCAR que define a base de certificação recebe sempre o mesmo número (HT-01-Modelo). 

O GPC é responsável por numerar as FCAR, bem como por manter o controle do andamento das 
FCAR do seu projeto ou programa. 

As letras designativas das áreas de especialidade estão citadas abaixo: 
 
HT Certificação de Tipo ou Certificação Suplementar de Tipo 
EI Interiores 
ES Estruturas 
EV Ensaios em Voo 
PR Propulsão 
NO Ruído (Noise) 
SE Sistemas Eletroeletrônicos 
SI Integração de Sistemas 
SM Sistemas Mecânicos 
SW Software 
OP Operações 

Exemplo: 

                     SM-01-ERJ-190 

 

 

O arquivo digital deve receber o número da FCAR seguido pelo título simplificado. Ex: SM-01-
ERJ-190 - Main Deck accessible Class C Cargo Compartment Halon Fire Extinguishing Agent 
Penetration into Main Deck. Os arquivos digitais em (.pdf) que serão enviados para o requerente, 
ou seja, a FCAR em estágio 2 e a FCAR assinada em estágio 4, receberão também a identificação 
do estágio (s2 e s4, respectivamente). 

Nota: programas anteriores à data de publicação desta instrução, bem como programas derivativos 
destes, poderão continuar usando o sistema de letras designativas anterior. 

Identificação do modelo 
 
Número sequencial 
 
Letras designativas da área de especialidade
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c) Regulamentos de referência (Reg. Ref.) 

Indica as seções de referência dos regulamentos aplicáveis àquela FCAR. (Ex: 14 CFR Part 25, 
RBAC 21.321). 

d) Estágio da FCAR (Stage) 

Indica o estágio em que se encontra a FCAR. O estágio pode ser 1, 2, 3 ou 4 de acordo com os 
critérios descritos no item 8.2.3. 

e) Documentos interpretativos de referência (Pol. Ref.) 

Indica os documentos que servem como referência para auxiliar na discussão do assunto relevante. 
Ex: Policy File, AC, CI, Memorandum, etc. 

f) Data de abertura (Date) 

Indica a data que a FCAR foi criada. 

g) Assunto da FCAR (Subject) 

É o nome da FCAR e indica o assunto da discussão. Deve ser identificado de forma clara, concisa e 
precisa e não deve conter o nome do projeto. 

h) Status da FCAR (Issue Status) 

Indica a situação na qual se encontra o processo de discussão do assunto relevante. Quando a FCAR 
é aberta, ela recebe o status aberto (open), que permanece até a sua conclusão. Quando a FCAR 
assume o estágio 4, ela recebe o status fechado (closed). 

Para aquelas discussões que forem julgadas não necessárias, a FCAR recebe o status cancelada 
(cancelled) ou não aplicável (not applicable), conforme o item 8.2.48.2.6. 

i) Anexos (Enclosure) 

Faz referência aos documentos anexos. Os arquivos eletrônicos dos anexos devem fazer parte do 
arquivo da FCAR. 

j) Necessidade de conclusão (Compliance Target) 

Indica quando a FCAR deve estar encerrada. A necessidade de conclusão pode ser preenchida 
conforme abaixo: 

 Antes da autorização para inspeção de tipo (Pre-TIA); 

 Antes da certificação de tipo (Pre-TC); 

 Após a certificação de tipo (Post-TC); 

 Antes da certificação suplementar de tipo (Pre-STC); 

 Antes da aprovação da modificação de tipo (Pre-Mod). 

k) Tipo de FCAR 

Indica o tipo de FCAR. A FCAR pode ser classificada em Meio Aceitável de Cumprimento, Nível 
Equivalente de Segurança, Condição Especial, Isenção e Geral, conforme descrito no item 8.2.2. 
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l) Descrição do assunto relevante (Statement of Issue) 

Esse é o primeiro e mais importante passo no processo de uma FCAR. Descreve o assunto relevante 
de forma clara e sucinta, permitindo o entendimento do problema por todos os participantes do 
processo. 

m)  Discussão (Discussion) 

Documenta o histórico do assunto. A discussão deve ser clara e tão detalhada quanto necessário 
para documentar o histórico do assunto. Entretanto, todo o esforço deve ser feito para ser conciso, 
sem comprometer o entendimento da discussão, como por exemplo, a utilização de referências a 
cartas e outros documentos. Caso necessário, a discussão pode ser atualizada para permitir o 
entendimento da situação atual. 

n) Posição da ANAC (ANAC Position) 

Descreve a posição da ANAC (parecer técnico) a respeito do assunto em questão. Poderá haver 
mais de uma posição até que se alcance um consenso entre as partes envolvidas na discussão do 
assunto. Cada posição deverá ser numerada sequencialmente e conter a data. 

o) Posição do requerente (Applicant Position) 

Descreve a posição do requerente e deve conter os argumentos, opiniões e documentos do 
requerente a respeito do assunto em questão. Poderá haver mais de uma posição até que se alcance 
um consenso entre as partes envolvidas na discussão do assunto. Cada posição deverá ser numerada 
sequencialmente e conter a referência e data do documento do requerente. Ex.: Embraer Position 1: 
(Ref. Embraer letter XXX-XXX, dated 25 March 2002). 

Quando houver revisão da resposta do requerente, basta substituir o documento antigo pelo novo, 
sem qualquer citação do primeiro no texto. 

Quando existir um complemento da resposta do requerente, este deve conter a referência à carta, fax 
ou e-mail da resposta, e a data do documento, sendo complementada por outra carta, fax ou e-mail 
da resposta, e a data do documento. Ex.: (Ref Embraer letter XXX-XXX, dated 25 March 2013, as 
complemented by letter XXX-XXX, dated 12 April 2013). Antes do texto de cada documento, 
referenciar novamente o número do documento e a data, entre parênteses. 

p) Conclusão (Conclusion) 

Documenta como o assunto foi resolvido e deve ser escrita de forma clara e concisa. Caso as partes 
não chegarem a um entendimento, isso deverá estar refletido na conclusão. Na conclusão deixar 
claro na última frase: This FCAR is considered closed; 

q) Data de conclusão (Date) 

Documenta a data em que a FCAR foi encerrada tecnicamente. Essa data é a última data de 
aprovação dos líderes (Fluxo Assinaturas no sistema SharePoint, quando aplicável). 

8.2.6. Controle de FCAR 

O GPC e o gerente de certificação do requerente são responsáveis por fazer o controle do 
andamento das FCAR. Para os programas de certificação de tipo da Embraer, a ANAC utiliza a 
ferramenta SharePoint para geração e gestão das FCAR. Esse processo está detalhado no 
APÊNDICE 1. 
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As FCAR classificadas como pre-TIA devem estar em estágio 4 antes da emissão da TIA. Todas as 
FCAR devem estar concluídas em estágio 4 e publicadas em DOU, quando aplicável, antes de 
concluído o processo de certificação (aprovação da modificação, emissão do CT ou CST). 

8.2.7. Recomendações Gerais de Formatação 

 Todos os parágrafos devem ser justificados, com letra Times New Roman, tamanho 12; 

 Colocar em itálico somente quando utilizar o texto algum requisito ou quando for o texto da 
condição especial que está sendo estabelecida; 

 Não usar a palavra Part para referir-se ao RBHA, RBAC ou ao CS, pois apenas o 14 CFR usa 
Part. Ex.: 14 CFR Part 25; 

 Usar sempre FCAR, e não FCAR’s ou FCARs; 

 Colocar a identificação da FCAR e seu estágio no rodapé da página. Ex.: HT-04-ERJ-170s4; 

 A posição do fabricante deve estar entre aspas. 

8.3. Procedimento para Utilização de CAI 

O CAI tem o objetivo de registrar um item de preocupação técnico-administrativa identificado 
durante um processo de certificação pela autoridade. Ele registra o histórico de um assunto desde a 
identificação do item até sua solução. O CAI documenta uma discussão entre a ANAC e o 
requerente em ordem cronológica e, eventualmente, esse CAI pode identificar a necessidade de 
emissão de uma FCAR. Um CAI também pode ser aberto após uma discussão já concluída, como 
forma de registrar o assunto para que a solução possa servir de referência em projetos semelhantes. 

Os CAI devem ser redigidos em inglês para facilitar os processos de validação das aeronaves 
brasileiras pelas autoridades estrangeiras. 

A lista de CAI deve ser dividida em áreas de especialização, sendo preenchida e atualizada pelos 
originators das áreas correspondentes de acordo com o andamento do processo. 

8.3.1. Numeração do CAI 

Os CAI devem ser numerados sequencialmente por áreas de especialização, conforme a tabela 
abaixo: 

 

CAI Nº ESPECIALIDADE 
1. General - Administrative 
2. Flight Test 
3. Airframe/Structures 
4. Mechanical Systems 
5. Electrical Systems  
6. Propulsion 
7. Cabin Safety 
8. Noise 
9. Software 

10. Safety Assessment - System Integration 
11. Continued Airworthiness 
12. Operations 
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8.3.2. Abertura e conteúdo do CAI 

O CAI é aberto diretamente pelo originator da ANAC. O CAI deve conter o título do assunto 
discutido, os responsáveis da ANAC e do requerente pelo assunto, os requisitos envolvidos na 
discussão técnica, a discussão propriamente dita em ordem cronológica, a próxima ação esperada, o 
responsável pela próxima ação (ANAC ou requerente) e a data para a próxima ação. 

O prazo de resposta para os CAI serão aqueles acordados entre a ANAC e o requerente. 

8.3.3. Status do CAI 

O CAI permanece aberto enquanto a discussão existir, recebendo o status open. Quando houver 
consenso entre as partes e não havendo ação posterior, o CAI será fechado recebendo o status 
closed. Caso a discussão tiver sido concluída, mas houver ação posterior, o CAI recebe o status 
closed TBV (to be verified). 

8.4. Controle de CAI 

A cada atualização do CAI, o originator deve enviar o arquivo por e-mail para o responsável do 
requerente e copiar o GPC. A resposta do requerente também deve ser enviada por e-mail para o 
originator e para o GPC. 

O GPC é responsável por fazer o controle do andamento dos CAI e periodicamente emite uma lista 
consolidada de CAI e a envia para o requerente, com cópia para o FAA e EASA, conforme 
aplicável, via e-mail. 

Para os programas Embraer, a ANAC utiliza a ferramenta SharePoint para geração e gestão dos 
CAI. Esse processo está detalhado no APÊNDICE 2. 

Todos os CAI, inclusive os CAI com status closed TBV, devem estar fechados (closed) antes de 
concluído o processo de certificação (aprovação da modificação, emissão do CT ou CST). 

9. APÊNDICE 

Apêndice 1 –Guia de utilização para gestão de FCAR utilizando a ferramenta Sharepoint 

Apêndice 2 – Guia de utilização para gestão de CAI utilizando a ferramenta Sharepoint 
 

04 de abril de 2017 
 
 
 
 
 

César Rodrigues Hess 
Gerente de Programas de Certificação 
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APÊNDICE 1– GUIA DE UTILIZAÇÃO PARA GESTÃO DE FCAR UTILIZANDO A 
FERRAMENTA SHAREPOINT 

A ANAC utiliza o SharePoint como ferramenta de gestão das FCAR aplicáveis aos programas da 
Embraer. Para isso foi criada uma biblioteca de documentos no Sharepoint, a partir de um modelo 
de documento no Word no formato do formulário F-200-11 contendo campos indexados. Isso torna 
a gestão das FCAR mais eficiente e permite que qualquer pessoa, com acesso à biblioteca de 
documentos FCAR na página Certificação do Sharepoint da GGCP, tenha visibilidade do status das 
FCAR de todos os programas da Embraer. 

As principais vantagens de se utilizar a ferramenta SharePoint para criação e gestão das FCAR são: 

• Ter uma base de dados única para acesso das FCAR de todos os programas; 

• Disponibilizar um meio para os especialistas compartilharem o draft da FCAR; 

• Servir como uma ferramenta para gestão das FCAR que acompanhe todo o processo, desde a 
criação do draft até a publicação no DOU; 

• Servir como uma ferramenta que possibilite o envio para coleta das assinaturas dos envolvidos. 

1. Como numerar um FCAR? 

Para numeração de um FCAR deve-se filtrar, na tabela de FCAR (http://ggcp-
sar.anac.gov.br/certificacao/FCAR/Forms/AllItems.aspx), o programa e a área pretendida, e 
acrescentar um número a mais do que a última FCAR da lista com o mesmo número da área de 
especialidade. Desta forma, a numeração será sequencial por área de especialidade de cada 
programa, conforme descrito no item 8.2.5 b). 

 

2. Como criar um FCAR? 

As FCAR de todos os programas da Embraer estão na página Certificação no SharePoint da GGCP. 
Para criar uma FCAR, o especialista deve solicitar um número de FCAR para o GPC, acessar a 
página Certificação no endereço: http://ggcp-sar.anac.gov.br/certificacao, e clicar no link FCAR no 
menu do lado esquerda da tela. 

Em seguida clique em Novo/Novo Documento: 
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Após clicar em Novo/Novo Documento, um documento do Word será aberto com o formulário de 
FCAR F-200-11 para ser preenchido. 

 

Preencher os campos do formulário conforme procedimento de Preenchimento da FCAR descrito 
no item 8.2.5 desta ITD e salvar como Documento do Word com o número da FCAR e o assunto. 
Exemplo: “PR-02 – Engine Vibration Monitor”. 

Obs.: NÃO salvar o arquivo como documento do Word 97-2003. O Word 97-2003 não suporta a 
indexação dos campos com o SharePoint. 
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3. Em que estágio deve-se criar a FCAR? 

A FCAR deve ser criado no SharePoint sempre em estágio 1 para documentar todas as etapas do 
processo. 

4. Como posso enviar o documento para comentário de outros especialistas? 

Depois de criar e salvar a FCAR, o especialista pode utilizar o fluxo de trabalho Coletar 
Comentários para obter a análise de outros especialistas. 

Para criar um fluxo de trabalho passar o mouse por cima do nome da FCAR, clicar na barra de 
opções ao lado e em seguida clicar em Fluxos de Trabalho, conforme mostra a figura. 

 

 

Utilize o fluxo de trabalho Coletar Comentários para obter a análise de outros especialistas. 
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Após clicar no fluxo escolhido, na nova janela, acrescente os nomes dos revisores, a data da 
conclusão e clique em Iniciar. 

 

 

5. Como sei que todos já concluíram seus comentários? 

Para saber o status do fluxo de trabalho da FCAR, será necessário abrir a lista de FCAR no 
SharePoint (http://ggcp-sar.anac.gov.br/certificacao/FCAR/Forms/AllItems.aspx) e filtrar pela 
FCAR pretendida. 
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Em seguida, clique no link do fluxo de trabalho. 

 

E verifique os fluxos pendentes. 

 

6. Como devo enviar a FCAR em estágio 2 para o requerente? 
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Quando a FCAR atingir o Estágio 2, o especialista deve avisar o GPC do programa para que a 
FCAR seja emitida oficialmente e enviado ao requerente. O GPC irá salvar na Biblioteca Eletrônica 
na pasta do programa uma cópia do documento que está no SharePoint, gerar um arquivo em (.pdf) 
e enviá-lo para o requerente. As FCAR da Embraer são enviadas para o e-mail 
certif@embraer.com.br e as FCAR do programa EMB-390 para o e-mail 
emb390certif@embraer.com.br. 

7. Como editar uma FCAR? 

Caso necessite modificar uma FCAR, será necessário abrir o arquivo e em seguida clicar no botão 
Iniciar  Preparar  Propriedades, para abrir os campos indexados com o SharePoint. 

 

 

8. Como devo proceder quando receber uma carta com a posição do requerente para 
FCAR? 

Quando o requerente enviar a resposta, o GPC deve atualizar o arquivo no SharePoint e criar um 
fluxo de trabalho Analisar Estágio 3 para o originator da FCAR. 
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Deverá ser incluído no documento da FCAR o número da carta e sua data em 2 (dois) locais, logo 
após a Embraer Position entre parêntesis e na parte dos campos indexados, conforme mostrado 
abaixo: 

 

 

9. Como proceder quando receber um fluxo de trabalho Analisar Estágio 3 no 
SharePoint? 

O GPC receberá um e-mail nesse formato, e para editá-lo será necessário clicar no link onde se 
encontra o nome da FCAR. 

 

Para concluir o fluxo de trabalho, basta clicar em “Clique aqui” que se encontra na parte de baixo 
do e-mail, e em seguida, digite seus comentários e clique em “Enviar Comentários”. 
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10. Como proceder quando o fluxo de trabalho Analisar Estágio 3 for concluído? 

Quando o originator concluir o fluxo de trabalho “Responder o Estágio 3”, ele deve avisar o GPC. 
Se a FCAR permanecer em Estágio 3, o GPC irá salvar na Biblioteca Eletrônica na pasta do 
programa uma cópia do documento que está no SharePoint, gerar um arquivo em (.pdf) e enviá-lo 
para o requerente. Se a FCAR estiver concluída, o grupo PHT/PST deve criar um fluxo de trabalho 
“Assinaturas” para o GPC e os líderes da GCEN/GCPR, conforme aplicável. 
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Insira os aprovadores, a data para a conclusão e clique em Iniciar. 

 

 

11. Como proceder quando receber um fluxo de trabalho Assinaturas no SharePoint? 

O GPC ou líder que receber o fluxo de trabalho Assinaturas deve abrir e analisar o documento e 
fazer as alterações necessárias diretamente no documento utilizando marcas de revisão. Salvar o 
documento revisado e concluir a tarefa no SharePoint. 
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12. Como proceder quando o fluxo de trabalho Assinaturas for concluído? 

Uma vez a FCAR assinada no SharePoint, o GPC deve avaliar as revisões aceitando ou não as 
alterações, salvar o documento (.doc) na Biblioteca Eletrônica na pasta do programa e enviar para a 
GTPN. A GTPN deverá imprimir a FCAR e coletar as assinaturas fisicamente. Uma vez o 
documento assinado, a GTPN deve enviar o arquivo em (.pdf) da FCAR em estágio 4 para o GPC 
que enviará oficialmente para o requerente por e-mail. 
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APÊNDICE 2 – GUIA DE UTILIZAÇÃO PARA GESTÃO DE CAI UTILIZANDO A 
FERRAMENTA SHAREPOINT  

A ANAC utiliza o SharePoint como ferramenta de gestão dos CAI da Embraer. Para isso foi gerado 
um documento modelo no Word com campos indexados no SharePoint que permite que o 
especialista atualize uma discussão técnica no CAI e dê visibilidade para o GPC do andamento 
dessa discussão. Isso torna a gestão dos CAI mais eficiente, e permite a qualquer pessoa com acesso 
à página do programa ter uma visibilidade do status dos CAI. 

1. Como criar um CAI? 

Os CAI da Embraer estão no SharePoint da GGCP na página de cada programa. Para criar um CAI, 
o especialista deve acessar a página Certificação no endereço: http://ggcp-
sar.anac.gov.br/certificacao, e clicar na aba referente ao programa em questão. 

Em seguida clicar em Pós-TC ou Pré-TC, conforme aplicável, e então clicar no link CAI, no lado 
esquerdo da tela. Poderá haver mais de uma lista de CAI para determinado programa, então pasta 
com a lista aplicável. 

 

Abrirá uma outra página, na qual deve-se clicar em Novo/Novo Documento. 
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Após clicar em Novo/Novo Documento, uma página do Word será aberta com o formulário do CAI 
para ser preenchido. 
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Preencher os campos do formulário conforme Procedimento para Utilização de CAI descrito no 
item  8.3 desta ITD e salvar o CAI como Documento do Word. O nome do arquivo deve ser o 
mesmo inserido no campo Assunto. Exemplo: “1.01 - ANAC Involvement in the FMS TSO 
Process”. 

Obs.: NÃO salvar o arquivo como documento do Word 97-2003. O Word 97-2003 não suporta a 
indexação dos campos com o SharePoint. 

 

 

2. Como numerar um CAI? 
 

Para numeração de um CAI deve-se filtrar, na tabela de CAI de cada programa, a área do assunto a 
ser tratado e acrescentar um número a mais do que a última FCAR da lista daquela área de 
especialidade. Desta forma, a numeração será sequencial por área de especialidade de cada 
programa, conforme descrito no item 8.3.1. 
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3. Como revisar um CAI? 
 

Pare revisar um CAI, deve-se clicar na seta ao lado o nome do CAI e em seguida clicar em Editar 
Propriedades, e automaticamente será feito o check-out em nome do usuário. Depois de feitas as 
alterações, clicar em OK. Por último, deve-se clicar na seta novamente e clicar em fazer check-in 
para que a edição fique disponível no SharePoint. 

 

 
 


