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Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-101-02 (Revisão 04)

I.   TÍTULO
Base de Certificação e Controle de Assuntos Relevantes.

 
II.   CANCELAMENTO

Este documento, em sua revisão 04, cancela e substitui a revisão 03 da ITD-101-02 de 26 de junho de 2019.
 
III.   REFERÊNCIAS

Esta instrução detalha atividades do processo de certificação de tipo contido no MPR/SAR-101 intitulado “Certificação de Projeto de
Produto Aeronáutico”.

 
IV.   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),
de Certification Action Items (CAI) e Validation Action Items (VAI).

 
V.   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 de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico.

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
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
CCST Coordenadoria de Certificação Suplementar de Tipo
CDNT Coordenadoria de Drones e Novas Tecnologias
CEEI Coordenadoria de Estruturas e Interiores
CEMP Coordenadoria de Sistemas Mecânicos e Propulsão
CESS Coordenadoria de Sistemas Elétricos e Software
CEVIS Coordenadoria de Aeronáutica, Ensaios em Voo e Integração de Sistemas
CI Circular de Informação
CPCT Coordenadoria de Programas de Certificação de Tipo
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
EASA European Aviation Safety Agency
EH Especificação de Hélice
EI Designativo para Interiores
ELOS Equivalent Level of Safety
EM Especificação do Motor
ES Designativo para Estruturas
EV Designativo para Ensaio em Voo
FAA Federal Aviation Administration
FCAR Ficha de Controle de Assuntos Relevantes
GTEN Gerência Técnica de Engenharia de Produto
GTEV Gerência Técnica de Engenharia de Voo
GTPR Gerência Técnica de Programas de Certificação
GCPP Gerência de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico
GPC Coordenador de Projeto de Certificação
GTNI Gerência Técnica de Normas e Inovação
IP Issue Paper
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MPR Manual de Procedimentos
RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica
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SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
SEI Sistema Eletrônico de Informações
SPO Superintendência de Padrões Operacionais
STC Supplemental Type Certificate
TBV To Be Verified
TIA Type Inspection Authorization
TC Type Certificate
TCDS Type Certificate Data Sheet
VAI Validation Action Item
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
  

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/VAI.

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.

VAI: o Validation Action Item é uma ferramenta utilizada para documentar itens de preocupação técnico-administrativa identificados durante um processo
de validação, similar ao CAI.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  
RBAC 21 Procedimentos de Certificação de Produto Aeronáutico
MPR/SAR-101 Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico
IS nº 21-001 “Orientações sobre Certificação de Tipo”
  

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
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 e proteção ambiental identificados pela ANAC, levando-se em conta as diferenças nos
regulamentos da autoridade primária e da ANAC. (Ver ANAC - Policy File “Definição da base de certificação para aeronaves importadas, conforme o
RBAC 21.29(a)(1)” de 20 de dezembro de 2018)
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 (A
menos que a ANAC aprove um período maior, conforme previsto no 21.17(c)).
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, RBAC
34 e RBAC 38 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);
Adicionalmente, devem ser considerados durante a elaboração da base de certificação:
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(6) Os meios aceitáveis de cumprimento (vide item 8.2.1 desta ITD) relevantes não registrados em documentação publicada (AC, memorandos, FCAR
genérico, etc.); e
(7) 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.
 
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/VAI.
A utilização de FCAR e CAI/VAI 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/VAI.
O CAI/VAI tem o objetivo de documentar uma discussão técnica entre o especialista da ANAC e o do requerente e eventualmente esse CAI/VAI pode
identificar a necessidade de uma FCAR. Um CAI/VAI 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 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.
 
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).
 
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.

 
2.3. Processo de Emissão
A emissão da FCAR origina-se nos especialistas das diferentes áreas de engenharia e no GPC do programa, 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, com as devidas assinaturas.
Para cada FCAR deve ser aberto um processo no SEI!, tipo de processo: “Certificação de Produto: Ficha de Controle de Assuntos Relevantes - FCAR”.
Este processo deve ser relacionado com o processo SEI! do projeto em andamento.
A elaboração da FCAR deve ser feita através do formulário “Ficha de Controle de Assuntos Relevantes (FCAR)”. Fica a critério do originator e GPC o
compartilhamento do documento com o requerente, durante as fases do processo de emissão de FCAR, através do próprio SEI! ou um draft em formato
(.doc) ou (.pdf). A recomendação é que seja gerado um arquivo (.pdf) e seja enviado formalmente através de um e-mail pelo SEI!.
Arquivos com registro das discussões relevantes com o requerente (ata de reunião, apresentações, etc.) devem ser inseridas no processo SEI! da FCAR.
As atualizações de posições ANAC/requerente pode ser feita utilizando-se o mesmo formulário SEI! gerado para posição inicial (quando do estágio 1 ou
2).
O processo de emissão de FCAR deve seguir os seguintes passos:
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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 para
o requerente com cópia para o originator, os coordenadores das áreas da engenharia e o GTEN ou GTPR, conforme aplicável.

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.

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, o(s) líder(es) da(s) coordenadoria(s) envolvida(s), seus respectivos gerentes (GTEN e/ou GTEV, conforme
aplicável), o GTPR e o GCPP;
b) No caso de CST: o originator, o líder da CCST, os pontos focais da CCST de Sistemas Elétricos-eletrônicos e de Sistemas Mecânicos-estruturais (SE
e SM), o GTPR e o GCPP.

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, preferencialmente através do SEI!.

10. Emissão de nota técnica da GCPP: 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 e informe o GPC. Essa nota técnica deve ser gerada no processo no SEI da FCAR e
assinada pelo originator com a concordância do GTEN, GTEV ou GTPR, conforme aplicável.

11. Envio de processo para a GTNI: o GPC elabora um memorando de encaminhamento da Nota Técnica e envia o processo para a GTNI. A GTNI
fica responsável pela continuidade do processo de publicação das Condições Especiais, ELOS e Isenções.

12. 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.
 
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.
 
Revisão de FCAR
Uma FCAR pode ser revisada após emissão em estágio 4 ou, conforme aplicável, publicação. Para isso deve-se manter o texto original da FCAR e
abaixo do texto antigo abrir uma nova posição ANAC, com explicação do motivo da revisão. Deve-se seguir o rito convencional da FCAR considerando
sua emissão em estágio 2.
Quando uma FCAR é revisada, deve-se alterar o campo revisão de “Original” para o sequencial “A, B, C, etc.”, conforme aplicável. Para fins de
referência por outros documentos (H.10, TCDS, etc.) a revisão da FCAR só necessita ser informada se diferente da revisão “Original”.
Se uma FCAR for aplicável a um projeto de grande modificação pós-TC, a FCAR é mantida como está, a menos que uma nova discussão importante
precise ser registrada ou o conteúdo técnico precise ser adaptado. Nesse caso, o originator e o GPC devem decidir por revisar a FCAR ou abrir uma
nova.
 
FCAR aplicável a mais de um projeto do mesmo detentor
No caso raro de uma FCAR ser aplicável a vários projetos sob um mesmo detentor, o GPC pode usar uma numeração específica para a FCAR,
adicionando o texto “-MULTI-” à numeração (por exemplo “FCAR SM-01-MULTI-EMB”). O controle no sharepoint deverá listar todos os programas
aplicáveis com objetivo de facilitar a busca e numeração desse tipo de FCAR.
A FCAR deve ser disponibilizada na Biblioteca Eletrônica (O:), uma cópia em cada um dos programas aos quais seja aplicável.
A FCAR deve relacionar os projetos aplicáveis e cada um dos planos de certificação do requerente deve detalhar a utilização da FCAR de acordo com as
especificidades do seu projeto.
 
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 está disponível no SEI! e deve ser preenchido conforme os dados abaixo:

1. Campo 1: Projeto (Project)
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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.

2. 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-Tipo). Não deve-se utilizar o modelo da aeronave na numeração da
FCAR, mantendo assim a numeração sequencial das FCAR por tipo, facilitando a busca e rastreabilidade da informação.
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:

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.

3. Regulamentos de referência (Reg. Ref.)

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Revisão (Revision):

Indica a revisão da FCAR. Deve ser preenchida como “Original” e ser alterada somente se houver necessidade de revisão da FCAR após conclusão e
assinatura em estágio 4 conforme item 8.2.5.

8. 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.

9. Anexos (Enclosure)
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Faz referência aos documentos anexos. Os arquivos eletrônicos dos anexos devem fazer parte do processo SEI! da FCAR, devidamente nomeados e
sinalizados.

10. 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).

11. 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.

12. 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. Deve-se também explicitar o contexto em que a FCAR foi proposta (se durante o processo de
certificação, ou se está  relacionada com uma modificação, bem como os modelos aos quais a FCAR será aplicável.

13. 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.

14. 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. Cada posição deverá conter data
de formalização da posição ANAC ao requente. Ex.: ANAC Position: (Dated 25 March 2002).

15. 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.

16. Posição da autoridade primária (Foreign CAA position)

Para os casos de FCAR emitidas em processos Validação de Certificado de Tipo, é necessário citar a posição da autoridade primária para cada posição
do requerente. Cada posição deverá ser numerada sequencialmente e conter a referência e data do documento da autoridade primária. Ex.: FAA Position
1: (Ref. FAA letter XXX-YY-ZZZZZ, dated 25 March 2021).

17. 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; No caso de ELOS, devem ser listados os fatores
compensatórios e para o caso de Condições Especiais, o texto final do requisito que foi estabelecido.
 
2.5. 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 gestão das FCAR.
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).
 
2.6. Recomendações Gerais de Formatação

A formatação da FCAR deve seguir a formatação prevista no formulário padrão do SEI!;
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;

 
3. Procedimento para Utilização de CAI e VAI
O CAI (para projetos nacionais) ou VAI (para validações) 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/VAI



22/03/2022 18:34 SEI/ANAC - 6904319 - ITD - Instrução de Trabalho Detalhada (SAR)

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8641737&infra_sist… 7/8

documenta uma discussão entre a ANAC e o requerente em ordem cronológica e, eventualmente, esse CAI/VAI pode identificar a necessidade de
emissão de uma FCAR. Um CAI/VAI 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. Os VAI também
devem ser redigidos em inglês, independente do país da autoridade primária do projeto.
A lista de CAI/VAI deve ser dividida em áreas de especialização, sendo preenchida e atualizada pelos originators das áreas correspondentes de acordo
com o andamento do processo.
A ITD 101-06 apresenta explicações adicionais para utilização de VAI dentro do processo de Validação de Certificado de Tipo.
 
3.1. Numeração do CAI/VAI
Os CAI/VAI 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

 
3.2. Abertura e conteúdo do CAI/VAI
O CAI/VAI é aberto diretamente pelo originator da ANAC. O CAI/VAI 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/VAI serão aqueles acordados entre a ANAC e o requerente.
 
3.3. Status do CAI/VAI
O CAI/VAI permanece aberto enquanto a discussão existir, recebendo o status open. Quando houver consenso entre as partes e não havendo ação
posterior, o CAI/VAI será fechado recebendo o status closed. Caso a discussão tiver sido concluída, mas houver ação posterior, o CAI/VAI recebe o CAI
assume um status específico a ser definido nos protocolos de comunicação, para permitir o registro adequado e uma fácil identificação.
 
3.4. Controle de CAI/VAI
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. No caso de VAI, o originator deve encaminhar a proposta de VAI ao GPC do
programa para que este encaminhe para o requerente (a centralização dos VAI no GPC para o caso de Validações tem objetivo de facilitar a comunicação
com o requerente, uma vez que ele não está habituado com o contato direto com os especialistas da ANAC e é função do GPC verificar a aderência com
o acordo bilateral com cada uma das autoridades primárias).
O GPC é responsável por fazer o controle do andamento dos CAI. Para alguns programas de certificação, o GPC é responsável por periodicamente
emitir uma lista consolidada de CAI/VAI e enviá-la para o requerente, com cópia para as autoridades envolvidas, conforme aplicável, via e-mail.
A ANAC utiliza a ferramenta SharePoint para gestão dos CAI/VAI.
Recomenda-se que todos os CAI estejam fechados antes da aprovação, porém, como são apenas documentos de registro, o status dos documentos não
representa um impeditivo se todas as condições necessárias para a emissão do certificado de tipo ou aprovação da modificação previstas no RBAC 21
tiverem sido cumpridas.
 

 
IX.   DISPOSITIVOS FINAIS

Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia maior ou, caso inexista, o mais recente.
 

Documento assinado eletronicamente por Mário Igawa, Gerente de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico, em 18/03/2022, às 16:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 6904319 e o
código CRC 3D56F3FF.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Origem: GTPL 00058.004795/2022-83 101-02
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ANEXOS

 


