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Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-101-03 (Revisão 02)

I.   TÍTULO
Metodologia para definição de Nível de Envolvimento na atividade de verificação de cumprimento com requisitos de aeronavegabilidade

de produtos aeronáuticos.
 
II.   CANCELAMENTO

ITD 101-03 revisão 01.
 
III.   REFERÊNCIAS

Esta instrução está relacionada às atividades dos processos “Planejar processo de certificação de tipo” e “Executar o plano e emitir
certificado de tipo”; ambos contidos no MPR/SAR-101.

 
IV.   OBJETIVO

Estabelecer metodologia para auxiliar os servidores da GCEN na atividade de determinação do Nível de Envolvimento da ANAC na
verificação de cumprimento com os requisitos em um determinado processo de certificação ou modificação de produtos aeronáuticos.

 
V.   APLICABILIDADE

Estas diretrizes se aplicam aos servidores da GCEN para novos processos de certificação de tipo/processos de modificações maiores em
produtos com certificado de tipo.

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

  
ADC Atividades e Dados de Certificação
AMC Acceptable Means of Compliance
AMOC Meio Aceitável de Cumprimento (Acceptable Means of Compliance)
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
CCA Common Cause Analyses
EASA European Aviation Safety Agency
EMC Electromagnetic Compatibility
FHA Functional Hazard Assessment
FMEA Failure Mode and Effect Analysis
FTA Fault Tree Analysis
GCEN Gerência de Engenharia de Produto
GCPR Gerência de Programas de Certificação
GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico
GPC Gerente de Programa de Certificação
HIRF High-Intensity Radiated Fields
IFE In Flight Entertainment
MoC Meio de Cumprimento (Means of Compliance)
MPR Manual de Procedimentos
PCA Plano de Certificação da Autoridade
PCEP Plano de Certificação Específico do Programa
PCP Profissional Credenciado em Projeto
PCR Plano de Certificação do Requerente
PHAC Plan for Hardware Aspects of Certification
PIC Pedido de Inspeção de Conformidade
PSAC Plan for Software Aspects of Certification
PSSA Preliminary System Safety Assessment
RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
SSA System Safety Assessment
UERF Uncontained Engine Rotor Failure

2. Definições

Gate – é um ponto de decisão, ou seja, um momento no processo que demanda um posicionamento de um especialista para continuidade do processo de
certificação.

Plano de Certificação do Requerente - PCR. Está definido na ITD 101-08.

Plano de Certificação da Autoridade - PCA. Está definido na ITD 101-08.

Plano de Certificação Específico do Programa – PCEP. Está definido na ITD 101-08.
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Nível de Envolvimento. Está definido na ITD 101-08.

Atividades e Dados de Certificação – ADC : é o menor conjunto de atividades e dados para demonstrar cumprimento com um conjunto de requisitos, um
único requisito ou parte de um requisito associados a um projeto ou modificação, descrevendo uma área, sistema e relacionados, identificado no plano de
certificação, que pode ser considerado isoladamente para o propósito de realizar a avaliação de risco que permite à ANAC determinar seu nível de
envolvimento.

A descrição de um ADC deve incluir meios de cumprimento (a exemplo de: declarações de cumprimento, revisões de projeto, cálculos/análises, avaliações
de segurança -safety assessment-, ensaios em laboratório, solo e voo, simulações, inspeções ou qualificações de equipamentos), justificativa (explicando a
forma de demonstração) e documentos previstos para as demonstrações.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

RBAC 21 Procedimentos de Certificação de Produto Aeronáutico
MPR/SAR-101-R03 Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico

 
 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. Orientação Geral

 

Os recursos da Agência são limitados, o que requer o uso racional destes. Sendo assim, cabe à autoridade organizar e priorizar o seu trabalho de forma a
manter um nível de envolvimento adequado visando o atendimento do interesse público.
A metodologia descrita nesse procedimento auxilia os especialistas da GCEN a identificar, utilizando um critério definido, áreas da certificação onde
uma possível deficiência possa contribuir para um risco maior ou menor à segurança do produto ou à proteção ambiental.
Como resultado da aplicação desta metodologia, obtém-se a identificação das atividades de verificação de cumprimento com requisitos em que a ANAC
pode utilizar o sistema de credenciamento ou certificação de organização de projeto visando otimizar seus recursos e eficácia sem detrimento da
segurança de produto aeronáutico.
No âmbito da GCEN, o especialista propõe um nível de envolvimento para cada ADC utilizando-se primariamente dos critérios de novidade,
complexidade, desempenho do requerente e severidade.
No âmbito da GGCP, fatores tais como limitações de recursos humanos e financeiros poderão ser considerados para adequar os níveis de envolvimento
propostos pela GCEN resultando no nível de envolvimento da ANAC.
Essas adequações, que podem ser realizadas no âmbito da GGCP, não são tratadas nesta ITD.
 
2. Procedimentos

 

2.1. Dados Necessários para Definição do Nível de Envolvimento
Para fazer uma proposta do nível de envolvimento a ANAC necessitará ter em mãos o Plano de Certificação do Requerente – PCR e o Plano de
Certificação Específico para Programa – PCEP – quando aplicável.
O PCEP é um documento opcional que define políticas de atuação da ANAC e de seus credenciados e customiza processos de certificação para um
determinado programa. Já o PCR é a forma com que o requerente planeja demonstrar cumprimento com os requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis e
normalmente contém:

Descrição do projeto ou modificação do projeto de tipo que possibilite à ANAC familiarizar-se com o sistema ou área de especialidade envolvida.
Evidências da implementação de um processo de Análise Preliminar de Segurança do Sistema (PSSA) para novos projetos ou impacto na Análise
de Segurança do Sistema (SSA) para modificações, conforme aplicável;
Os requisitos aplicáveis ao projeto ou a modificação submetidos à ANAC;
Os meios que o requerente utilizará para a demonstração de cumprimento com os requisitos aplicáveis;
 As atividades que compõem cada meio de cumprimento de requisito, com uma descrição explicativa do que se pretende demonstrar em cada
atividade;

A estrutura de ADCs em um processo de certificação deve ser aceita pela ANAC.
A análise do PCR tem por objetivo entender a proposta de certificação do requerente para determinada especialidade e aceitar formas de demonstração
de cumprimento com os requisitos.
Durante a análise do PCR, A GGCP deve ser capaz de entender minimamente as especificidades do projeto para:

Verificar a completude da lista de requisitos aplicáveis,
Avaliar e aceitar os meios de cumprimento com os requisitos e
Definir o nível de envolvimento da autoridade nas atividades de certificação.

A Tabela 1 mostra os meios de cumprimento típicos utilizados para a demonstração de cumprimento com requisitos e os documentos normalmente
utilizados para registro. Esses meios de cumprimento são utilizados por grande parte das organizações que projetam produtos aeronáuticos e
reconhecidos pelas autoridades aeronáuticas (ref. EASA AMC 21.A.20(b)).
Cada meio de cumprimento pode ser composto por uma ou várias atividades.
A ANAC deverá analisar as informações fornecidas nos planos de certificação e,  após a definição e aceitação dos meios de cumprimento com os
requisitos de uma determinada área de especialidade ou sistema, deve proceder com a classificação do nível de envolvimento. O requerente poderá
mudar sua proposta de MoC e validá-la com a ANAC a qualquer momento durante o processo de certificação, sendo a alteração sujeita a nova avaliação
da ANAC e por consequência, nova definição de nível de envolvimento.
Após a análise do PCR e definição dos MoCs e níveis de envolvimento, um PCA pode ser emitido, contemplando as atividades que serão acompanhadas
pela ANAC.
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Tabela 1 - Meios de cumprimento típicos

Tipo de
Demonstração

Meio de Cumprimento
(Means of Compliance) Documentos de Demonstração

Avaliação de
engenharia

MoC
0

Declaração de cumprimento
Referencia a documentos do Projeto de Tipo

Escolha de métodos e fatores Definições

Documentos do Projeto de Tipo
Declarações registradas

MoC
1 Revisão de Projeto Relatórios de Descrição

Desenhos
MoC

2 Cálculo/ Análise Relatórios de Substanciação

MoC
3 Safety Assessment Avaliações de segurança

Ensaio

MoC
4 Ensaio de laboratório

Programas de ensaios
Relatórios de ensaios
Análises de ensaios

MoC
5 Ensaio em solo

MoC
6 Ensaio em voo

MoC
8 Simulação

Inspeção MoC
7 Inspeção de projeto Relatórios de inspeção de engenharia

Relatórios de auditoria

Qualificação de
equipamento

MoC
9 Qualificação de equipamento

Nota: qualificação de equipamento é um processo
que pode envolver todos os demais meios de
cumprimento.

 
2.2. Fatores para definição do Nível de Envolvimento
Tendo os meios de cumprimento sido propostos, a ANAC realizará a classificação quanto ao nível de envolvimento requerido para um ADC
considerando os seguintes fatores referentes ao projeto apresentado:

Novidade

Um ADC pode – ou não –  ser novidade.
Este fator diz respeito às características novas ou não usuais identificadas no processo de certificação como um todo, englobando o projeto de tipo em si,
os meios de cumprimento, a própria base de certificação, uso pretendido (aspectos operacionais) e os aspectos organizacionais da autoridade[1]. É
importante deixar claro que algo pode ser novidade (experiência prévia) para o requerente, para a ANAC, ou para ambos.
Com relação ao projeto de tipo, a aplicação de uma tecnologia nunca antes usada na aviação é um exemplo de característica nova ou não usual.
Entretanto, mesmo uma tecnologia tradicional pode ser identificada como característica nova caso o requerente ou a ANAC não possuam experiência
com essa tecnologia. Isso também é válido para processos de fabricação. Novas formas de operar a aeronave ou novas funcionalidades também podem
representar uma novidade no projeto de tipo.
 

[1] Os aspectos organizacionais do requerente/fornecedor serão cobertos no item do "desempenho do requerente"

 
Com relação aos meios de cumprimento, a publicação de uma nova AC é um exemplo de novidade no processo de certificação. Outro exemplo é o
requerente propor um meio diferente do usual para demonstrar cumprimento com determinado requisito. Com relação à base de certificação, trata-se
fundamentalmente do surgimento de emendas aos requisitos.

 
Complexidade

Um ADC pode – ou não – ser complexo.
A determinação se um ADC é ou não complexo pode variar com base em fatores como projeto, tecnologia, processo de fabricação associado,
demonstração de cumprimento (incluindo instalações ou análise de ensaios), subjetividade dos critérios ou da interpretação de resultados de
demonstração de cumprimento  interfaces com outras disciplinas técnicas / ADCs e requisitos.
A demonstração de cumprimento pode ser considerada complexa para um sistema complexo (ou altamente integrado), a qual normalmente requer mais
esforço do requerente.
A lista a seguir inclui alguns exemplos:
- Demonstração de cumprimento em que são exigidas avaliações desafiadoras, por exemplo:

para requisitos de natureza subjetiva, ou seja, aqueles que exigem uma avaliação qualitativa e não têm uma descrição explícita dos meios de
cumprimento com esse requisito; ou meios de cumprimento não são uma prática comum e aceita. Esse é tipicamente o caso em que o requisito usa
termos como 'subjetivo', 'qualitativo', 'avaliação' ou 'adequado' / 'inadequado'. A situação oposta é aquela em que o julgamento de engenharia é
simples e, portanto, não seria classificado como 'complexo';
um ensaio para o qual a interpretação dos resultados depende de vários fatores, e a avaliação sistêmica da interferência entre esses fatores é
bastante subjetiva ;
 uma análise que adota premissas com potencial de resultar em uma redução das margens de segurança caso tais premissas não se confirmem;
a classificação de estruturas, dependendo do conservadorismo do método. Métodos mais conservativos tendem a ser menos complexos e
demandar menor envolvimento;
análise dinâmica de sistemas;
uma demonstração multidisciplinar de cumprimento na qual várias tecnologias estão envolvidas e áreas de interface precisam ser gerenciadas (por
exemplo, sustained umbalanced engine, ETOPS, avaliação 2X.1309, voo em condições conhecidas de formação de gelo, motores controlados por
FADEC, etc.);
representatividade do espécime de ensaio;
introdução de projetos complexos envolvendo fornecedores de sistemas ou equipamentos.
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Para grandes modificações, a complexidade da modificação deve ser levada em conta e não a complexidade do projeto/sistema original.
O fato de um ADC ser ou não complexo deve ser determinado de maneira conservadora se isso não puder ser determinado em um estágio inicial do
projeto de certificação. Quando uma maior clareza for alcançada, a complexidade pode ser reavaliada e o nível de envolvimento adaptado de acordo.

 
Desempenho do requerente

Este fator diz respeito à capacidade demonstrada pelo requerente, e reconhecida pela ANAC, em cumprir com os requisitos de certificação. Ao avaliar o
desempenho de um requerente, a ANAC deve considerar o histórico de dificuldades na demonstração de cumprimento com os requisitos, o grau de
definição e maturidade dos processos internos do requerente (produtivo, treinamento de pessoal, garantia de independência na verificação de
cumprimento, rastreabilidade, conformidade, etc.), a ocorrência de dificuldades em serviço/incidentes/acidentes ligados a deficiências no projeto de tipo,
resultados de auditorias ou qualquer outra informação, independente da fonte, que permita uma avaliação de desempenho do requerente.
A ANAC considerará três tipos de requerente:

1. Requerente sem histórico de demonstração de cumprimento com requisitos:

Neste caso, conservadoramente, a ANAC irá definir o desempenho do requerente como baixo;

2. Requerente com histórico de demonstração de cumprimento com requisitos:

Neste caso, serão levadas em conta as demonstrações realizadas anteriormente e a avaliação deve ser justificada;

3. Requerente com sistema de garantia de projeto certificado:

Nesse caso a ANAC irá considerar os dados de avaliações de averiguações realizadas no processo.
 
Nota: para os casos 2 e 3, o desempenho do requerente poderá ser classificado como baixo, médio e alto, conforme avaliação dos dados disponíveis.
Adicionalmente, a ANAC poderá levar em conta suas impressões obtidas no envolvimento preliminar em programas de certificação (por exemplo,
reuniões de familiarização) na determinação do desempenho do requerente.
A implementação de novos processos organizacionais do requerente também pode influir, bem como a expansão de escopo de trabalho em relação à
experiência prévia.
 

Severidade

A severidade é determinada pelo resultado de uma avaliação do impacto potencial de um não cumprimento de parte da base de certificação para os
aspectos de aeronavegabilidade ou proteção ambiental do produto. A severidade deve ser classificada em dois níveis: crítico ou não crítico.
Exemplos típicos de ADCs classificados como críticos são apresentados abaixo:
- uma função, componente ou sistema é introduzido ou afetado no qual um efeito da falha é classificado como hazardous ou catastrófico no nível da
aeronave, por exemplo, para equipamentos, sistemas e instalações, quando aplicável, conforme definido em 2X.1309;
- a interface homem-máquina é afetada (displays, procedimentos aprovados, controles ou alertas);
- limitações de aeronavegabilidade ou limitações operacionais podem ser geradas ou alteradas a partir da avaliação do ADC;
- o ADC é afetado por uma Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) emitida, ou afetado por uma ou mais ocorrências potencialmente sujeitas a uma DA,
ou por um Boletim Especial deaeronavegabilidade (BEA) ou
- o ADC afeta partes classificadas como críticas conforme RBAC 27.602 / 29.602, ou cuja consequência de falha seja hazardous ou catastrófica (por
exemplo, elemento estrutural principal de acordo com RBAC 25.571).
Para os casos em que o nível de severidade de um ADC seja classificado como crítico, baseado exclusivamente no critério do ADC afetado por uma DA,
este pode ser reclassificado pela ANAC como não crítico devido ao envolvimento desta no processo de aeronavegabilidade continuada. Neste caso, deve
haver uma coordenação entres os respectivos setores da ANAC (GCEN, GCPR, PAC).
Durante os estágios iniciais de um projeto, o nível de severidade em termos da consequência potencial de uma falha pode nem sempre ser conhecido,
mas este deve ser estimado de forma conservadora e o nível de envolvimento subsequentemente reavaliado, se apropriado.
 
2.3. Etapas para classificação do Nível de Envolvimento
O envolvimento da ANAC nas atividades de verificação de cumprimento com os requisitos será definido conforme abaixo:
Etapa 1 - A Tabela 2 deve ser utilizada para que se determine a possibilidade da não detecção de um não cumprimento com determinado requisito,
baseando-se nos fatores novidade, complexidade e desempenho do requerente, conforme definidos nesta ITD.
Etapa 2 - A partir da classificação obtida na Tabela 2, a Tabela 3 deve ser utilizada para que a classe de risco seja determinada, levando em conta a
severidade associada a um não cumprimento com o requisito.
A saída dessa análise (Tabela 3) será uma classe de risco, com as seguintes classes de envolvimento associadas:
Classe 1: Após a aceitação do plano de certificação, em geral, não haverá mais envolvimento da ANAC na verificação das atividades de cumprimento
com requisitos realizadas pelo requerente. Contudo, a ANAC pode revisar essa posição mediante fatos novos relevantes e decidir por se envolver em
atividades pontuais (uso do poder discricionário via RBAC 21.33).
Classe 2: O nível de envolvimento da ANAC é tipicamente limitado à revisão de uma pequena parte dos dados de cumprimento. Pode  não haver
participação em atividades de cumprimento com requisitos ou participação em um pequeno número dessas atividades (testemunho de ensaios,
auditorias, inspeção de engenharia, etc.) Contudo, a ANAC pode revisar essa posição mediante fatos novos relevantes e decidir por se envolver em um
número maior de atividades (uso do poder discricionário via RBAC 21.33).
Classe 3: Além do envolvimento definido para a Classe 2, esta classe inclui normalmente a revisão de uma grande quantidade de dados de cumprimento
com requisitos, bem como a participação em algumas atividades de cumprimento com requisitos (testemunho de ensaios, auditorias, inspeções de
engenharia etc.);
Classe 4: Além do envolvimento definido para a Classe 3, esta classe compreende tipicamente a revisão de uma quantidade ainda maior, em relação à
classe 3, de dados de cumprimento, a interpretação detalhada dos resultados dos ensaios e a participação em elevado número de atividades de
cumprimento com requisitos (testemunho de ensaios, auditorias, inspeções de engenharia etc.).



28/04/2020 SEI/ANAC - 4186004 - ITD - Instrução de Trabalho Detalhada

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5473116&infra_sist… 5/39

Etapa 3 - Após as classes de nível de envolvimento terem sido definidas, cada especialista propõe as atividades que terão seu envolvimento em
concordância com a classe definida na etapa 2, atribuindo um nível de envolvimento para cada atividade conforme o seguinte:
 

Envolvimento Direto

Atividades nas quais é necessária participação da ANAC no processo de demonstração do cumprimento com o requisito.
A ANAC participa mais ativamente das atividades de demonstração de cumprimento com os requisitos e guidances aplicáveis, sendo necessário seu
parecer em momentos oportunos para continuidade do desenvolvimento das atividades de certificação associadas ao ADC – o especialista é um gate no
processo.
 

Envolvimento Indireto

A ANAC participa menos ativamente das atividades de determinação de cumprimento com os requisitos e guidances aplicáveis ou até mesmo não
participa delas. Independentemente da sua participação, não é esperado parecer do especialista da ANAC para que haja prosseguimento das atividades
associadas ao ADC – o especialista não é um gate no processo.
Um exemplo de aplicação da determinação do nível de envolvimento, usando as três etapas conforme acima, é apresentado no Anexo 17.

Tabela 2 - Possibilidade de não identificação de um descumprimento
 Dados de Demonstração

Desempenho do
Requerente

Não possui aspectos novos e não
possui aspectos complexos

Não possui aspectos novos mas
possui aspectos complexos ou
possui aspectos novos mas não

possui aspectos complexos

Possui aspectos novos e possui
aspectos complexos

Alto Baixa Baixa Média
Médio Baixa Média Alta
Baixo Média Alta Alta

 
Tabela 3 - Classes de riscos

 Possibilidade
Severidade Baixa Média Alta
Não Crítico Classe 1 Classe 2 Classe 3

Crítico Classe 2 Classe 3 Classe 4

 
3. MATERIAL ORIENTATIVO POR ÁREA DE TECNOLOGIA
Com o objetivo de orientar o processo de determinação das classes de risco, foram elaborados os Anexos de 1 a 15, por área de tecnologia, para auxiliar
na análise dos especialistas. Os Anexos estão elencados no item 11.
É importante notar que os Anexos não esgotam inteiramente o processo de determinação de nível de envolvimento para cada área.

 

4. ATIVIDADES RESERVADAS À ANAC
Para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método acima, a ANAC geralmente se envolve diretamente nas atividades listadas
no Anexo 16.
 

ANEXOS

Anexo 1 – Orientações Adicionais para a tecnologia Voo
Anexo 2 – Orientações Adicionais para as tecnologias Development Assurance e System Safety Assessment
Anexo 3 – Orientações Adicionais para a tecnologia Estruturas
Anexo 4 – Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas Hidromecânicos
Anexo 5 – Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas elétricos e EMC/HIRF/Lightning
Anexo 6 – Orientação adicional para a tecnologia Sistemas Aviônicos
Anexo 7 – Orientações Adicionais para as tecnologias Propulsão – Powerplant e Combustível
Anexo 8 – Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas de controle ambiental e de proteção contra formação de gelo
Anexo 9 – Orientações Adicionais para a tecnologia Ruído e Emissões
Anexo 10 – Orientações Adicionais para a tecnologia Software e Hardware Eletrônico Embarcado (AEH)
Anexo 11 – Orientações Adicionais para a tecnologia Cabin Safety
Anexo 12 – Orientações Adicionais para a tecnologia Aeronaves de Asas Rotativas
Anexo 13 – Orientações Adicionais para a tecnologia Motor, Hélice e APU
Anexo 14 – Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas de oxigênio
Anexo 15 – Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas de águas e detritos
Anexo 16 – Atividades normalmente reservadas à ANAC
Anexo 17 – Exemplo de ADC e sua avaliação

 
 

 
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.
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Documento assinado eletronicamente por Mário Igawa, Gerente-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos, em 07/04/2020, às 12:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4186004 e o código
CRC 8012B903.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Origem: SAR 00058.012022/2020-17 ITD-101-03

ANEXO 1

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Voo

 
A. Finalidade e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito

Este anexo fornece orientação específica para a aplicação do texto principal desta ITD na determinação do nível de envolvimento da ANAC nos ADCs
relacionados à tecnologia Voo.
 

A.2 Aplicabilidade / Disciplinas

Este anexo se aplica às seguintes disciplinas dentro da tecnologia Voo:

Ensaios em voo (para todos os itens sob a tutela do Grupo EVI – Engenharia de Voo e Integração – da GGCP/GCEN da ANAC – São José dos
Campos).
Qualidades de voo
Desempenho
Manuais de Voo
Fatores humanos
Interface homem-máquina e integração de cabine.

 
Apesar de que o tecnologia Voo da ANAC – Certificação cuida também do assunto Safety Assessment e Design Assurance, tais assuntos serão tratados
em Anexos dedicados deste documento.
Um esclarecimento preliminar e importante é que as seguintes atividades exigem o envolvimento do tecnologia Voo em todos os casos:
 

Aprovações do AFM** (nas partes que requerem aprovação da ANAC);
Aprovações de MMEL;
Classificação de casos de falha que afetam carga de trabalho, as qualidades de voo e desempenho da aeronave.

 
**Nota: Ver seção G.3 para avaliação de RevProps.
 

B. Definições Específicas
 

 1 – Fatores Humanos: Trata-se de todos os aspectos que envolvem a interação homem-máquina na operação dos diversos equipamentos instalados a
bordo e seus respectivos requisitos aplicáveis. Por sua natureza, são avaliações dedicadas e de caráter subjetivo que procuram verificar a carga de
trabalho, a facilidade de operação, a acessibilidade, a possibilidade de induzir o piloto a algum tipo de erro e os dispositivos de projeto com a finalidade
de diminuir esta possibilidade ou minimizar suas consequências. Normalmente são observados a adequabilidade dos controles de tais equipamentos,
bem como as informações que estes fornecem aos usuários para toda ação em sua operação ou condição irregular de seu funcionamento, em todas as
situações previsíveis de voo. O nível das avaliações ou escrutínio é graduado de acordo com a complexidade do equipamento, nível de integração com
outros equipamentos ou grau de novidade de projeto.
2 – Interface homem-máquina: Trata-se dos requisitos relativos à acomodação dos tripulantes na cabine de voo, tais como “pilot compartment”, “pilot
compartment view”, “cockpits controls”, “motion and effect of cockpit controls”, “cockpit controls knob shape” e outros da mesma natureza, que
requerem um julgamento subjetivo, mas não necessariamente uma avaliação dedicada, podendo, em alguns casos, estar contidos em voos de ensaio com
outras finalidades.

 
C. Aspectos específicos de novidade

Em adição aos critérios genérios apresentados no documento principal, o uso de novos dispositivos, que afetem as características básicas de voo e de
controle da aeronave, será também considerado como novidade em termos de equipamento pela tecnologia Voo.              

 
D. Aspectos específicos de complexidade para fins de definição de nível de envolvimento

Para a utilização dos critérios de complexidade do documento básico desta ITD, qualquer  demonstração de cumprimento com requisitos relacionados à
tecnologia Fatores Humanos que exija a utilização de cenários simulados é considerada uma demonstração complexa.
Também será considerada complexa qualquer avaliação de carga de trabalho e usabilidade de piloto e avaliações de alta interrelação entre múltiplos
sistemas (e seus associados módulos de falha).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.anac.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=657120&infra_hash=c9fa1bc0dd67b7f3dc02ded3ee637aaf
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E. Aspectos específicos do desempenho do requerente

Os critérios genéricos fornecidos no documento principal são considerados suficientes.
 

F. Aspectos específicos da severidade

A classificação de severidade de falhas usalmente utilizada para sistemas não é considerada bem adaptada às disciplinas da tecnologia Voo.
Em se tratando de qualidades de voo e desempenho de aeronaves, a severidade de um  descumprimento não identificado pode ser classificada como
crítica quando relacionada a algum requisito da base de certificação ou a algum guidance específico acordado com o requerente.
Além disso, um descumprimento é considerado crítico e, portanto, a ADC também pode ser classificado como crítica quando ocorre ao menos uma das
condições a seguir, não se limitando a classificação de “crítica” a tais hipóteses:
(i) A ADC define ou altera o desempenho da aeronave;
(ii) A ADC define ou altera o envelope de voo da aeronave;
(iii) A ADC define ou altera as qualidades de voo da aeronave, incluindo quando são afetadas as funcionalidades de controle de voo (como leis de
controle de voo ou seus ganhos) ou os sistema de proteção de voo ou de alerta da tripulação;
(iv) A ADC afeta a tecnologia de fatores humanos, interface homem-máquina ou se afeta o nível de potenciais erros de tripulação de voo. 
 

G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento nas ADCs por classe de risco

Se fazem ainda necessárias, quanto às classes de riscos definidas e obtidas via metodologia do documento principal, as seguintes pertinências para a
tecnologia Voo da ANAC:

 
G.1 Atividades relacionadas aos requisitos da natureza subjetiva
 

Na demonstração de requisitos de certificação, são vários os itens que requerem julgamento de piloto, avaliação qualitativa ou outros meios de natureza
subjetiva para se estabelecer o cumprimento. Tal subjetividade se mostra notoriamente óbvia quando os próprios requisitos de certificação ou os
guidances acordados com o requerente fazem uso de termos tais como “subjetivo”, qualitativo”, “habilidade de piloto”, “avaliação de piloto”,
“habilidade”, “adequado” ou “ não adequado”, dentre outros. Termos como esses levam a demonstrações que não se resumem a  evidências que
poderiam ser obtidas via medições objetivas de qualquer natureza, tomadas, por exemplo, via instrumentação.
Dessa forma, uma opinião complementar quanto à classe de risco final é necessária e será fornecida para a tecnologia Voo quando se trata de
demonstrações que envolvam tal nível de subjetividade, de acordo com o documento principal desta ITD, podendo ser alterada a classe de risco
inicialmente obtida via metodologia genérica do documento principal.
 

G.2 Atividades relacionadas à tecnologia Interface homem-máquina e à tecnologia de Fatores Humanos

O projeto do HMI (human-machine interface) e o processo de demonstração do cumprimento com as preocupações e guidances acordados para
tecnologia de Fatores Humanos são processos iterativos. Potenciais itens de preocupação de Fatores Humanos devem ser identificadas no início do
projeto e requerem o envolvimento antecipado da ANAC para acompanhar o desenvolvimento desses itens.
 

G.3 Atividades relacionadas à atividade de aprovação de AFM
 

Em adição ao que consta no documento principal desta ITD, a ANAC já utliza um procedimento padrão para definir itens de avaliação de RevProps de
AFM como sendo de envolvimento indireto (Classe 1).
Assim, para os seguintes itens a ANAC aceitará Classe 1 de nível de envolvimento ao avaliar modificações de AFM:

1. Correções puramente editoriais, erros de digitação ou erros de inglês, índices, paginação, formato dos textos e correções ortográficas;
2. Mudanças em palavreado ou formato da informação, sem impacto técnico na mesma e desde que não cause interpretação errônea pelo piloto;
3. Conversões de unidades, desde que consistentes com os instrumentos do avião;
4. ranscrição ao AFM de um texto previamente analisado e aprovado, incluindo informação oriunda de Diretriz de Aeronavegabilidade;
5. Alteração de efetividade de informações de AFM decorrentes de correções de Engenharia, desde que a correção seja evidenciada;
6. Atualização de dados já presentes no AFM e já aprovados em relatório de engenharia ou gerados por software aprovado (CAFM, ETOAS,

OPERA, APS);
7. Alterações na seção de peso e balanceamento do AFM ou manual de peso e balanceamento;
8. Mudanças em parâmetros numéricos dentro de envelope previamente aprovado (ex.: diminuição de peso, velocidades máximas ou quantidades de

combustível para atendimento a pedido de operador, arredondamentos);
9. Alterações em normal procedures, desde que sem impacto em itens associados a cumprimento de requisitos, incluindo FCARs, CRIs, IPs ou em

itens solicitados pela Agência e registrado em CAIs, VAIs, cartas, etc. Modificações oriundas de dificuldades em serviço permanecem com nível
de envolvimento direto, exceto as previstas no item 4;

10. Remoção de informações em procedimentos anormais associados a mensagens “advisory” ou a procedimentos não solicitados por requisitos,
ACs/AMCs ou pelos Critérios Embraer para AFM. Modificações oriundas de dificuldades em serviço permanecem com nível de envolvimento
direto, exceto as previstas no item 4;

11. Inclusão de itens opcionais na CDL, desenvolvidos após o TC inicial e sem os quais o avião se torna igual a uma outra configuração já aprovada.
(exemplo: calotas);

12. Alterações nas seções “General” ou “Introduction” dos AFMs, incluindo seus suplementos. Obs.: seções não aprovadas não são submetidas à
ANAC;

13. Incorporação de equipamento, informação ou operação opcional já aprovado para outro modelo, desde que se siga um padrão entre AFMs. Os
requisitos de certificação envolvidos na modificação devem ser equivalentes;

14. Alterações em interface de software de desempenho aprovado ou alterações que não afetem o resultado do software;
15. Outras alterações podem ser propostas pelo aplicante e discutidas caso a caso. 
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G.4 Escopo da atividade

 Com base nas explicações deste anexo, a tecnologia Voo definirá seu nível de envolvimento nos ADCs, utilizando-se da metodologia genérica do
documento principal, conforme a tabela a seguir:
 

Escopo de Atividades
Classe de

risco
Avaliação de Qualidades de

Voo
Determinação de

Desempenho
Avaliação de Interface homem-máquina

(HMI)
Avaliação de Fatores

Humanos
classe 1 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável
classe 2 Nota 1 Nota 1 não aplicável Nota 6
classe 3 Nota 2 Nota 2 Nota 4 Nota 7
classe 4 Nota 3 Nota 3 Nota 5 Nota 8

 
NOTAS:
 

1. Participação em atividades de ensaios em voo para qualidades de voo e desempenho, classe de risco 2. A tecnologia Voo pode ter um nível mínimo de
participação nas atividades de ensaios em voo via execução ou testemunho de ensaios. Isto significa que uma tripulação da ANAC, composta de um
piloto e/ou um engenheiro, realizará apenas um pequeno número de pontos de ensaio normalmente relacionados na proposta de ensaio em voo (FTP)
submetida pelo requerente, a fim de verificar cumprimento com os requisitos e critérios acordados, além de manter o nível mínimo de familiaridade com
o produto certificado. Esse conjunto mínimo de pontos de ensaio testemunhados pela tecnologia Voo.
 
O subconjunto de ensaios com o envolvimento a tecnologia Voo da ANAC pode incluir pontos das  campanhas de ensaio usuais de certificação (por
exemplo, testes clima quente / altos, testes de clima frio, campanha de voo em condições de gelo e vento cruzado), avaliação em voo de pontos críticos
de envelope e ainda um número mínimo de pontos de ensaio para a familiarização com a aeronave, de forma se garantir a familiaridade mínima para a
excução segura dos pontos críticos de envelope. 
 
Além disso, nesse classe de risco, normalmente serão avaliadas as propostas de ensaio em voo submetidas pelo requerente (FTPs), bem como poderá ser
avaliada a apresentação adequada dos resultados de ensaio, se necessário.
 
2. Participação em atividades de ensaios em voo para qualidades de voo e desempenho, classe de risco 3. A tecnologia Voo terá um nível reduzido /
médio de participação nos ensaios em voo ou testemunho de ensaios. Isto significa que uma tripulação da ANAC, com piloto e/ou engenheiro, realizará
um subconjunto dos pontos de ensaios mencionados na proposta de ensaios do requerente, a fim de se verificar cumprimento dos requisitos e critérios
acordados, obter fundamentação adequada, manter uma apreciação adequada do andamento das atividades de certificação e da aeronave. 
A tecnologia Voo deve estar envolvido em um subconjunto adequado da matriz de pontos de teste, incluindo nas campanhas usuais de ensaios em voo
(por exemplo, testes de alta / quente, testes de clima frio, campanha voo em condições de formação de gelo e vento cruzado) e nos pontos de ensaio em
voo críticos de envelope, conforme o caso. 
 
Além disso, as propostas de ensaios em voo essenciais serão avaliadas pela ANAC (FTPs), bem como poderá ser avaliada a apresentação adequada dos
resultados de ensaio, se necessário.
 
3. Participação em atividades de ensaios em voo para qualidades de voo e desempenho, classe de risco
A tecnologia Voo terá um alto nível de participação nos ensaios em voo ou testemunho de ensaio. Isso significa que uma tripulação da ANAC, com
piloto e/ou engenheiro, realizará um grande número de pontos de teste mencionados na proposta de ensaios do requerente (FTP) para estar satisfeito com
as verificações de cumprimento, além de para alcançar e reter uma ampla apreciação da certificação em andamento e da aeronave. 
Além disso, os planos de ensaios essenciais serão revisados   (FTPs), bem como os relatórios ou apresentações dos resultados dos testes serão avaliados
pela ANAC.
 
4. Avaliação de interface homem-máquina (HMI), classe de risco 3.
A tecnologia Voo avaliará a interface homem-máquina enquanto realiza outras atividades dentro da classe de risco determinada. Além disso, uma
apresentação adequada dos resultados da avaliação pode ser necessária.
 
5. Avaliação de interface homem-máquina (HMI), classe de risco 4.
A tecnologia Voo realizará atividades específicas para as verificações de cumprimento para a tecnologia interface homem-máquina. Além disso, o
relatório ou apresentação apropriada dos resultados dos testes será avaliado pela ANAC. 
 
6. Avaliação de fatores humanos, classe de risco 2.
A tecnologia Voo tipicamente revisará e concordará com o nível proposto de escrutínio e meios de cumprimento, que dependem dos níveis acordados de
novidade, complexidade e integração. Além disso, podem ser necessárias apresentações adequadas dos resultados dos testes.
 
7. Avaliação de fatores humanos, classe de risco 3.
A tecnologia Voo normalmente revisará e concordará com o nível de escrutínio proposto e os meios de cumprimento associados. A  tecnologia Voo
participará de um número selecionado de voos de avaliação de fatores humanos e de avaliações em simulador. Além disso, os principais documentos de
cumprimento poderão ser avaliados pela ANAC   (como propostas de ensaio, documento ou apresentação de resultados de ensaios e planos de
certificação ou resumos finais de formas de cumprimento de requisitos – compliance checklists).
 
8. Avaliação de fatores humanos, classe de risco 4.
A tecnologia Voo participará de todas as atividades necessárias para estabelecer o cumprimento de HF.
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H. Atividades reservadas à ANAC
 

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.
 

 

ANEXO 2
 
 
Orientações Adicionais para as tecnologias Development Assurance e System Safety Assessment
 
A. Finalidade e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da ANAC nos itens relacionados às tecnologias System
Development Assurance e Safety Assessment da ANAC sob a tutela do Grupo EVI – Engenharia de Voo e Integração – da GGCP/GCEN da ANAC –
São José dos Campos.

 
A.2 Aplicabilidade / Disciplinas

Este anexo aplica-se às tecnologias System Development Assurance e Safety Assessment da ANAC sob a tutela do Grupo EVI. Esta tecnologia é
comumente denominado “Integração de Sistemas”.

 
B. Definições Específicas

AFHA: Aircraft Functional Hazard Assessment
ASA: Aircraft Safety Assessment
PASA: Preliminary Aircraft Safety Assessment
PRA: Particular Risk Analysis
ZSA: Zonal Safety Analysis

 
C. Aspectos específicos de novidade

A lista a seguir (não exaustiva) fornece exemplos de novidades específicas para as disciplinas System Development Assurance e Safety Assessment da
ANAC. Observar que algumas novidades identificadas na lista que se segue podem ser específicas de um tipo específico de produto (avião grande
categoria transporte ou helicóptero, por exemplo).

 

 System Development
Assurance Safety Assessment

Novidades

Especificações de
Certificação

Mudança significante no
xx.1309 aplicável e nos
meios de cumprimento
associados, por exemplo,
aspectos de System
Development Assurance

Mudança significante no xx.1309 aplicável e nos
meios de cumprimento associados, por exemplo,
aspectos de risco específico

Interpretação

Primeira implementação
de alguma versão da
ARP 4754, ou de nova
revisão
 

Primeira implementação do processo de atribuição
de FDAL/IDAL

Primeira aplicação de algum guia de certificação
da ANAC
Primeira aplicação de alguma policy de outra
autoridade (como a classificação de runway
excursion)
 
Mudanças significantes em processo de Safety
Assessment anteriormente acordado com a ANAC
 
Mudanças significantes em critérios de Safety
Assessment anteriormente acordados com a ANAC

 

Meio de
cumprimento

Uso de métodos ou
ferramentas novas ou
não usuais de processos
de desenvolvimento
(como métodos formais e
uso intensivo de
modelagem)

Uso de algum critério
para limitar o escopo de
aplicabilidade dos
aspectos de certificação

Uso de alguma nova ferramenta de Safety
Assessment (como  Safety Assessment baseado em
modelagem - MBSA)

Primeira aplicação de uma nova análise ou
avaliação de segurança (AFHA, PASA, ASA, ...)
 
Primeira aplicação de análise ou métodos de teste
para verificação de efeitos de falhas típicos de
sistemas integrados (como propagação de falhas e
testes para comportamento não pretendido de
sistemas)
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do System Developement
Assurance
 

 

D. Aspectos específicos de complexidade

A seguinte lista de complexidades específica para as disciplinas de System Development Assurance e Safety Assessment da ANAC é proposta para apoiar
e facilitar a determinação do nível de envolvimento da ANAC. Essa lista não é exaustiva.
 

  System Development
Assurance Safety Assessment

Complexidade

Tecnologia -

Dados ou recursos compartilhados
 
Primeira demonstração de Safety
Assessment de sistemas complexos e
altamente integrados

Aspectos
organizacionais

Introdução de alguma
atividade complexa
compartilhada com
fornecedores de
equipamentos ou de
sistemas

 

Reorganização significante
de papeis e
responsabilidades em
processos de
desenvolvimento de
sistemas

Introdução de alguma atividade
complexa compartilhada com
fornecedores de equipamentos ou de
sistemas

 
E. Aspectos específicos do desempenho do requerente

Para os aspectos de System Development Assurance, o desempenho do requerente (ou seu fornecedor) em atividades de revisão de processo (auditorias)
anteriores pode caracterizar a necessidade de envolvimento direto. Para os aspectos de Safety Assessment, os critérios genéricos fornecidos no
documento principal são considerados suficientes.
 

F. Aspectos específicos da severidade

A seguinte lista de itens críticos / não críticos específicos para as disciplinas de System Development Assurance e Safety Assessment da ANAC é
proposta para apoiar e facilitar a determinação do nível de envolvimento da ANAC. Essa lista não é exaustiva.
 

 System Development Assurance Safety Assessment

Crítico

RBAC-23 transporte regional, RBAC-25,
RBAC-29, RPAS ou qualquer outro
produto inovador complexo
 
Modificações significantes associadas
 
Sistemas eletrônicos de controle de motor
(exemplo, FADEC ou EEC) para produtos
de acordo com o RBAC-33 instalados em
RBAC-23 transporte regional, RBAC-25,
RBAC-29, RPAS ou em qualquer outro
produto inovador complexo

RBAC-23 transporte regional, RBAC-25,
RBAC-29, RPAS ou qualquer outro produto
inovador complexo

Modificações significantes associadas
 
Produtos relacionados ao RBAC-33

 

Análises preliminares com impacto
potencialmente significativo no projeto como
AFHA e PASA

Não-crítico Todos os outros produtos ou modificações Todos os outros produtos ou modificações

 
G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco
 
Classe 1

Sem especificidades. Se aplica o que consta do documento principal desta ITD.
 
Classe 2

O envolvimento é limitado à revisão do plano de certificação para as tecnologias System Development Assurance e Safety Assessment.
O AFHA, PASA e outros documentos específicos podem ser solicitados para avaliação da ANAC. Também se fará reuniões de alinhamento com o
requerente.

 
Classe 3

Além das atividades descritas para a classe de risco 2, o envolvimento compreenderá normalmente a avaliação pela ANAC do resumo final de
cumprimento (compliance checklist) e a avaliação de alguns dos principais documentos de certificação do requerente, como o AFHA, PASA,  ASA,
PRA, e ZSA.
Quaisquer outros documentos específicos, suportando a revisão e aceitação dos documentos mencionados acima, podem ser adicionalmente solicitados.
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As auditorias para verificação de cumprimento com os aspectos de System Development Assurance podem ser conduzidas em estágios combinados
(como revisão dos processos de validação e de verificação de requisitos combinada em uma única atividade).

 
Classe 4

O envolvimento da ANAC compreende, mas não se limita, às atividades descritas para a classe de risco 3.
As auditorias para verificação de cumprimento com os aspectos de System Development Assurance devem ser conduzidas em estágios dedicados para as
etapas principais do processo (como auditoria dedicada do processo de validação de requisitos e auditoria dedicada para verificação de requisitos).
 

H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.
 

 

ANEXO 3
 
 
Orientações Adicionais para a tecnologia Estruturas
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à área e/ou tecnologia Estruturas.
 

A.2 Aplicabilidade / Disciplinas

Este documento provê orientações adicionais, com relação à determinação do nível de envolvimento da Autoridade em atividade de certificação, para as
seguintes áreas:

Cargas estáticas e dinâmicas de solo, voo, de sistemas de controle, de pressurização, de pouso de emergência, etc,
Resistência estrutural de estruturas (incluindo análises, ensaios, fatores especiais, etc),
Fadiga e tolerância a dano,
Aeroelasticidade,
Crashworthiness,
Impactos (por exemplo, impacto de pássaro),
Descompressão súbita,
Materiais e processos de fabricação.

 
B. Definições Específicas para a área

Não há.
 

C. Aspectos específicos relacionados à Novidade

No geral, para a área de Estruturas (incluindo elementos de sistemas e transmissões), qualquer detalhe de projeto novo ou não usual deve ter atenção
especial na determinação do nível de envolvimento, quando afeta o desempenho estrutural nas áreas descritas em Aplicabilidade.
A seguinte lista, não definitiva, apresenta exemplos do que é considerado novidade em termos de projeto e fabricação:

Novos materiais, como por exemplo novas ligas ou compósitos, na estrutura ou em equipamentos;
Novas combinações de materiais;
Novas aplicações de novos materiais ou combinações de materiais (materiais projetados especificamente para determinadas aplicações);
Novos processos de produção, como por exemplo manufatura aditiva ou processos de soldagem à laser;
Novos usos de sistemas de controle de voo eletrônicos, como por exemplo sistema de alívio de cargas de rajada;
Novas tecnologias de motores, como por exemplo rotores abertos;
Configurações estruturais novas ou não usuais, como por exemplo emprego de canards;
Configurações estruturais diferentes daquelas usualmente empregadas pelo requerente;
Localização e quantidade não usual de tanques de combustível e das quantidades deste;
Conversões de finalidade da aeronave, como por exemplo cargueiro ou executivo, se novidade para o requerente;
Novas técnicas de inspeção associadas à avaliação de tolerância a dano.
Operações novas ou não usuais, como por exemplo voo supersônico ou em altas altitudes;
Mudanças em operações, como por exemplo vigilância marítima, steep approach, operações em pista não preparadas, etc;
Requisitos novos ou novas interpretações em requisitos, incluindo por referência o Transport Airplane Issues List da FAA, no que for aplicável
para a área de Estruturas;

 
D. Aspectos específicos relacionados à Complexidade

A seguinte lista, não definitiva, apresenta exemplos do que é considerado complexo em termos de Estruturas:
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Aumento da complexidade de estruturas ou sistemas que incluam ou afetem outras estruturas;
Dificuldade no estabelecimento e validação de condições de contorno usadas em modelamentos com o método dos elementos finitos,
particularmente em estruturas redundantes ou móveis;
Estabelecimento e verificação de cargas para perfis aerodinâmicos complexos, especialmente quando combinadas com superfícies móveis ou
escoamento de motor;
Definição de métodos adequados de análises e ensaios de suporte para materiais e estruturas com múltiplos ou interativos modos de falha;
Análise e representatividade de ensaios de estruturas híbridas;
Identificação e avaliação de locais e efeitos potenciais de tensões residuais;
Avaliações de técnicas de inspeção em áreas de difícil acesso;
ADC envolvendo análise dinâmica, por exemplo cargas dinâmicas ou de impacto;
Avaliação da relação entre degradação em serviço e análise de falhas críticas, por exemplo free play de superfícies de comando para avaliação de
flutter;
Processos complexos de classificação de estruturas;
Interação entre sistemas e estruturas;
Dificuldade no levantamento de fatores relevantes de projeto, manufatura e serviço que possam afetar a integridade estrutural de partes críticas.

 
E. Aspectos específicos relacionados ao Desempenho do requerente

Em adição aos pontos presentes na ITD, problemas pregressos verificados em conformidades de ensaios de certificação que comprometem a
representatividade do corpo de prova ou instalações do ensaio demandam aumento no nível de envolvimento da autoridade.
 

F. Aspectos específicos relacionados à Severidade

Em geral, na avaliação da severidade de estruturas e aspectos estruturais de elementos de sistemas e transmissões, deve-se levar em conta os seguintes
pontos:

Para ajudar na identificação de partes críticas, o RBAC 2X.1309 pode ser utilizado para aspectos relacionados a sistemas;   
No caso de transmissões que utilizam critérios mais genéricos em alguns requisitos, a lista de partes críticas em aeronaves de asas rotativas pode
ser utilizada na identificação de componentes;
O método de classificação das estruturas pode variar conforme o requerente, mas a severidade deve ser avaliada conforme a contribuição do efeito
da falha de um elemento estrutural em um evento catastrófico, como por exemplo a classificação como um elemento estrutural principal, uma
estrutura crítica com relação à fadiga ou um detalhe construtivo afetado de acordo com requisitos como o RBAC 25.571;
Elementos estruturais cuja falha possa resultar em lesão a ocupantes, bloquear a evacuação de emergência ou danificar sistemas críticos, devem
ser considerados como tendo severidade crítica;
Partes críticas, conforme definidas pelos RBAC 27/29.602, e fundidos críticos conforme RBAC 2X.621, devem ser classificados como críticos
por definição.
Na avaliação da severidade, para aspectos previstos conforme Aplicabilidade, as seguintes questões podem auxiliar na classificação:
A falha da estrutura afetada é potencialmente catastrófica, ou impõe risco a ocupantes ou sistemas críticos?
Os meios de cumprimento com os requisitos são conservativos?
Existe experiência adversa em serviço ou em ensaios de certificação?

 
G. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.

 

 
 

ANEXO 4

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas Hidromecânicos
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à área e/ou tecnologia de Comandos de
Voo e Sistemas Hidromecânicos.
 

A.2 Aplicabilidade / Disciplinas

Este anexo é aplicável às seguintes disciplinas dentro da área e/ou tecnologia de Sistemas Hidromecânicos:

Sistemas de Comandos de Voo [ATA 27 de Avião / 67 de Helicópteros],

Sistemas de aumento de sustentação,
Energia Hidráulica [ATA 29],
Trem de Pouso [ATA 32],
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Portas de Fuselagem [ATA 52],
Instalações de guincho de helicópteros e
Sistemas mecânicos da RAT (Ram Air Turbine).

 
B. Definições Específicas

Nenhuma.
 

C. Aspectos específicos de novidade

A seguinte lista (não exaustiva) fornece alguns exemplos que são considerados novidade:

A extensão na qual o regulamento deve ser adaptado para características particulares associadas à novidade,
Aspectos de gestão do conhecimento, por exemplo qualidade do processo de lições aprendidas do requerente,
A tecnologia fly-by-wire para aeronaves de asas rotativas e outras aplicações que não aquelas do RBAC 25, fly-by-light,
Taxiamento sem reboque com motores inoperantes (green taxi),
Sistema de frenagem atuado eletricamente (Electrically Actuated Braking System) (EABS), Atuador Eletro-Hidráulico ou Hidrostático / Atuador
Eletro-Mecânico (Electro-Hydraulic or Hydrostatic Actuator/Electro-Mechanical Actuator)(EHA / EMA),
Novos materiais,
Novos processos (por exemplo, impressão 3D, fabricação aditiva de camada),
Nova arquitetura de Sistema de Comandos de Voo ou Hidromecânicos (HM) comparada a programas anteriores,
Novas funções, por exemplo novos meios para implementar o alívio de carga no Sistema de Comandos de Voo (Flight Control System) (FCS),
Função de frenagem automática "Inteligente" (“Smart” Autobrake Function), Runway Overrun Awareness & Avoidance System (ROAAS), brake
pressure ramp-up,
Mudança de MOC, por exemplo: uso de simulação ou similaridade em comparação com projetos anteriores,
Aumento da pressão do sistema hidráulico comparado a experiência anterior (e.g. 5000 psi),
Mudança dos meios de resfriamento do fluido hidráulico (e.g., mudanças no mecanismo de troca de calor em tanque de combustível),
Novo tipo de motor ou tecnologia,
Novo projeto de asa, onde há risco de interferência,
Nova reconfiguração de sistemas após falhas, por exemplo Modos degradados das Leis de Controle de Voo,
Nova interface de piloto, por exemplo sidestick ativo, controles touch screen,
Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada / Veículo Aéreo Não Tripulado (RPAS / UAV),
Proteção de Envelope de Voo / Estabilidade e Proteção Eletrônica e
Aeronaves de rotores basculantes ou convertiplanos.

 
D. Aspectos específicos da complexidade

A seguinte lista (não exaustiva) fornece exemplos que são considerados complexos:

Sistemas de Comandos de Voo Fly-by-wire / Fly-by-light,
Uso de sidesticks ativos para Sistemas de Comandos de Voo,
Leis de Controle de Voo (malha fechada),
Funções específicas em Sistemas de Comandos de Voo (por exemplo, alívio de carga, compensação de force fight, monitoramento de oscilação,
monitoramento de dados de entrada, trim automático, funções automáticas em sistemas de aumento de sustentação, assimetria/detecção de
desalinhamento de sistemas de aumento de sustentação, Brake to Vacate, controle direcional combinado com steering/freios,
Atuador Eletro-Hidráulico ou Hidrostático / Atuador Eletro-Mecânico (Electro-Hydraulic or Hydrostatic Actuator/Electro-Mechanical Actuator)
(EHA / EMA),
Sistemas de Controle de freios Brake by Wire,
Controle Antiskid,
Funções de frenagem automática (Autobrake functions),
Sistema de freios com atuadores elétricos (Electrically Actuated Braking System) (EABS),
Steering do tipo Steer by Wire,
Runway Overrun Awareness & Avoidance System (ROAAS),
Gerenciamento térmico dos sistemas hidráulicos,
Projeto de portas de fuselagem em áreas pressurizadas,
Demonstração de cumprimento com requisitos por análise substituindo os ensaios requeridos,
Demonstração de cumprimento com requisitos por simulação e
Complexidade do sistema - sistema complexo (ou altamente integrado).

 
E. Aspectos específicos de desempenho do requerente

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
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F. Aspectos específicos de severidade

Em geral, as tecnologias de Comandos de Voo e Sistemas Hidromecânicos devem demonstrar cumprimento com o requisito 2x.1309 e correlatos,
altamente críticos para a segurança. A consequência de um possível não cumprimento com o RBAC seria uma condição insegura no nível da aeronave.
Desta forma, segue a lista de itens específicos de severidade, que não é exaustiva.

Criticidade do sistema (em termos de impacto em segurança no caso de falha do sistema), a qual nem sempre é conhecida nos estágios iniciais do
projeto, mas que geralmente pode ser estimada de maneira conservadora;
Fly-by-wire / Fly-by-light (em oposição a comandos de voo puramente mecânicos);
Sistema de Freio Brake by Wire (em oposição a um sistema de freio puramente hidromecânico);
Sistema Antiskid (em oposição ao sistema de freio sem antiskid);
Steering by wire (em oposição a steering puramente mecânico);
Towbarless Towing;
Abertura não comandada ou falha de portas em voo;
Indicação de portas fechadas / travadas / trancadas;
Independência entre sistemas;
Evidência de possíveis falhas simples e falhas/erros de modo comum para funções críticas, por exemplo, falha simples do sistema de freio;
Interação de sistema e estrutura para funções críticas;
External Loads Primary and Back up Quick Release System (PQRS/BQRS);
Prevenção de assimetria / desalinhamento do sistema de aumento de sustentação;
Experiência adversa, por exemplo Atuador do Estabilizador Horizontal (Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator) (THSA), servo-válvulas de
helicópteros, probes/entradas de dados do ar;
Piloto automático com elevada autoridade;
Número de componentes críticos de helicópteros;
Novas entradas para a MMEL de funções críticas (pode ser uma razão para uma alteração posterior do Nível de Envolvimento), e,
Mudança do ambiente ou condições críticas de operação.

 
G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco
 
Classe 1

Sem especificidades.
Classe 2

O envolvimento pode compreender, mas não limitado a:
 

Revisão do SFHA e um número limitado de planos/relatórios e/ou análises de ensaio;
O certification summary e o AFM (S).

 
O número esperado de reuniões de certificação é provavelmente limitado. Os testemunhos de ensaios e as inspeções devem ser inexistentes ou muito
limitados.
 

Classe 3

Em adição ao que é definido para classe de risco 2, o envolvimento pode compreender:

A revisão de alguns documentos de certificação, tais como:

- AFHA / (P)ASA / SFHA / (P)SSA,
- Análises (PRA, ZSA,…) e
- Programa e relatórios de ensaio em voo;

O testemunho de alguns ensaios selecionados;
A inspeção de alguns sistemas selecionados e
As auditorias no processo de desenvolvimento de sistemas podem ser conduzidas em um ou dois estágios do processo.

 
Classe 4

Em adição ao que é definido para classe de risco 3, o envolvimento pode compreender:

A revisão de diversos documentos de certificação,
O testemunho da maioria dos ensaios de certificação,
A inspeção de sistemas de aeronaves selecionados e
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em diversos estágios do processo.

 
H. Atividades reservadas à ANAC
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Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.
 
 
 

ANEXO 5

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas elétricos e EMC/HIRF/Lightning
 
A. Finalidade e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à Sistemas Elétricos e
EMC/HIRF/Lightning.

 
A.2 Aplicabilidade / Disciplinas
 

Este anexo se aplica às seguintes disciplinas dentro da tecnologia de sistemas elétricos e EMC/HIRF/Lightning.
• Geração e Distribuição de energia elétrica;
• Sistemas de Interconexão de Fiações Elétricas – EWIS;
• Sistemas de Iluminação;
• Sistemas elétricos de cabine (IFE / tomadas de energia/insertos de galley / Gerenciamento de cabine -CMS);
• Compatibilidade Eletromagnética (EMC/PEDs);
• Proteção contra Campos Irradiados de Alta Intensidade (HIRF);
• Proteção de Sistemas Eletroeletrônicos contra Raios (Lightning - systems);
• Proteção de Sistemas de Combustível contra Raios (Lightning – fuel systems);
• Proteção da Aeronave contra Raios (Lightning Protection);
• Metalização elétrica e eletricidade estática
 

B. Definições Específicas

Não há.
 

C. Aspectos específicos de novidade

A lista a seguir (não exaustiva) fornece exemplos por disciplina que são considerados novos:
 
Geração e Distribuição de Energia Elétrica
• Novos materiais ou ligas;
• Novas combinações químicas de baterias;
• Nova arquitetura do sistema de geração e distribuição elétrica da aeronave;
• Arquitetura do sistema elétrico que o requerente não tenha experiência em certificações anteriores;
• Novas funcionalidades implementadas no sistema elétrico (ex.: comando e/ou controle de cargas elétricas realizado pelo próprio sistema elétrico);
• Novas cargas alimentadas pelo sistema elétrico com mudanças nas classificações de risco (impacto no FHA do sistema elétrico);
• Sistema elétrico com faixas de valores de tensão, frequência ou corrente que o requerente não tenha experiência em certificações anteriores;
• Novos tipos de motores ou geradores, ou motores ou geradores que o requerente não tenha experiencia em certificações anteriores;
• Novo tipo de acionamentos ou proteções (por exemplo, disjuntores a arco / GFI).
 

Sistemas de Interconexão de Fiações Elétricas - EWIS

• requerente que não tenha experiência prévia na aplicação de requisitos da Subparte H (RBAC 25);
• Novos materiais, aplicações ou tecnologias de EWIS (isolantes elétricos, suportes de fiações, condutores, conectores, etc.);
• Novos critérios de identificação de EWIS;
• Novos critérios de separação de EWIS;
• Novos requisitos de sistemas aplicáveis a EWIS;
 

Sistemas de Iluminação

• Nova tecnologia para o fornecimento de energia de luzes de emergência, por ex. bateria com novo produto químico,
• Novos tipos de tecnologia de emissão de luz.
 

Compatibilidade Eletromagnética (EMC/PEDs)

• Materiais com características inovadoras do ponto de vista de EMC;
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• Certificação de aeronave “PED-tolerant”;
• Certificação de sistemas sem fio (wireless) com uso de novas tecnologias ou faixas de frequência;
 

Proteção contra Campos Irradiados de Alta Intensidade (HIRF)

• Materiais e proteções com características inovadoras do ponto de vista de HIRF.
 

Proteção de Sistemas Eletroeletrônicos contra Raios (Lightning - systems)

• Materiais e proteções com características inovadoras do ponto de vista de Lightning.
 

Proteção de Sistemas de Combustível contra Raios (Lightning – fuel systems)

• Uso de materiais compostos e outros novos materiais em partes do tanque de combustível;
• Demonstração de tolerância simples a falha no lugar de tolerância dupla a falha para proteções de componentes do sistema de combustível contra
fontes de ignição causadas pelo impacto de raios na aeronave.
 

Proteção da Aeronave contra Raios (Lightning Protection)

• Uso de materiais compostos e outros novos materiais em partes da aeronave tradicionalmente metálicas (fuselagem, asa, nacelle, etc).
 

Metalização elétrica e eletricidade estática

• Uso de novos materiais que alterem as características de condução e dissipação de eletricidade estática da aeronave.
• Uso de novos tipos de soluções de projeto ou meios de proteção contra acúmulo de eletricidade estática.
• Uso de novos materiais ou novas soluções de projeto para metalização elétrica de peças, equipamentos ou partes da aeronave.
 

D. Aspectos específicos da complexidade
 
A lista a seguir (não exaustiva) fornece exemplos que é considerado complexo:

 
Geração / Distribuição Elétrica
• Maior dependência de energia elétrica de outros sistemas para exercerem suas funções (ex.: Sistema de controle de voo Fly-by-wire);
• Utilização de material compósito na estrutura da aeronave que poderia exigir uma rede específica para garantir as funções elétricas clássicas fornecidas
pela estrutura (notadamente: caminho de retorno para correntes elétricas funcionais e correntes de falta, pontos de referência de voltagem, etc.),
• Complexidade do gerenciamento de cargas elétricas;
• Complexidade da arquitetura do sistema de geração e distribuição elétrica da aeronave;
• Complexidade dos modos de operação e/ou coordenação das proteções do sistema elétrico;
 

Sistemas de Interconexão de Fiações Elétricas - EWIS

• Regiões da aeronave com alta densidade de componentes/sistemas (ex.: baias de aviônica, cockpits, etc.);
• Componentes de sistemas que possam oferecer riscos ao EWIS, ou o EWIS possa oferecer risco (ex.: linhas hidráulicas, combustível ou oxigênio, etc.);
 

Sistemas elétricos de cabine (IFE / tomadas de energia/insertos de galley/ Gerenciamento de cabine -CMS):

• Sistemas de gerenciamento de cabine / IFE altamente integrados com a aviônica;
 

Compatibilidade Eletromagnética (EMC/PEDs)

• Análises de similaridade para demonstração de cumprimento com requisitos de EMC;
• Uso de análise, cálculos, modelagem e/ou simulação computacional para demonstração de cumprimento com requisitos de EMC;
 

Proteção contra Campos Irradiados de Alta Intensidade (HIRF)

• Uso de análise, cálculos, modelagem e/ou simulação computacional para determinação de parâmetros de irradiação e susceptibilidade a campos
eletromagnéticos a nível de aeronave e/ou de equipamentos em substituição a testes.
• Análises de similaridade de ensaios de aeronave;
• Análises de similaridade de ensaios de laboratório (levando em conta diferenças de arquitetura, evolução de PN de hardware e/ou software, mudanças
de configuração de cablagem e outros aspectos que influenciam na representatividade);
• Ensaios integrados de sistemas considerados de alta complexidade;
• HIRF Safety Assessment.
 

Proteção de Sistemas Eletroeletrônicos contra Raios (Lightning - systems)

• Uso de análise, cálculos, modelagem e/ou simulação computacional para determinação de correntes e tensões elétricas induzidas e conduzidas em
componentes e elementos de sistema como consequência do impacto de raios na aeronave em substituição a testes.
• Análises de similaridade de ensaios de aeronave;
• Análises de similaridade de ensaios de laboratório (levando em conta diferenças de arquitetura, evolução de PN de hardware e/ou software, mudanças
de configuração de cablagem e outros aspectos que influenciam na representatividade);
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• Ensaios integrados de sistemas considerados de alta complexidade;
• Lightning Safety Assessment.
 

Proteção de Sistemas de Combustível contra Raios (Lightning – fuel systems)

• Uso de análise, cálculos, modelagem e/ou simulação computacional para determinação de correntes elétricas induzidas e conduzidas em elementos
estruturais e componentes de sistema instalados no tanque de combustível como consequência do impacto de raios na aeronave.
• Uso de material composto em partes do tanque de combustível;
• Uso análise de similaridade para demonstração de tolerância a falha de estruturas e componentes do tanque de combustível contra fontes de ignição por
lightning.
 

Proteção da Aeronave contra Raios (Lightning Protection)

• Uso de análise, cálculos, modelagem e/ou simulação computacional para determinação de correntes elétricas induzidas econduzidas em componentes
de sistemas e elementos estruturais da aeronave como consequência do impacto de raios na aeronave.
• Utilização de teste único para demonstração de proteção contra danos devido ao impacto de raios para múltiplas configurações de
instalações/componentes.
• Uso análise de similaridade para demonstração de proteção contra danos devido ao impacto de raios para estruturas de material composto.
 

E. Aspectos específicos do desempenho da organização de projeto

Os critérios genéricos da ITD são suficientes.
 

F. Aspectos específicos da severidade
 

A lista a seguir (não exaustiva) fornece exemplos por disciplina que são considerados críticos:
 

Geração / Distribuição Elétrica

• Maior dependência de energia elétrica de outros sistemas para exercerem suas funções (ex.: Sistema de controle de voo Fly-by-wire);
• Utilização de material compósito na estrutura da aeronave que poderia exigir uma rede específica para garantir as funções elétricas clássicas fornecidas
pela estrutura (notadamente: caminho de retorno para correntes elétricas funcionais e correntes de falta, pontos de referência de voltagem, etc),
• Complexidade do gerenciamento de cargas elétricas;
• Complexidade da arquitetura do sistema de geração e distribuição elétrica da aeronave;
• Complexidade dos modos de operação e/ou coordenação das proteções do sistema elétrico;
 

Sistemas elétricos de cabine (IFE / tomadas de energia)

• Uso de tomadas de alta potência;
 

Sistemas de Interconexão de Fiações Elétricas - EWIS

• Em geral, o escopo da área e/ou tecnologia de EWIS segue uma abordagem do 25.1709 detalhado na AC 25.1701-1.
 

Compatibilidade Eletromagnética (EMC/PEDs)

• Equipamentos com alto potencial de emissividade (Ex.: chaveamentos, conversores estáticos de potência, etc.)
 

Proteção contra Campos Irradiados de Alta Intensidade (HIRF)

• HIRF Safety Assessment.
 

Proteção de Sistemas Eletroeletrônicos contra Raios (Lightning - systems)

• Lightning Safety Assessment.
 

Proteção de Sistemas de Combustível contra Raios (Lightning – fuel systems)

• Determinação de correntes elétricas induzidas e conduzidas em elementos estruturais e componentes de sistema instalados no tanque de combustível
como consequência do impacto de raios na aeronave.
 
 

G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco
 

Aspectos específicos relacionados com o envolvimento da Agência por classe de risco:
 

Classe 1

Sem especificidades.
 
Classe 2
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O envolvimento da ANAC no projeto limita-se a:

Revisão dos planos de certificação do sistema e o AFM (S), e
Revisão de baixo número de documentação de conformidade

Outros documentos específicos podem ser solicitados. É provável que o número de reuniões de certificação seja limitado e não deve haver testemunho
de testes ou inspeções.
 

Classe 3:

Além da classe 2, o envolvimento da ANAC inclui:

Revisão dos principais documentos de certificação, tais como:

               AFHA / (P) ASA / SFHA / (P) SSA (2x.1309 e 25.1709)

Análises importantes (PRA, ZSA, ELA,…)
Propostas de testes e relatórios de resultados  importantes
Regras de design e separação do EWIS
O testemunho de alguns testes em solo, simulador e / ou bancada ou inspeções de certificação podem ser realizados
Auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em um ou dois estágios do processo.

Além do que é definido pela classe de risco 2, o envolvimento também inclui a revisão de mais documentos de conformidade e a participação em
algumas atividades de demonstração de cumprimento (testemunho de testes, inspeções, auditoria, etc.).
 

Classe 4:

Em comparação com a classe 3, o envolvimento na classe aumenta em termos de:

Revisão de uma quantidade significativamente maior de documentos produzidos pelo requerente para demonstrar cumprimento; por exemplo,
documentos de design aos quais os principais documentos de cumprimento se referem e contêm um nível mais alto de detalhes.
Envolvimento mais profundo no testemunho de testes de certificação e concordância na interpretação dos resultados dos testes.

 

H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.
 
 
 

ANEXO 6

 

Orientação Adicional para a tecnologia Sistemas Aviônicos

A. Finalidade e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito 
 

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à Sistemas Aviônicos.
 

A.2 Aplicabilidade / Disciplinas
 

Este anexo aplica-se às seguintes disciplinas da tecnologia de Sistemas da Aviônicos:
Este anexo aplica-se às seguintes disciplinas da tecnologia de Sistemas Aviônicos:
• Sistemas automáticos de voo (que inclui piloto automático, autothrust/autothrottle, diretor de voo, controle de envelope de voo, controle de
estabilidade, etc)
• Comunicações, Navegação e Vigilância (que inclui sistemas de rádio-comunicação, datalink,  rádio-navegação, sistemas de vigilância como TCAS,
transponder, TAWS e radar meteorológico, sistemas de gerenciamento de voo, etc)
• Sistemas de indicação, sensores de atitude, dados de ar, alerta e gravação e sistemas de diagnóstico e manutenção (que inclui sistemas de displays,
sensores inerciais e de dados do ar, instrumentos e painéis de controle, gravadores, sistemas de monitoramento, computadores em geral, sistemas de
alerta central, sistemas de manutenção etc)
• Plataformas aviônicas, incluindo o uso de Aviônica Modular Integrada
• Cybersecurity

 
B. Definições Específicas

Não há.
 
C. Aspectos específicos de novidade
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A lista a seguir (não exaustiva) fornece exemplos considerados novidades:
 
     Nova tecnologia ou funcionalidade:

Sistemas de Visão Sintética (SVS) no Head Up Display
Novos conceitos de Sistemas Integrados de Aviônica Modular (IMA)
Displays com tecnologia touchscreen
Interfaces sem fio

 
     Novo tipo de operações (ou novidade para o requerente):

Expansão da capacidade operacional da aeronave, que seja novo para o requerente
Expansão para um conceito de capacidade operacional que seja novo para o requerente ou para a Agência
Expansão para operações VFR noturnas ou IFR para aviões apenas aprovados para operações diurnas VFR

 
     Novos requisitos:

RBAC 25.1322 (emenda 25-131) - Sistema de Alerta à tripulação
Novas Condições Especiais notificadas por uma FCAR (por exemplo, Cybersecurity).

 
     Novos meios de cumprimento:

AC 25-11B para Head-Up display e display meteorológico
AC 25.1322-1 Sistema de Alerta à Tripulação
Novo material Interpretativo registrado por meio de uma FCAR ou aplicação de Memorandos de Certificação (por exemplo, ROAAS, ADS-B In,
etc.).

 
D. Aspectos específicos de complexidade
 

A lista a seguir (não exaustiva) fornece exemplos que são considerados complexos:
    Design complexo:

Sistemas Integrados de Aviônica Modular (IMA)
Instalação de uma nova suíte Aviônica.

   Demonstração complexa de cumprimento / interfaces com outras disciplinas técnicas ou CDIs e requisitos:

Redução da separação mínima vertical (RVSM)
Required Navigation Performance Authorization Required (RNP-AR)
Enhanced Vision Systems (EVS)

 
E. Aspectos específicos do desempenho da organização de projeto

Os critérios genéricos na ITD são considerados suficientes.
 

F. Aspectos específicos de severidade

Os critérios genéricos na ITD são considerados suficientes.
 

G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco

O nível de envolvimento será determinado da seguinte forma:
 
Classe 1
 

Sem especificidades.
 
Classe 2
 

A participação dos especialistas da ANAC no projeto limita-se a:
 

• A revisão dos planos de certificação do sistema e o AFM(S), e
• A revisão de um baixo número de documentação de demonstração de cumprimento.
 

Outros documentos específicos podem ser solicitados. O número esperado de reuniões de certificação provavelmente será limitado e não deverá haver
testemunho de testes ou inspeções.
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Classe 3

Para além da classe da 2, o envolvimento dos especialistas da ANAC inclui:
 
- A revisão dos principais documentos de certificação, tais como:

SFHA / (P)SSA

Análises importantes (PRA, ZSA, …)

Propostas de ensaios e relatórios de resultados

Demonstração de cumprimento com alguns requisitos aplicáveis, FCAR e ACs,

O testemunho de alguns testes em solo, simulador e / ou RIG e inspeções podem ser realizados, e

Auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em um ou dois estágios do processo.

 

Classe 4

Além da classe de risco 3, o envolvimento do especialista da ANAC inclui a possível revisão de todos os documentos de certificação.
O testemunho de grande número de testes em solo, simulador e / ou RIG e inspeções podem ser realizados, e
Auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em todas as etapas do processo.

 
NOTA 1:
Experiência específica com fornecedores de equipamentos também será levada em consideração na determinação do nível de envolvimento.
 
NOTA 2: Em referência ao capítulo 2.1, a tecnologia Aviônicos considera os OPEN problems reports (OPRs) como desvios dos requisitos. A avaliação
do impacto dos OPRs pode resultar em uma mudança do nível de envolvimento.

 
H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.

 

 

ANEXO 7

 

Orientações Adicionais para as tecnologias Propulsão – Powerplant e Combustível
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à área e/ou tecnologia de instalação de
motores e sistemas de combustível.

 
A.2 Aplicabilidade / Disciplinas

 
Este anexo é aplicável às seguintes disciplinas dentro da área e/ou tecnologia de instalação de motores e sistemas de combustível:

ATA 26 Proteção Contra Fogo (áreas não pressurizadas, exceto cabine)
ATA28 Sistema de Combustível
ATA47 Sistema de Inertização
ATA49 Instalação de APU
ATA60 Instalação da hélice
ATA70 Instalação de motores
ETOPS
Cinza vulcânica.

 
B. Definições Específicas

Nenhuma.
 
C. Aspectos específicos de novidade
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A seguinte lista (não exaustiva) fornece exemplos que são considerados novidade:
 

Projeto:

Introdução de uma nova ameaça de fogo (novo combustível, hidrogênio, dispositivos de armazenamento de alta energia, baterias em Zonas
Projetadas para Fogo)
Novo conceito de detecção de incêndio
Produto extintor de incêndio sem halon
Novos princípios de prevenção de incêndios
Novo material e princípios de proteção contra incêndio
Novo fornecedor de energia (por exemplo, novo combustível, hidrogênio, eletricidade…)
Localização ou construção incomuns de tanques de combustível
Novidade que afeta as precauções e conceito de segurança do tanque de combustível (tanque de combustível com composto, capacidade de
suportar explosões)

Localização incomum do motor / APU / hélice
Primeira introdução pelo requerente de uma configuração multimotor
Primeira introdução pelo requerente de um motor a turbina
Primeira introdução pelo requerente de um motor controlado electronicamente
Aspectos identificados na unidade de hélice, na unidade da APU ou unidade do motor que afetam as regras de instalação da hélice / APU / motor
no nível da aeronave (rotor aberto, motor elétrico, motor híbrido, sistema de lubrificação complexo do motor, material novo do motor, funções da
aeronave implementadas ou compartilhadas com motor / APU / Hélice, novo conceito de filtragem de combustível do motor…)
Novos regimes de empuxo / potência / torque de propulsão
Novas ameaças ao motor / hélice / APU e modos de falha
Novo conceito de empuxo / potência / geração de torque e conceito de gestão (incluindo lógica de multi-motores, empuxo vetorial, utilização de
reversor em voo, …)
Uso temporário de empuxo / potência / geração de torque de propulsão
Aeronaves de rotores basculantes ou convertiplanos.
UAV.

 
Operação:

Formação de gelo (por exemplo, cristais de gelo)
Cinza vulcânica
Operações em alta altitude e / ou alta velocidade (voo supersônico, voo suborbital)
Mudanças na operação (por exemplo, acrobacias, vigilância marítima, aproximação íngreme, operação em pistas não pavimentadas, operação com
gravidade nula, dispersão de óleo).

 
Requisito:

Se um requisito chave ou sensível ou AMC é invocado que ainda não é totalmente aceito / entendido ou que tenha sido controverso, por exemplo
Trava do capô, conformidade da porta do APU, área 2D da nacele, suposição da dimensão do fogo. Isso inclui os requisitos de certificação para as
quais existem FCARs.

 
Demonstração de Cumprimento:

Novas hipóteses de certificação de hélice / APU / motor que não estão de acordo com as premissas de certificação de aeronaves
Sistema de aeronave / peça / equipamento certificado com motor / APU / Hélice
Resistência ao impacto do tanque de combustível (RBAC 27.952 / RBAC 29.952) demonstrada por análise e / ou ensaio de queda parcial
Crédito de hipóteses de capacidade de contenção (UERF para APU /motor)
Uso de ferramentas de simulação (fogo, térmica, ingestão de água, formação de gelo).

 
D. Aspectos específicos de complexidade

A seguinte lista (não exaustiva) fornece exemplos que são considerados complexos:
 

Projeto:

Transição de um único motor para uma configuração de vários motores
Transição de um motor alternativo para um motor a turbina
Transição de um motor controlado mecanicamente para um motor controlado eletronicamente

Função de controle de empuxo / potência / torque (autothrust, autothrottle, controle remoto, função de mau funcionamento do controle de
empuxo)
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Interfaces motor / APU / hélice com aeronaves, incluindo lógicas para multi-motores
Função de prevenção de empuxo do reverso/in-flight BETA
Funções nível aeronave incorporadas no sistema de propulsão (por exemplo, cruise control)
Uso de materiais compostos.

 
Demonstração de Cumprimento:

Dificuldade na definição do espécime de ensaio
Demonstração de cumprimento por ensaio em voo para reinício ou resfriamento em voo ou avaliação de falhas de controle eletrônico do motor
Demonstração de cumprimento por análise substituindo os ensaios requeridos
Caracterização da dimensão do fogo e interpretação de resultados do ensaio de fogo
Resistência ao choque do tanque de combustível
Demonstração de cumprimento para prevenção de ignição e inflamabilidade do tanque de combustível
Demonstração de cumprimento por simulação.

 
Interfaces:

Demonstração da validade dos dados de certificação de Motor/APU/ Hélice para reuso na conformidade da aeronave
Risco de fogo (implicação de múltiplos capítulos de ATA)
UERF para demonstração de conformidade de liberação de detritos de APU / motor / hélice (implicação de vários capítulos do ATA)
Desequilíbrio sustentado do motor (SEI) (implicação de vários capítulos do ATA)
ETOPS (implicação de vários capítulos do ATA, uso de dados do motor)
Cinza Vulcânica (implicação de vários capítulos do ATA, uso de dados do motor)

 
Requisitos:

Aplicabilidade das regras de segurança de voo para o tanque de combustível (RBAC 25.981).

 
E. Aspectos específicos do desempenho do requerente
 

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 

F. Aspectos específicos de severidade
 

Em geral, o escopo da área e/ou tecnologia de instalação de motores e sistemas de combustível segue uma abordagem de 2x.1309 ou de Análise
Particular de Risco (i.e., Particular Risk Analysis) (PRA).  A PRA tem objetivos específicos de segurança de voo. Os itens abaixo podem ser
classificados como críticos:

Risco de incêndio
Incêndio descontrolado ou temporário não controlado
Sobrepressão / explosão do tanque de combustível
Gerenciamento da quantidade de combustível e do vazamento
Capacidade de manter a atitude da aeronave (por exemplo, balanceamento de combustível)

Vazamento de combustível e resistência ao impacto do tanque de combustível
Proteção dos ocupantes (por exemplo, resistência ao choque, pousos com rodas retraídas)
Independência entre motores e sistema independente de fornecimento de combustível para cada motor
Causa comum que afeta a propulsão da aeronave (por exemplo, congelamento, contaminação de combustível, desenvolvimento de software /
hardware,…)
Liberação de detritos (APU, motor e hélice)
Perda de empuxo / potência / torque
Avaria no controle de empuxo / torque / hélice
Impulso reverso inadvertido / modo Beta
Abertura dos capôs do motor/nacele, portas da APU em voo
Desprendimento do motor / nacele / APU / hélice
Capacidade de conduzir voo seguro e aterrisar sob SEI, UERF, liberação de detritos da hélice
Capacidade de realizar um voo e pouso seguros após perda parcial / total da propulsão
Evidência de falhas individuais potenciais e falhas / erros de modo comum para funções críticas, por exemplo, falha única para acomodação do
mau funcionamento do controle de empuxo, falha única levando a explosão do tanque de combustível, falha única e contribuições de falha latente
na abertura do reversor de empuxo em voo,…
Experiência prévia adversa
Mudança para o ambiente ou condições operacionais críticas
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G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco
 
Classe 1
 

Sem especificidades.
 
Classe 2
 

O envolvimento inclui tipicamente a revisão do:

SFHA e um número limitado de planos/relatórios e/ou análises de ensaio.

O sumário de certificação e o AFM (S).
O número esperado de reuniões de certificação é provavelmente limitado. Os testemunhos de ensaios ou as inspeções de engenharia devem ser
inexistentes ou muito limitados.

Classe 3

Em adição ao que é definido para classe de risco 2, o envolvimento pode compreender:

 A revisão de alguns documentos de certificação, tais como:

- AFHA / (P)ASA / SFHA / (P)SSA
- análises (PRA, ZSA, …)
- Programa e relatórios de ensaio em voo

O testemunho de alguns ensaios selecionados
A inspeção de alguns sistemas de aeronaves selecionados
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em um ou dois estágios do processo.

 
Classe 4

Em adição ao que é definido para classe de risco 3, o envolvimento pode compreender:

A revisão de diversos documentos de certificação
O testemunho da maioria dos ensaios de certificação
A inspeção de sistemas de aeronaves selecionados
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em diversos estágios do processo.

 
H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.

 

 

ANEXO 8

 

Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas de controle ambiental e de proteção contra formação de gelo
 
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à área e/ou tecnologia de sistemas de
controle ambiental e de proteção contra formação de gelo.

 
A.2 Aplicabilidade / Disciplinas
 

Este anexo é aplicável às seguintes disciplinas dentro da área e/ou tecnologia de sistemas de controle de gelo e ambiental:

Sangria de ar, (ATA 36)
Ar Condicionado e Pressurização (ATA 21)
Proteção contra formação de gelo, (ATA 30)

 
B. Definições Específicas
 

Nenhuma.
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C. Aspectos específicos de novidade

A seguinte lista (não exaustiva) fornece alguns exemplos que são considerados novidade para as tecnologias de sangria de ar, ar condicionado,
pressurização e proteção contra formação de gelo: Sistema que leva em conta a ocupação da aeronave para o suprimento de fresh air;
Sistema de ar condicionado bleedless, ou seja, que não utiliza ar sangrado do motor;
Sistemas de degelo ou antigelo diferentes dos tradicionais boots ou hot air systems (exemplo: eletro-impulsivo);
Sistemas inovadores de detecção de condições de formação de gelo;
Operação em SLD ou Ice Crystals;

 
D. Aspectos específicos da complexidade
 

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
E. Aspectos específicos do desempenho do requerente
 

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
F. Aspectos específicos da severidade
 

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco
 
Classe 1

Sem especificidades.
 
Classe 2
 

O envolvimento inclui tipicamente a revisão do:

SFHA e um número limitado de planos/relatórios e/ou análises de ensaio.

O sumário de certificação e o AFM (S).
O número esperado de reuniões de certificação é provavelmente limitado. Os testemunhos ou as inspeções de ensaios devem ser inexistentes ou
muito limitados.

 
Classe 3

Em adição ao que é definido para classe de risco 2, o envolvimento pode compreender:

A revisão de alguns documentos de certificação, tais como:

- AFHA / (P)ASA / SFHA / (P)SSA
- análises (PRA, ZSA, …)
- Programa e relatórios de ensaio em voo

O testemunho de alguns ensaios selecionados
A inspeção de alguns sistemas de aeronaves selecionados
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em um ou dois estágios do processo.

Classe 4

Em adição ao que é definido para classe de risco 3, o envolvimento pode compreender:

A revisão de diversos documentos de certificação
O testemunho da maioria dos ensaios de certificação
A inspeção de sistemas de aeronaves selecionados
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em diversos estágios do processo.

H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.

 

 

ANEXO 9

 

Orientações Adicionais para a tecnologia Ruído e Emissões
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A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à área e/ou tecnologia de proteção
ambiental.

 
A.2 Aplicabilidade / Disciplinas

Este anexo é aplicável às seguintes disciplinas dentro da área e/ou tecnologia de ruído, drenagem de combustível e emissões:

ruído de aeronaves
emissões do motor
a prevenção de drenagem intencional de combustível.

 
B. Definições Específicas

Nenhuma.
 

C. Aspectos específicos de novidade
 

A seguinte lista (não exaustiva) fornece exemplos considerados ser novidade:
 

Projeto:

Novas ou inovadoras características de projeto para a mitigação de ruído, drenagem de combustível ou emissões gasosas, como sistemas
selecionáveis/variáveis de redução de ruído (S/V NRS) (i.e., Selectable/Variable Noise Reduction Systems).

Operações:

Procedimentos operacionais novos ou inovadores para a mitigação de ruído, como o uso de lapso de empuxo (redução contínua de tração) durante
a decolagem.

Demonstração de Cumprimento:

Novos procedimentos para a aquisição de dados, análise e / ou ajuste dos níveis medidos de ruído / emissões para as condições de referência
(incluindo novo ou novidades de hardware e procedimentos equivalentes).
Novas organizações conduzindo os ensaios.

 
D. Aspectos específicos de complexidade
 

A complexidade pode se referir a características específicas do projeto do produto destinadas a reduzir ruído, drenagem de combustível ou emissões e
procedimentos técnicos para a aquisição e processamento de dados. A seguinte lista (não exaustiva) fornece exemplos que podem ser considerados ser
complexos:

Bocais de combustível escalonados, combustores de baixa emissão, bocais de motor com área variável, instalação de motores e/ou hélices novos
ou modificados, instalações de silenciadores
Procedimentos equivalentes não referidos no ICAO Environmental Technical Manual
Procedimentos ou fatores de correção desenvolvidos sob forma empírica, ou métodos de predição analítica, para determinar o efeito de
modificações nas características de ruído ou emissões
Uso de metodologias de tipo “family plan” para ruído de aeronaves
Uso de procedimentos operacionais (por exemplo, restrições de flapes de pouso) para garantir a cumprimento com os requisitos de ruído.

 
E. Aspectos específicos do desempenho do requerente

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
F. Aspectos específicos de severidade

A avaliação de risco para determinação da severidade deve ser compatível com o risco que um produto possa ser certificado com níveis de ruído e/ou
emissões que são diferentes daqueles níveis que teriam sido certificados se a ANAC tivesse sido totalmente envolvida durante todo o processo. A falha
em gerenciar esse risco conduzirá a uma situação desigual.
A determinação da severidade levará em consideração os seguintes itens:
a. O potencial de vendas e o provável número de operações em locais ambientalmente sensíveis;
b. A sensibilidade ambiental do regime operacional e seu impacto potencial para a saúde humana e meio ambiente; e
c. Os impactos potenciais dos níveis de ruído ou emissões incorretos ou imprecisos são determinados.
d. O potencial para uma modificação ter um efeito apreciável nas características acústicas ou de emissões do produto modificado.
Os itens a) e b) dizem respeito ao potencial da aeronave e sua operação terem um impacto significativo no ambiente e na saúde humana.
Para além do risco de uma aeronave ou motor estarem incorretamente em conformidade com os requisitos de ruído ou de emissões, o item c) também
diz respeito ao potencial para criar uma situação desigual no contexto das restrições operacionais e taxas de pousos.
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G. Aspectos específicos relacionados com o envolvimento da Agência por classe de risco

O envolvimento para cada classe de risco é o seguinte:
 
Classe 1

Sem especificidades.
 
Classe 2

O envolvimento da ANAC no projeto limita-se à revisão de um número limitado de documentos de certificação. O número esperado de reuniões
dedicadas à certificação de ruído ou de emissões provavelmente será muito pequeno. Os testemunhos ou as inspeções de ensaios serão inexistentes ou
muito limitados.

 
Classe 3

O envolvimento da ANAC é composto por:

Revisão do resumo de certificação
Revisão dos documentos selecionados de certificação relacionados a:

- Programas e relatórios de ensaios estático ou em voo
- Aquisição de dados (incluindo hardware novo) e procedimentos de ajuste (incluindo software de ajuste de dados)

Testemunhar um número limitado de ensaio (ou nenhum deles)
Possível revisão e auditoria dos procedimentos de aquisição de dados e ajuste de dados.

Classe 4

Em adição à classe de risco 3, o envolvimento da ANAC pode compreender:

Revisão da maioria dos documentos de certificação,
Testemunho da maioria, se não de todos, ensaios de certificação, incluindo ensaios estáticos motor e de voo

 
H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.

 

 

 

ANEXO 10

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Software e Hardware eletrônico Embarcado (AEH)
 
A. Finalidade e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 
Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado a Software e Hardware Eletrônico Embarcado (AEH).

 

A.2 Aplicabilidade / Disciplinas
 
Este anexo aplica-se às seguintes disciplinas:

Aspectos de desenvolvimento relacionado ao Software (Sw) embarcado dentro de equipamentos e sistemas.
 Aspectos de desenvolvimento relacionado ao Hardware Eletrônico Embarcado (AEH) dentro de equipamentos e sistemas.

 

B. Siglas e Definições Específicas

AEH: Airborne Electronic Hardware. Neste ITD-101-03, AEH é um termo geral que abrange tanto os itens de hardware eletrônico simples (SEH) quanto os
itens de hardware eletrônico complexos (CEH), limitado aos dispositivos eletrônicos customizados por microcodificação (custom micro-coded components or
devices), tais como: ASICs, PLDs e FPGAs.
ASIC: Application Specific Integrated Circuit.
CEH: Complex Electronic Hardware.
FPGA: Field Programmable Gate Arrays.
HAS: Hardware Accomplishment Summary.
HCI: Hardware Configuration Index.
IMA: Integrated Modular Avionics.
MBD: Model Based Development.
PHAC: Plan for Hardware Aspects of Certification.
PLD: Programmable Logic Devices.
PSAC: Plan for Software Aspects of Certification.
SAS: Software Accomplishment Summary.
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SCI: Software Configuration Index.
SEH: Simple Electronic Hardware.
Sw: Software.

 
C. Aspectos específicos de novidade
 
A lista a seguir (não exaustiva) fornece exemplos considerados inovadores:

Design:

Novas técnicas de desenvolvimento para software ou hardware eletrônico embarcado.
Novas técnicas de verificação para software ou hardware eletrônico embarcado.

 

Demonstração de Cumprimento:

Meios ou métodos novos ou modificados de demonstração de cumprimento

 

Aspectos organizacionais:

Mudança no escopo das responsabilidades (stakeholders).
Nova camada de desenvolvedor / subcontratado.

 

D. Aspectos específicos da complexidade
 
No contexto de Software e AEH, a complexidade de um ADC pode ser alavancada pela complexidade (ou alto nível de integração) do sistema ou dos componentes
(Software ou AEH) em si ou por um ambiente de desenvolvimento específico.
 
A lista a seguir (não exaustiva) fornece exemplos que contribuem para complexidade:

Vários componentes de software/AEH que implementam múltiplas funções interagindo entre si;
Arquitetura complexa (por exemplo, Integrated Modular Avionics (IMA) destinada a suportar várias funções da aeronave), dissimilaridade (e.g. multiple-version
dissimilar software, etc.);
Complexo compartilhamento de trabalho entre fornecedores de sistemas / equipamentos / software (ou AEH);
Para grandes modificações, a complexidade da modificação deve ser levada em consideração em vez da complexidade do sistema original;
Diversidade de tecnologias aplicadas em um mesmo projeto (UML, MBD, C, C++, Assembly, código manual, geração automática de código, etc.).

Notas:

1. O termo complexidade no contexto desta ITD não é equivalente à definição contida na DO-254.
2. Em determinados casos, somente após uma avaliação de planos (e.g. PSAC/PHAC) é possível ter uma visibilidade da complexidade para determinação do nível

de envolvimento. 

 
E. Aspectos específicos do desempenho da organização de projeto
 
O desempenho do requerente para a área de Software (Sw) e Hardware Eletrônico Embarcado (AEH) pode ser registrado no nível de cada uma dessas duas disciplinas,
considerando também o desempenho de toda a cadeia de desenvolvimento:

Nível do requerente como integrador do sistema (supplier oversight, por exemplo) no qual o(s) item(ns) de Sw/AEH está(ão) inserido(s);
Nível do fornecedor/desenvolvedor dos itens de Sw/AEH;
Nível de subcontratados do fornecedor.

A avaliação de desempenho dos níveis acima deve considerar mudanças na equipe ou processos.
 
F. Aspectos específicos de severidade
 
Os diferentes níveis de garantia de projeto SW ou AEH são mapeados da seguinte maneira nas classes de severidade listadas na ITD:
 

Crítico:

DAL A ou DAL B
 

Não crítico:

DAL C ou DAL D.
 
G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco
 
A Tabela 3 da ITD é adaptada da seguinte maneira:
 
 



28/04/2020 SEI/ANAC - 4186004 - ITD - Instrução de Trabalho Detalhada

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5473116&infra_si… 28/39

 

Já as atividades dentro de cada classe de risco são: 
 

Tabela A10.4 – Exemplo de decisões e atividades típicas de Software/AEH com base nas classes de risco e nível de envolvimento da ANAC

Classes de risco Decisões e atividades típicas de Software/AEH
Nível de

Envolvimento (NE)
da ANAC

Classe 4

Envolvimento direto da ANAC em todo o ciclo de vida do Software, de forma continuada, com
acompanhamento periódico, através de interações on-site (no ambiente de
desenvolvimento/verificação), reuniões técnicas, teleconferências, etc.
Recomendado não menos que duas auditorias formais on-site.
Engloba as atividades estabelecidas para a Classe 3.

DIRETO

Classe 3

Envolvimento em auditorias on-site e desktop.
Recomendado não menos que uma auditoria on-site, sendo que tipicamente são duas: uma de
desenvolvimento e uma de verificação, contudo, dependendo do caso (se justificável), poder-se-á
realizar uma auditoria única abordando ambos os processos de desenvolvimento e de verificação.
Engloba as atividades estabelecidas para a Classe 2.

DIRETO /
INDIRETO 1

Classe 2

Submissão de todos os planos de Software/AEH, como também standards aplicáveis, para avaliação
em auditoria de planejamento (desktop).
Submissão dos documentos SAS/HAS e SCI/HCI para avaliação em auditoria final (desktop).
Engloba as atividades estabelecidas para a Classe 1.

INDIRETO /
DIRETO 2

Classe 1
Submissão dos documentos PSAC/PHAC, SCI/HCI e SAS/HAS (conforme requerido pela DO-178
Seção 9.3 e DO-254 Tabela A-1), e, dependendo do caso, outros dados de certificação considerados
necessários.

INDIRETO

 

Notas:
 
1)      Para a classe de risco 3, o envolvimento da ANAC é predominantemente DIRETO, podendo determinadas atividades serem designadas para envolvimento
INDIRETO.
2)      Para a classe de risco 2, o envolvimento da ANAC é predominantemente INDIRETO, podendo determinadas atividades serem designadas para envolvimento
DIRETO.

 

H. Atividades reservadas à ANAC
 
Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente nas atividades
listadas no Anexo 16.

 

ANEXO 11

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Cabin Safety
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 
Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à área e/ou tecnologia Cabin Safety.
 
A.2 Aplicabilidade
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Este documento provê orientações adicionais, com relação à determinação do nível de envolvimento da Autoridade em atividade de certificação, para as seguintes
áreas:

Proteção e retenção de ocupante,
Crashworthiness,
Retenção externa de carga ou pessoas em aeronaves de asas rotativas,
Evacuação de emergência (inclui iluminação de emergência, saídas de emergência, equipamentos de emergência, escorregadeiras, pouso na água, etc),
Proteção contra fogo em áreas pressurizadas,
Aspectos relacionados a atos de interferência ilícita (por exemplo relacionados ao RBAC 25.795),
Instalações de interiores (incluindo sistemas médicos de emergência, configurações executivas, compartimentos de descanso de tripulação, etc),
Compartimentos de carga,
Placares e marcações internos e externos.

 
B. Definições específicas para a área
 
Não há.

 

C. Aspectos específicos relacionados à Novidade
 
Requisitos novos ou novas interpretações em requisitos, incluindo por referência o Transport Airplane Issues List da FAA, no que for aplicável para a área de Cabin
Safety, devem ser considerados na determinação da novidade de um ADC;
 
D. Aspectos específicos relacionados à Complexidade
 
Não há.
 
E. Aspectos específicos relacionados ao Desempenho do requerente
 
Em adição aos pontos presentes na ITD, problemas pregressos verificados em conformidades de ensaios de certificação ou inspeções de cabine que comprometem a
representatividade do corpo de prova ou instalações do ensaio demandam aumento no nível de envolvimento da autoridade.
 
F. Aspectos específicos relacionados à Severidade
 
A seguinte tabela pode auxiliar na determinação da severidade de um ADC. Alguns pontos são aplicáveis conforme o tipo de aeronave:

 

Disciplina Condição crítica Consequência de um não-cumprimento

Evacuação de
emergência

Demora na evacuação de emergência Perda de vidas em uma evacuação de emergência

Inadequação estrutura de assentos e
sistemas de retenção

Falhas em assentos, causando lesões sérias ou
perda de vidas, ou incapacitando o ocupante para
a evacuação, ou obstruindo as trajetórias de
evacuação

Ações inadequadas da tripulação, ou
número inadequado de tripulantes, ou
posicionamento inadequado destes

Perda de vidas em uma evacuação

Inflamabilidade

Comportamento inadequado de itens
de interiores com relação à
inflamabilidade

Lesões graves ou perda de vidas devido à
propagação rápida de fogo durante o voo ou em
pousos de emergência

Propagação de fogo em áreas ocultas Fogos não detectados ou inacessíveis levando a
lesões ou perdas de vidas

Burnthrough em evento de fogo pós-
acidente

Invasão de chamas na cabine antes ou durante
evacuações, levando a lesões ou perda de vidas

Desempenho inadequado de sistemas
de combate a incêndio em áreas
pressurizadas

Fogo incontrolável em áreas pressurizadas,
levando a lesões ou perda de vidas

 

G. Atividades reservadas à ANAC
 
Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente nas atividades
listadas no Anexo 16.

 

ANEXO 12

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Aeronaves de Asas Rotativas
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à aeronaves de asas rotativas.
 
A.2 Aplicabilidade

O anexo se aplica às aeronaves de asas rotativas.
 
B. Definições Específicas
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Nenhuma.
 
C. Aspectos específicos de novidade

A seguinte lista (não exaustiva) fornece alguns exemplos que são considerados novidade para projeto e fabricação:

Novos materiais, como novas ligas metálicas ou compósitos;
Novas combinações de materiais;
Novas aplicações para materiais ou combinações de materiais (compostos customizados para projetos);
Novos processos de fabricação, como manufatura aditiva ou solda a laser;
Novo uso de Sistemas Eletrônicos de Comando de Voo;
Nova tecnologia de motores;
Alterações na configuração do sistema de acionamento ou sistema de lubrificação;
VHM, SHM, novo NDI;
Configurações de aeronaves de asas rotativas novas ou incomuns.

 Operação:

Operações novas, incomuns ou modificadas.

Requisitos:

Se um requisito de certificação relevante ou sensível ou AMC é invocado e o mesmo ainda não está totalmente aceito/entendido (por exemplo,
perda de óleo).

D. Aspectos específicos de complexidade
 

A seguinte lista (não exaustiva) fornece exemplos que são considerados complexos:

Dificuldade em estabelecer e validar as condições de contorno utilizadas durante a modelagem de elementos finitos,

Identificar e abordar os locais e os efeitos das tensões residuais,
Monitoramento de condição e integridade estrutural
Dificuldade de avaliar as relações entre degradação e falha crítica,
Dificuldade na classificação da severidade do risco dos modos de falha identificados nas análises de falhas,
Procedimentos de emergência descritos no RFM e suposições associadas feitas em relação ao desempenho do piloto,
Dificuldade de identificar todos os fatores relevantes no projeto, fabricação e serviço que possam afetar a integridade das peças críticas.

 
E. Aspectos específicos do desempenho do requerente

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
F. Aspectos específicos de severidade

Além da orientação genérica, o estabelecimento da severidade deve considerar se os componentes afetados são classificados como críticos (ver RBAC
27/29.602).
Além disso, a seguinte provisão é sempre considerada crítica ao determinar o Nível de Envolvimento relacionado a transmissões:
29.303 Fator de Segurança; 29.361 Torque do Motor; 29.547 (b) Sistema de Acionamento do Rotor; 29.571 Avaliação de Fadiga da Estrutura de Voo;
29.601 Projeto; 29.602 Peças Críticas; 29.619 a 25.625 considerando vários fatores; Sistema de Acionamento do Rotor; 29.917 Projeto; 29.921 Freio do
Rotor; 29.923 Sistema de Acionamento do Rotor e mecanismo de controle; 29.927 Ensaios adicionais, Instrumentos, Instalação; 29.1322, 29.1337(d)
Indicador de quantidade de óleo; 29.1337 (e) Sistema de acionamento do rotor detectores de cavaco, Limites de operação; 29.1527 Altitude operacional
máxima; 29.1529 Instruções de Aeronavegabilidade Continuada (ICA).
 

G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16
 
 
 

ANEXO 13

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Motor, Hélice e APU
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
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Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado às áreas e/ou tecnologias de Motor,
Hélice e APU.

 
A.2 Aplicabilidade

Este anexo se aplica aos seguintes produtos:

Motores,
Hélices e
APUs.

 
Notas:
Para emissões do motor, consulte o Anexo 9 desta ITD.
Para o Software e Hardware Eletrônico Embarcado (AEH) para controle do motor, consulte o Anexo 10 desta ITD.
 

B. Definições Específicas
 

Sub-sistema

Um sub-sistema de um motor, hélice ou APU é qualquer subgrupo de partes do produto,
selecionado pelo requerente como portador de similaridade para fins de demonstração de
conformidade a um (ou vários) requisito(s). Pode (mas não necessariamente) formar um grupo
significativo de partes para o propósito de montagem ou função dentro do produto.

Documentos
resumo para

conformidade

Os documentos resumo para conformidade, também chamados de documentos de “nível alto” ou
“nível um”, geralmente contêm um resumo da demonstração de conformidade. Mais detalhes são
apresentados nos documentos de “nível inferior”.

Documentos de
nível inferior

para
conformidade

Documentos de nível inferior para conformidade, também chamados de documentos de “nível
dois”/nível “três”. Eles contêm mais detalhes sobre os resultados dos ensaios, incluem hipóteses
adotadfas e etapas detalhadas e resultados de análises, etc.

 
C. Aspectos específicos de novidade

 
A seguinte lista (não exaustiva) fornece alguns exemplos que são considerados novidade:
Novidade no projeto ou tecnologia, tais como, mas não limitado a:

Novo projeto de uma peça.
Novo material, processo de fabricação ou montagem.
Novo arranjo ou arquitetura de um grupo de partes, de um sub-sistema ou de todo o produto.
Nova interface ou interação com outra (s) parte (s) ou sistema (s) da aeronave, incluindo a incorporação de características de projeto de tipo que
são normalmente certificadas como parte da aeronave.
Novas condições operacionais, limitações, instruções ou uso de uma peça, de um grupo de peças, de um sub-sistema ou de todo o produto.

 
D. Aspectos específicos de complexidade

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
E. Aspectos específicos do desempenho do requerente

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
F. Aspectos específicos de severidade

As especificações da CS-E 210 Análise de falha, CS-E 510 Análise de segurança, CS-P 150 Análise de segurança, CS-APU 210 Análise de segurança,
conforme aplicável, devem ser usadas para as avaliações de segurança e classificações associadas. Efeitos menores, maiores e perigosos devem
gradualmente resultar em severidade de baixa a alta.
 
Quando aplicável, o requerente pode usar sua experiência em projetos de certificação anteriores ou experiência de serviço na avaliação de segurança.
 
Se for considerado prático para o propósito de determinação de nível de envolvimento, o requerente pode propor vários níveis de severidade. No
mínimo, deve haver dois níveis, crítico e não crítico. Estes níveis podem ser, mas não necessariamente, baseados em um método de ponderação proposto
para a severidade.
 

G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco

Para motores / hélices / APUs, as atividades realizadas pela Agência como consequência das diferentes classes de risco são, para cada ADC:
 
Classe 1

Sem especificidades.
 
Classe 2
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O envolvimento da Agência normalmente se limita à revisão de um número baixo de documentos de conformidade. Se aplicável, isso também pode
significar apenas uma revisão dos documentos resumos para a conformidade
Nenhuma participação ou participação em um número muito baixo de atividades de conformidade (testemunho de testes, auditoria, etc.).

 
Classe 3

Além do que é definido pela classe de risco 2, o envolvimento da Agência normalmente também inclui a revisão de mais documentos de conformidade.
Se aplicável, isso também pode significar uma revisão de uma seleção de documentos de “nível inferior” para conformidade.
A participação em algumas atividades de demonstração de cumprimento (testemunho de ensaios, auditoria, etc.).

 
Classe 4

Além do que é definido pela classe de risco 3, o envolvimento da Agência normalmente inclui a revisão de um grande número de documentos de
conformidade. Se aplicável, isso também pode significar uma revisão de um grande número de documentos de “nível inferior para conformidade”.
A participação em um alto número de atividades de demonstração de cumprimento (testemunho de ensaios, auditoria, etc.) e a participação na
interpretação dos resultados dos ensaios.
 
Nota: No caso específico em que se prevê que uma Autoridade de Validação (VA) estrangeira irá se concentrar em determinado CDI, o requerente pode
acordar com a ANAC um nível de envolvimento mais elevado, a fim de facilitar as discussões com a VA.
 
 

H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.
 
 
 

ANEXO 14

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas de oxigênio
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito
 

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à área e/ou tecnologia de sistemas de
oxigênio.

 
A.2 Aplicabilidade / Disciplinas

Sistemas de oxigênio (ATA 35)
 
B. Definições Específicas

Nenhuma
 
C. Aspectos específicos de novidade

 
A seguinte lista (não exaustiva) fornece alguns exemplos que são considerados novidade para a tecnologia de sistemas de oxigênio:

Sistemas que fornecem menor quantidade de oxigênio do que a estipulada nos regulamentos (requer ELOS)

 
D. Aspectos específicos da complexidade

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
E. Aspectos específicos do desempenho do requerent

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
F. Aspectos específicos da severidade

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco
 
Classe 1

Sem especificidades.
 
Classe 2

O envolvimento inclui tipicamente a revisão do:

SFHA e um número limitado de planos/relatórios e/ou análises de ensaio.
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O sumário de certificação e o AFM (S).
O número esperado de reuniões de certificação é provavelmente limitado. Os testemunhos ou as inspeções de ensaios devem ser inexistentes ou
muito limitados.

Classe 3

Em adição ao que é definido para classe de risco 2, o envolvimento pode compreender:

A revisão de alguns documentos de certificação, tais como:

- AFHA / (P)ASA / SFHA / (P)SSA
- análises (PRA, ZSA, …)
- Programa e relatórios de ensaio em voo

O testemunho de alguns ensaios selecionados
A inspeção de alguns sistemas de aeronaves selecionados
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em um ou dois estágios do processo.

 
Classe 4

Em adição ao que é definido para classe de risco 3, o envolvimento pode compreender:

A revisão de diversos documentos de certificação
O testemunho da maioria dos ensaios de certificação
A inspeção de sistemas de aeronaves selecionados
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em diversos estágios do processo.

 
H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.

 

 
 
 

ANEXO 15

 
Orientações Adicionais para a tecnologia Sistemas de águas e detritos
 
A. Propósito e Aplicabilidade
 
A.1 Propósito

Este anexo fornece orientação específica para a determinação do nível de envolvimento da Agência relacionado à área e/ou tecnologia de sistemas de
águas e detritos.

 
A.2 Aplicabilidade / Disciplinas

Sistemas de águas e detritos (ATA 38)
 
B. Definições Específicas

Nenhuma.
 
C. Aspectos específicos de novidade

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 

D. Aspectos específicos da complexidade

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
E. Aspectos específicos do desempenho do requerente

Os critérios genéricos fornecidos na ITD são considerados suficientes.
 
F. Aspectos específicos da severidade

Atenção especial deve ser dada à avaliação dos efeitos de um vazamento massivo de água.
 

G. Aspectos específicos relacionados ao envolvimento por classe de risco
 
Classe 1

Sem especificidades.
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Classe 2

O envolvimento inclui tipicamente a revisão do:

SFHA e um número limitado de planos/relatórios e/ou análises de ensaio.

O sumário de certificação e o AFM (S).
O número esperado de reuniões de certificação é provavelmente limitado. Os testemunhos ou as inspeções de ensaios devem ser inexistentes ou
muito limitados.

 
Classe 3

Em adição ao que é definido para classe de risco 2, o envolvimento pode compreender:

A revisão de alguns documentos de certificação, tais como:

- AFHA / (P)ASA / SFHA / (P)SSA
- análises (PRA, ZSA, …)
- Programa e relatórios de ensaio em voo

O testemunho de alguns ensaios selecionados
A inspeção de alguns sistemas de aeronaves selecionados
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em um ou dois estágios do processo.

 
Classe 4

Em adição ao que é definido para classe de risco 3, o envolvimento pode compreender:

A revisão de diversos documentos de certificação
O testemunho da maioria dos ensaios de certificação
A inspeção de sistemas de aeronaves selecionados
As auditorias no processo de garantia de desenvolvimento podem ser conduzidas em diversos estágios do processo.

H. Atividades reservadas à ANAC

Conforme item 10, para cada ADC, independentemente da classe de risco resultante do método prescrito, a ANAC geralmente se envolve diretamente
nas atividades listadas no Anexo 16.

 

 
 

ANEXO 16

 
Atividades normalmente reservadas à ANAC
 

Independentemente da avaliação realizada de acordo com a ITD, a ANAC reserva para si, normalmente, as seguintes atividades relacionadas ao
processo de certificação de produto aeronáutico:

 Aprovação de manual de voo e suas alterações.
Limitações de aeronavegabilidade (exceto alterações editoriais).
Validação de classificações de condições de falha realizadas por meio de ensaio (em voo ou simulador) e que afetem qualidade de voo ou
desempenho.
Ensaios one shot.

 
Adicionalmente, para cada tecnologia específica mencionada a seguir, as seguintes atividades são normalmente reservadas à ANAC:

 
(a) ESTRUTURAS

1. Aprovação de critérios de cargas (estáticas e dinâmicas);
2. Aprovação de critérios de análise de flutter e aeroelasticidade;
3. Aprovação de propriedades mecânicas de materiais e componentes;
4. Aprovação de vida-limite;
5. Critério de fadiga e tolerância ao dano;

 
(b) CABIN SAFETY

1. Aprovação de critérios de avaliação de crashworthiness;
2. Inspeções de engenharia de Cabin Safety;
3. Evacuação de emergência: Propostas de ensaio de evacuação de emergência e análise de resultados e Análises de evacuação de emergência

suportadas por ensaios;
4. Grandes modificações em sistemas de auxílio à evacuação de emergência;
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5. Modificações em portas que demandem novos ensaios do ponto de vista de Cabin Safety;
6. Safety assessment de sistemas de Interiores;
7. Ensaios dinâmicos de assentos para proteção de ocupante.

 
(c) PROPULSÃO

1. Atividades de análise de segurança (safety analyses).

         Instalação do Grupo Motopropulsor

2. Avaliação das provisões para contenção de fogo originado em zonas designadas de fogo.
3. Avaliação da proteção contra gelo do motor na campanha de gelo natural.
4. Inspeção de engenharia e testemunho de ensaios para verificação da drenagem de áreas com fluidos inflamáveis e zonas designadas de fogo.
5. Metodologia de avaliação de desempenho de motor (IFTD e Inlet Distortion).
6. Avaliação de Open Problem Reports (OPR) em sistemas desenvolvidos de acordo com a SAE ARP 4754.
7. Ensaios conduzidos com a versão final do software do sistema de controle eletrônico do motor (EEC/FADEC)
8. Avaliação do travamento de rotor em ensaios de partida em voo de motores turbofan.

 

(d) SISTEMAS DE COMANDO DE VOO

1. Inspeção de engenharia do sistema de comandos de voo.
2. Development Error Mitigation in Aircraft Systems. 
3. Avaliação de cumprimento com o requisito 25.671.
4. Command Signal Integrity.
5. Formalization of Compliance Demonstration - Electronic Flight Control Laws (EFCTL).
6. Qualificação de atuadores.
7. Avaliação de sidestick ativo.
8. Testemunho de ensaios, em voo, em solo e em laboratório (parcial, a critério da ANAC).

 
(e) SISTEMAS AVIÔNICOS

1.  Atividades de análise de segurança (safety analyses)

 
(f) MOTOR – RBAC 33 e 34

1. Procedimentos e limitações operacionais.
2. Metodologia de determinação de vida-limite de partes críticas rotativas.
3. Instruções de instalação.
4. Reparos de partes críticas do motor.
5. Emissões do motor.
6. Requisitos da certificação do motor que podem ser utilizados no cumprimento com requisitos de aeronavegabilidade da aeronave.
7. Requisitos que possuam interface na certificação da aeronave e que possuam interpretações ou meios de cumprimento inconsistentes.

 
(g) HÉLICE – RBAC 35

1. Método de análise de vibração.
2. Vida em fadiga.
3. Relatórios de cargas, particularmente espectro de utilização da aeronave.

 
(h) ENSAIOS EM VOO
 

Lista de assuntos que normalmente terão atividades retidas para a tecnologia Desempenho de aeronaves:

1. Análise da proposta de ensaio em voo de desempenho com gelo
2. Análise da proposta de ensaio em voo de calibração anemométrica
3. Análise da proposta de ensaio em voo de decolagens normais e abusadas (incluindo MPR e VMU)
4. Análise da proposta de ensaio em voo de pouso, incluindo steep approach
5. Análise da proposta de ensaio em voo de VMC, inclusive VMCG
6. Análise da proposta de ensaio em voo de stall speeds
7. Análise da proposta de ensaio em voo de assuntos que envolvam discussão recentes com autoridades internacionais de aviação civil
8. Análise da proposta de ensaio em voo de assuntos que envolvam FCARs
9. Análise de novos métodos de ensaio de desempenho de aeronaves
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10. Análise de novos métodos de expansão e redução de dados de desempenho de aeronaves
11. Execução de pontos de find compliance de decolagens normais e abusadas (incluindo MPR)
12. Execução de pontos de find compliance de pouso, inclusive steep approach
13. Execução de pontos de find compliance de stall speeds
14. Execução de pontos de find compliance de VMC dinâmica e VMCG
15. Execução de auditoria de desempenho para novo CAFM

Lista de assuntos que normalmente terão atividades retidas para a tecnologia QDV de aeronaves:
Propostas de Ensaio (FTP´s) de QDV de aeronaves idealmente deverão ter sido aprovadas ou aceitas pela ANAC. Alternativamente, a Embraer poderá
utilizar FTP´s que não tenham sido examinadas pela
ANAC, entendendo-se que neste caso há o risco de que os resultados de ensaio possam ser rejeitados, caso a ANAC entenda que foram utilizados
métodos ou técnicas inadequadas.
A título de orientação geral, os seguintes assuntos terão normalmente retenção na área de QDV:

1. Análise da proposta de ensaio em voo de QDV com gelo (artificial e natural)
2. Análise da proposta de ensaio de FHA (simulador e aeronave)
3. Análise da proposta de ensaio em voo de ground control (crosswind e tailwind)
4. Análise da proposta de ensaio em voo de controlabilidade e manobrabilidade
5. Análise da proposta de ensaio em voo de PIO
6. Análise da proposta de ensaio em voo de high incidence
7. Análise da proposta de ensaio em voo de steep approach
8. Análise da proposta de ensaio em voo de assuntos que envolvam discussão recentes com autoridades internacionais de aviação civil
9. Análise da proposta de ensaio em voo de assuntos que envolvam FCARs e CAIs

10. Análise de novos métodos de ensaio de QDV de aeronaves
11. Análise de relatório de análise que envolvem julgamento qualitativo de piloto  (HQ Assessment)
12. Execução de pontos de find compliance de QDV (todas as áreas)
13. Participação em ensaios em voo QDV classificados como one shot

Lista de assuntos que normalmente terão atividades retidas para a tecnologia Fatores Humanos:

1. Análise e aceitação da proposta de plano de certificação de Fatores Humanos e os meios de cumprimento (MoC)
2. Análise e aceitação da proposta de avaliação de cabine, seus equipamentos operados pela tripulação, os cenários envolvidos, bem como os

métodos e técnicas empregados
3. Análise da proposta de determinação de tripulação mínima, bem como os resultados obtidos
4. Análise e aprovação dos procedimentos normais e anormais propostos no manual de voo (AFM)

Lista de assuntos que normalmente terão atividades retidas para a tecnologia Integração de Sistemas:

1. Descrição do processo de aircraft/system safety assessment (safety program plan)
2. Descrição do processo de desenvolvimento de sistemas (system development plan)
3. Aircraft Functional Hazard Assessment (AFHA)
4. Preliminary Aircraft Safety Assessment (PASA)
5. EWIS Safety Assessment
6. Rotor Burst Safety Assessment
7. Análise e testes de propagação de falhas
8. Definição de CMRs (CMCC process)
9. System Safety Assessment para ETOPS (incluindo análise do CMP)

10. Análise de Open Problem Reports de sistemas

 
(i) ACÚSTICA

1. Aprovação de procedimentos equivalentes para certificação de ruído (demonstrações analíticas, projeção do ruído estático do motor da aeronave
para a condição de voo, metodologia de cálculo de cut-back dinâmico, etc).

2. Aprovação de instrumentação para medição e registro de dados acústicos, meteorológicos e de posição da aeronave na certificação de ruído.
3. Aprovação de software e hardware para redução de dados na certificação de ruído.
4. Métodos e/ou intervalos de calibração de equipamentos, se diferentes dos especificados em requisitos ou não definidos nos mesmos.
5. Testemunho de ensaio (de acordo com proposta de ensaio aprovada).
6. Aprovação das condições meteorológicas durante os ensaios de certificação de ruído.
7. Aprovação do local de ensaio de certificação de ruído.
8. Aprovação da lista de itens relevantes para ensaio de certificação de ruído.
9. Aprovação de desvios na conformidade para ensaio de certificação de ruído.

10. Aprovação de trajetórias de voo da aeronave nas condições de referência para certificação de ruído.
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11. Aprovação da classificação acústica de uma modificação ao projeto de tipo.
12. Aprovação dos níveis finais de certificação de ruído da aeronave.
13. Aprovação da página de ruído do Manual de Voo da Aeronave (AFM).

 
(j) SOFTWARE SOFTWARE/HARDWARE ELETRÔNICO EMBARCADO/ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1. Realização de acompanhamento via auditoria para itens de software e/ou AEH que contribuem para condições de falhas catastróficas ou
hazardous, conforme avaliação de risco específica da área de software/AEH;

2. Aprovação de análises relativas a cumprimento com métodos novos de desenvolvimento para o fornecedor/requerente ou não tradicionais (ex.
service history).

3. Aprovação de processos aplicáveis a novos sistemas IMA (Integrated Modular Avionics) não avaliados anteriormente pela ANAC.

 
 (k) SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE AR (AMS)

1. Campanha de gelo natural.
2. Ensaio em túnel de gelo.
3. Ensaios de fumaça (evacuação, detecção e contenção).
4. Avaliação de cumprimento com o requisito 25.841(a)(2).
5. Avaliação de cumprimento com os requisitos de proof and bur

 
(l) SISTEMAS DE FREIOS

1. Ensaios de máxima energia e quick turn around.

 
(m) SISTEMAS DE TREM DE POUSO

1. Avaliações de cumprimento com os requisitos RBAC / 14 CFR 25.729(f) e CS 25.734.

 
(n) SISTEMAS DE OXIGÊNIO

1. Ensaio de queda de máscaras.
2. Emissão de Nível Equivalente de Segurança (ELOS) de cumprimento com o requisito 25.1443(c).

 
(o) SISTEMAS DE ÁGUA E DETRITOS (WATER & WASTE)

1. Avaliação de cumprimento com o requisito 25.1455.
2. Avaliação do vazamento massivo de água (massive water leakage).

 
(p) SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO (COMPARTIMENTO DE CARGA E LAVATÓRIO)

1. Ensaio de detecção de fumaça e supressão de fogo.
2. Análise de toxicidade de agentes alternativo ao Halon.
3. Avaliação de cumprimento com o requisito 25.795.

 
(q) INSTALAÇÃO DE UNIDADE AUXILIAR DE POTÊNCIA (APU)

1. Análise de rotorburst em novas instalações de APU.
2. Análise de risco de fogo (Fire safety hazard analyses).
3. Testemunho de ensaio de drenos do sistema de propulsão.
4. Proteção contra gelo para novas instalações de APU e formação de gelo no sistema de combustível na APU (ELOS APU25.951(c)).
5. Inspeção de engenharia de proteção contra fogo em áreas com fluidos inflamáveis.
6. Sistemas e instalações de detecção e extinção de fogo.
7. Avaliação de desempenho, entrada e exaustão na APU.

 
(r) SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL

1. Formação de gelo no sistema de combustível (25.951(c)).
2. Prevenção de explosão no sistema de combustível (25.981). 
3. Linhas de combustível - Crashworthiness (25.993 (f), 25.994). 
4. Avaliação de cumprimento com os requisitos 25.959, 25.961, 25.975 e 25.979. 

 
(s) EMC, HIRF & LIGHTNING

1. HIRF&Lightning Safety Assessment (HL-SSA) (25.1316, 25.1317)
2. Avaliação da proteção de sistemas de combustível contra efeitos de raios (25.954/25.981(a)(3))



28/04/2020 SEI/ANAC - 4186004 - ITD - Instrução de Trabalho Detalhada

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5473116&infra_si… 38/39

 

 
 

ANEXO 17

 
Exemplo de ADC e sua avaliação
 

Neste Anexo é apresentado um exemplo de um ADC, proposto por um requerente fictício, para cumprimento com o RBAC 25.562(c)(7), aplicável a
instalação de assentos, e sua possível avaliação associada.
O requisito apresentado no ADC é puramente estrutural e cumprido, normalmente, por ensaio dinâmico, sendo que o assento deve ter suas fixações
deformadas antes dos ensaios, representando condição de pouso de emergência. Neste exemplo, o requerente propôs o uso de análise (MoC 2) para que
o caso crítico de carga nas fixações do assento fosse determinado, e um ensaio (MoC 4) para substanciar este caso crítico. A proposta de ADC do
requerente é apresentada na Tabela 17-1.
 

Tabela 17-1: proposta de ADC. Tecnologia: estruturas de interiores, assentos de passageiros primeira classe ABC
 

Requisito RBAC
[emenda]/referências

Meio de
cumprimento

proposto
Documento/atividade Justificativa/observação

25.562(c)(7) [134]

Referências:
CAI 07.XXX

 

2 QQQABC12 - Análise de
cargas de interface

Suporta a escolha de casos
críticos de ensaios dinâmicos

estruturais

4

Ensaios estruturais dinâmico
do assento ABC

Atividade de ensaio em
laboratório

QQQABC13 – Proposta de
ensaios dinâmicos estruturais

do assento ABC
 

QQQABC14 – Resultados de
ensaios dinâmicos estruturais

do assento ABC
 

 
Neste caso, o requerente tem experiência em determinar, por análise, o caso mais crítico de ensaio, e o ADC não é considerado novidade nem complexo.
O desempenho do requerente, porém, foi considerado baixo porque foram verificados problemas em ensaios anteriores, para sistemas assemelhados,
com relação às conformidades para ensaios.
O caminho em destaque no fluxograma a seguir ilustra a análise feita pelo especialista para a Etapa 1 do documento principal desta ITD:
 
 

 
Conforme apresentado, o resultado desta primeira avaliação foi que a possibilidade de não identificação de um descumprimento, é MÉDIA.
A seguir, o especialista considerou que a severidade associada ao não-cumprimento era crítica, de acordo com o Anexo 11 da ITD (orientações
específicas para a tecnologia de Cabin Safety), pois, em caso de pouso de emergência, isso pode levar a falha estrutural do assento ocasionando perda de
vidas.  Por causa disso, o resultado final da avaliação foi CLASSE 3 (Etapa 2). Para isso o especialista usou o fluxograma a seguir (usando o caminho
em destaque):
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Finalmente o especialista propôs o seguinte nível de envolvimento para o ADC do exemplo (Etapa 3), conforme tabela 17-2:
 

Requisito RBAC
[emenda]

Referências
Classe Meio de cumprimento

proposto
Documento ou

atividade
Envolvimento da

ANAC

 

 

 

25.562(c)(7)
[134]

 

Referências:
CAI 07.XXX

3

2
QQQABC12 – Análise
de cargas de interface
para o assento ABC

Indireto

4

QQQABC13 – Proposta
de ensaios dinâmicos
estruturais no assento

ABC

Direto

Ensaios dinâmicos
estruturais no assento

ABC
Direto

QQQABC14 –
Resultados de ensaios

dinâmicos estruturais no
assento ABC

Direto

 

Nota: Neste exemplo, considerou-se como “atividade” a análise completa de um relatório. Porém, é possível que se determine o envolvimento direto em
apenas parte de uma atividade. Usando-se este mesmo exemplo (ensaio de assentos) pode ser possível que seja feito testemunho por parte da ANAC em
apenas um caso de ensaio, ao invés de todos os casos. No mesmo sentido, pode ser possível que a ANAC envolva-se diretamente apenas na avaliação da
metodologia utilizada para a determinação dos casos críticos de ensaio, em vez de analisar o relatório QQQABC12 completo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


