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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-101-03 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Diretrizes para definição de Nível de Envolvimento na verificação de cumprimento com requisitos 

de aeronavegabilidade de produtos aeronáuticos. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável.  

3. 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.  

4. OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para auxiliar os servidores da GCEN na identificação de itens que requerem 

envolvimento direto na verificação de cumprimento com os requisitos em um determinado processo 

de certificação ou modificação de produtos aeronáuticos. 

5. APLICABILIDADE 

Estas diretrizes se aplicam aos servidores da GCEN e GCPR para novos processos de certificação 

de tipo/processos de modificações maiores em produtos com certificado de tipo. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

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 EletroMagnetic Compatibility 

FHA Functional Hazard Analysis 

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 Coordenador de Programa de Certificação 

HIRF High-Intensity Radiated Fields 
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IFE In Flight Entertainment 

MoC Meio de Cumprimento (Means of Compliance) 

MPR Manual de Procedimentos 

NDE Nível de Envolvimento 

PCA Plano de Certificação da Autoridade 

PCEP Plano de Certificação Específico Para Programa 

PCP Profissional Credenciado em Projeto 

PCR Plano de Certificação do Requerente 

PIC Pedido de Inspeção de Conformidade 

PSSA Preliminary System Safety Assessment 

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SSA System Safety Assessment 

 

6.2. Definições 

Plano de Certificação do Requerente - PCR: é o documento ou conjunto de documentos que 

descreve o projeto de tipo ou sua modificação e define a forma com que o requerente planeja 

demonstrar cumprimento com os requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis. 

Plano de Certificação da Autoridade - PCA: é o documento ou conjunto de documentos que 

registra o nível de envolvimento da Autoridade nas atividades de certificação. 

Plano de Certificação Específico do Programa - PCEP: é um acordo que pode ser feito entre a 

ANAC e o requerente para definir as políticas de atuação da ANAC e de seus credenciados e 

customizar processos de certificação para um determinado programa. 

Nível de Envolvimento - NDE: é a definição da participação da ANAC em atividades de 

certificação com o propósito de avaliar se o nível de segurança ou de proteção ambiental previsto na 

base de certificação foi satisfatoriamente atendido. Pode ser alto, quando a ANAC requer a 

participação direta do especialista em pelo menos uma atividade ou baixo quanto a participação em 

todas as atividades é delegada a uma pessoa física credenciada ou pessoa jurídica credenciada. A 

definição de nível de envolvimento da autoridade para cada requisito é feita utilizando-se 

primariamente o critério de novidade, criticidade, desempenho do requerente ou outros expostos 

neste documento. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 RBAC 21 Procedimentos de Certificação de Produto Aeronáutico 

 MPR/SAR-101-R00 – Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. 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. 
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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 à segurança do produto ou prejuízo à proteção ambiental e, portanto, faz-se 

necessária uma investigação direta pela ANAC. 

No âmbito da GCEN, o especialista define o nível de envolvimento para cada requisito utilizando-

se primariamente dos critérios de novidade, criticidade, desempenho do requerente ou outros 

expostos nesta instrução. 

No âmbito da GGCP, fatores tais como limitações de recursos humanos e financeiros poderão ser 

considerados para adequar os níveis de envolvimento proposto pela GCEN resultando no nível de 

envolvimento da ANAC. 

8.2. Procedimentos 

8.2.1. Dados Necessários para Definição do Nível de Envolvimento 

Para fazer uma proposta do nível de envolvimento o especialista da ANAC necessitará ter em mãos 

o Plano de Certificação do Requerente – PCR e o Plano de Certificação Específico do Programa 

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 

deverá conter, no mínimo: 

 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 em submissão à ANAC; 

 Os meios que o requerente utilizará para a demonstração de cumprimento com os requisitos 

aplicáveis; 

 As atividades que compõe cada meio de cumprimento de requisito, com uma descrição 

explicativa do que se pretende demonstrar em cada atividade; 

A análise do PCR tem por objetivo entender a proposta de certificação do requerente para 

determinada especialidade e combinar com o requente uma forma de demonstrar cumprimento com 

os requisitos que seja aceitável pela agência. A saída desde processo de análise é chamada de Plano 

de Certificação da Autoridade, ou PCA. 

Durante a análise do PCR, A GGCP deve ser capaz de entender minimamente as especificidades do 

projeto para: 

 Verificar a completude dos requisitos 

 Avaliar e acordar os meios de cumprimento com os requisitos 

 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 o requisito e os documentos normalmente utilizados para registro. Esses meios de 



26/04/2017 101-03 Revisão 00 
 

Origem: SAR ANAC Página 4 de 11 
 

cumprimento são utilizados por grande parte das organizações que projetam produtos aeronáuticos e 

reconhecido pelas autoridades aeronáuticas (ref. EASA AMC 21.A.20(b)). 

Cada meio de cumprimento pode ser composto por uma ou várias atividades. 

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/ auditoria 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. 

O especialista da 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 poderá ser 

emitido, contemplando as atividades que serão acompanhadas pela ANAC. 

8.2.2. Fatores para definição do Nível de Envolvimento 

Tendo os meios de cumprimento sido estabelecidos, o especialista da ANAC realizará a 

classificação quanto ao nível de envolvimento requerido para um requisito considerando os 

seguintes fatores referentes ao projeto apresentado: 

Criticidade do projeto e tecnologia do produto 

Esse fator diz respeito ao impacto em segurança, em termos de quão critico é o cumprimento do 

requisito para a garantia da segurança do produto. Aspectos a considerar podem ser: 

 Severidade das consequências das falhas funcionais; 

 Riscos ambientais; 

 Riscos à segurança (safety) identificados em projetos semelhantes, quer sejam em serviço, 

em fase de produção ou sob certificação e em projetos concomitantes da ANAC ou de 

Autoridades de Certificação estrangeiras. 

 Complexidade das análises e/ou do sistema; 

 Subjetividade dos critérios de cumprimento do requisito. 

Novidade 
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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 mesmo aspectos organizacionais. 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 não possua experiência com essa 

tecnologia. Novas formas de operar a aeronave ou novas funcionalidades também podem 

representar uma novidade no projeto de tipo. 

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 novos requisitos. 

A implementação de novos processos organizacionais do requerente também pode influir. 

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 

considerará 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, 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. 

Outros 

O especialista deverá considerar itens reservados à ANAC durante a definição do NDE na 

verificação do cumprimento dos requisitos. Além disso, algumas áreas possuem particularidades e 

podem exigir o envolvimento direto, mesmo que os requisitos associados não atendam aos critérios 

citados acima. Para esses casos o especialista deverá propor seu nível de envolvimento baseado em 

critérios específicos definidos caso a caso. 

8.2.3. Classificação do Nível de Envolvimento 

O envolvimento da ANAC nas atividades de verificação de cumprimento com os requisitos será 

definido em dois níveis: Em um primeiro nível, o especialista define, com base nos critérios do item 

8.2.2, quais requisitos devem ter participação do especialista para verificação de cumprimento. Em 

um segundo nível, o especialista define as atividades nas quais terá envolvimento direto. 

Primeiro Nível  

 Nível Alto   

Quando um requisito é categorizado com o nível de envolvimento alto, significa que o especialista 

participará de atividades relacionadas à verificação de cumprimento com o requisito. Neste caso, 

procede-se à análise de segundo nível, onde serão detalhadas as atividades com envolvimento direto 

e indireto. 

 Nível Baixo 
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Quando um requisito é categorizado com o nível de envolvimento baixo, significa que o especialista 

não participará de atividades relacionadas à verificação de cumprimento com o requisito. Neste 

caso, a verificação de cumprimento será feita por profissional credenciado ou dentro de um sistema 

certificado/credenciado para realização de verificação de cumprimento com requisitos de 

certificação. Todas as atividades relacionadas são consideradas, portanto, de envolvimento indireto. 

Segundo Nível 

 Envolvimento Direto  

O especialista deverá elencar aquelas atividades onde seu envolvimento será direto, ou seja, deve se 

estabelecer quais as atividades (item 8.2.1 Tabela 1) em que o especialista julga necessária sua 

participação na determinação do cumprimento com o requisito. 

 Envolvimento Indireto 

Para as atividades onde o envolvimento é indireto, a participação nas atividades será feita por um 

profissional credenciado ou dentro de um sistema certificado/credenciado para realização de 

verificação de cumprimento com requisitos de certificação, a exemplo do que é feito para os 

requisitos onde o nível de envolvimento foi classificado como baixo no primeiro nível. 

8.3. Etapas para a definição do Nível de Envolvimento 

De posse do PCR e após a definição dos meios de demonstração de cumprimento, o especialista 

deve adotar as etapas para a definição do nível de envolvimento descritas a seguir, utilizando a 

tabela contida no APÊNDICE 1:  

(a) Identificar os requisitos da área de especialidade ou sistema; 

(b) Analisar e classificar o nível de envolvimento para o requisito conforme os critérios 

estabelecidos no item 8.2.2. 

(c) Para os requisitos classificados com nível de envolvimento alto, propor as atividades com 

envolvimento direto e indireto. 

9. APÊNDICE 

Apêndice 1 –Modelo de tabela para definição do nível de envolvimento 

Apêndice 2 – Exemplos de preenchimento da tabela para definição do nível de envolvimento 

 

26 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

Nelson Eisaku Nagamine 

Gerente de Engenharia de Produto
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APÊNDICE 1 - Modelo de Tabela para definição do Nível de Envolvimento ANAC 

Tecnologia/Assunto Requisito(s) 
NDE-

Requisito 
Meio de 

Cumprimento 
Relatório Atividade(s) 

NDE-
Atividade 

(D/I) 
Observações 
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Instruções 

 

Recomenda-se preencher a tabela da seguinte maneira:  

 

Tecnologia/Assunto: preencher o campo de acordo com a tecnologia ou assunto analisado pelo especialista. Exemplo: Sistema Hidráulico, Ruído, 

HIRF, etc. 

Requisito: listar o(s) requisito(s) envolvido(s) na tecnologia/assunto analisado. 

NDE-Requisito: preencher com “alto” ou “baixo”, para o(s) requisito(s). 

Meio de Cumprimento: indicar qual o Meio de Cumprimento envolvido para a tecnologia/assunto. 

Relatório: listar os relatórios relacionados ao Meio de Cumprimento proposto. 

Atividade: listar ou descrever de forma sucinta as atividades envolvidas no relatório proposto para demonstração de cumprimento com o(s) 

requisito(s). 

NDE-Atividade (D/I): preencher com a letra D (envolvimento direto) ou I (envolvimento indireto) para cada uma das atividades discriminadas. 

Observações: registrar sucintamente, conforme necessário, os detalhes e aspectos relevantes sobre o nível de envolvimento da(s) atividade(s). 
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APÊNDICE 2 - Exemplos de preenchimento de Tabela para definição do Nível de Envolvimento ANAC 

Tecnologia/Assunto Requisito(s) 
NDE-

Requisito 
Meio de 

Cumprimento 
Relatório Atividade(s) 

NDE-
Atividade 

(D/I) 
Observações 

 HIRF/Lightning/EMC 

 25.1317 Alto  

 4 
  

 550EMP00x  
rev. AA 

Análise da proposta de ensaio D   

Conformidade ANAC I  PIC emitido pelo PCP 

Testemunho dos ensaios I   

550EMR00x  
rev. AB  

 Análise dos resultados D 

 

 4 

550EMP00x  
rev. AA  

 

Análise da proposta de ensaio D   

Conformidade ANAC I PIC emitido pelo PCP  

Testemunho dos ensaios D 
Testemunho parte especialista e parte 
PCP 

 550EMR00x  
rev. AB  

 Análise dos resultados D   
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Tecnologia/Assunto Requisito(s) 
NDE-

Requisito 
Meio de 

Cumprimento 
Relatório Atividade(s) 

NDE-
Atividade 

(D/I) 
Observações 

 Flight Controls 
25.1309 

  
Alto  

  

 3 
  

 550FCS00x  
rev. AA 

SSA (geral) D   

FTAs, FMEAs I   

CCAs I   

550FCA00x  
rev. AB  

 FHA D 

 

 4 

550FCP00x  
rev. AA  

 

Análise da proposta de ensaio D   

Conformidade ANAC I  

Testemunho dos ensaios D 

  550FCR00x  
rev. AB  

 Análise dos resultados D 
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Tecnologia/Assunto Requisito(s) 
NDE-

Requisito 
Meio de 

Cumprimento 
Relatório Atividade(s) 

NDE-
Atividade 

(D/I) 
Observações 

 In Flight 
Entertainment (IFE) 

25.1301 
  

Baixo 
  

 3 
  

 190IFS00x  
rev. AA   

  
  
  

190IFA00x  
rev. AB  

  
 

 

 4 

190IFP00x  
Rev. AA  

 
  

  

 190IFR00x  
rev. AB  

   
 

 9 
  

190IFQ001 rev. xx  

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 
   

  

  
   

  
   

  
   

  

  
   

  
   

  
   

 

 

 

 


