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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-101-06 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Escolha do tipo de validação de Certificado de Tipo. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável. 

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha atividades do processo “Validar Certificado de Tipo” contido no MPR/SAR 

101 intitulado “Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico”.  

4. OBJETIVO 

Apoiar a escolha do processo de Certificação de Tipo. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se à GCEN e GCPR quando necessária a escolha da modalidade de validação de um 

certificado de tipo estrangeiro. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

GCEN Gerência de Engenharia de Produto 

GCPR Gerência de Programas de Certificação 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

MPR Manual de Procedimentos 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

 

6.2. Definições 

Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR/SAR 101 – Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Escolha do Processo de Validação de Certificado de Tipo 

O processo de validação consiste na verificação, amostral, de que o produto/aeronave está em 

conformidade com os requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis, por meio de análises de dados 

técnicos de engenharia, inspeções e ensaios, visando garantir um nível mínimo de segurança.  
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A definição do tipo de processo de validação a ser executada (completa, simplificada ou por 

correspondência) deve seguir o fluxograma, válido para aeronaves não isentas: 

Inicio

Nenhum contato anterior da Autoridade

de Aviação Civil do Estado de Projeto com a ANAC ou existência 

de itens pendentes nos procedimentos/acordos já estabelecidos?  

No primeiro contato houve

 itens pendentes ou dificuldades

 com o fabricante?   

Novo tipo 

para a ANAC?   

Modelo muito diferente ou

 modificações maiores ou nova base?

(Tamanho, peso, propulsão, sistemas, 

controles de voo)    

Tipo com menos 

de 20 anos?

Modelo com menos 

de 20 anos?

N

N

S

S

N

N
Por Correspondência

N

S

S

Completa

S

N

Simplificada

Isenta ?

N

S Fim

S

 

 

8.1.1 Validação Completa  

Processo de validação que exige um Coordenador de Programa (indicado pela GCPR) e uma equipe 

da Engenharia a ser aprovada pelo GGCP.  

Essa validação requer um maior envolvimento da GGCP na análise do projeto de tipo, sendo 

necessárias avaliações “in-loco” da aeronave e do fabricante, incluindo, definição da base de 

certificação, inspeções de engenharia e ensaios, procedimentos técnico-administrativos, tais como: 

controle de dificuldades em serviço, Diretrizes de Aeronavegabilidade, classificação de 

modificações, controle de configuração do projeto de tipo aprovado (deviations), etc.  
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O Coordenador de Programa de Certificação deverá determinar, junto aos líderes de área, as 

atividades de validação necessárias ao processo em questão. As atividades a serem executadas, 

incluindo os objetivos da visita técnica são definidas considerando-se:  

(a) Relevância do projeto em termos de inovações tecnológicas ou características da aeronave.  

(b) Experiência do fabricante.  

(c) Experiência da Autoridade de Aviação Civil do Estado de Projeto.  

(d) Expectativa de frota no Brasil.  

8.1.2 Validação Simplificada  

Processo de validação que exige um Coordenador de Programa e um co-coordenador indicados pela 

GCPR a serem aprovados pelo GGCP. Eventualmente, apoio de engenharia pode ser requisitado à 

GCEN ou à GCPR, conforme aplicável.  

Essa validação requer avaliações “in-loco” do fabricante, incluindo definição da base de 

certificação, procedimentos técnico-administrativos, tais como: controle de dificuldades em serviço, 

Diretrizes de Aeronavegabilidade, classificação de modificações, controle de configuração do 

projeto de tipo aprovado (deviations), etc. 

8.1.3 Validação por Correspondência  

Processo de validação que exige um Coordenador de Programa indicado pela GCPR.  

Esta validação é feita por troca de correspondência entre o Coordenador de Programa e o fabricante. 

Essa validação concentra-se na definição da base de certificação e eventualmente apoio de 

engenharia pode ser requisitado à GCEN ou à GCPR, conforme aplicável. 

 

 

10 de maio de 2017 

 

 

 

 

 

Cesar Rodrigues Hess 

Gerente de Programas de Certificação 


