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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-101-07 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Validação de Certificado de Tipo de aeronaves importadas (Relatório H.10). 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável.  

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha as atividades do processo “Validar Certificado de Tipo” contida no 

MPR/SAR-101 intitulado “Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico”.  

4. OBJETIVO 

Orientar o coordenador de programa sobre os procedimentos a serem adotados quanto à abertura de 

projeto H.10 e elaboração do relatório H.10. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se aos servidores da GGCP. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

AAC Autoridade de Aviação Civil 

AC Advisory Circular 

AFM Airplane Flight Manual 

AFMS Airplane Flight Manual Supplemental 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CAE Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação 

CST Certificado Suplementar de Tipo 

CT Certificado de Tipo 

DA Diretriz de Aeronavegabilidade 

DCA Design Change Approval 

EA Especificação de Avião 

EB Especificação de Balão e Dirigíveis 

ECR Engineering Change Record 

EO Engineering Order 

EP Especificação de Planadores e Motoplanadores 

ER Especificação de Aeronaves de Asa Rotativa 
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EVI Grupo de Ensaios em Voo e Integração 

FAA Federal Aviation Administration 

GCPR Gerência de Programas de Certificação 

GGAC Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

GPC Coordenador de Programa de Certificação 

IS Instrução Suplementar 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MEL Minimum Equipment List 

MMEL Master Minimum Equipment List 

MOC Means of Compliance 

MOD Modification 

MPR Manual de Procedimentos 

PST Grupo de Certificação Suplementar de Tipo 

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SPO Superintendência de Padrões Operacionais 

STC Supplemental Type Certificate 

TC Type Certificate 

TCDS Type Certificate Data Sheet 

TFAC Taxa de Fiscalização de Aviação Civil 

VAI Validation Action Item 

 

6.2. Definições 

Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 RBAC 21 – Procedimentos de Certificação de Produto Aeronáutico 

 IS 21-010 – Procedimentos para a aprovação de produtos aeronáuticos civis importados 

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

 MPR-100 – Certificação de Aeronavegabilidade 

 ITD-101-01 – Tramitação e emissão final de Certificados de Tipo – CT, Certificado Suplementar 

de Tipo – CST, F-400-04, Folhas de Especificação de Tipo e Relatórios de Aceitação (H.10, H.11, 

V.33 e V.35) 

 ITD-101-04 – Elaboração da Folha de Especificação 

 ITD-101-06 – Escolha do tipo de validação de Certificação de Tipo 
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8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Considerações Iniciais 

A atividade de Validação de Certificação de Tipo (CT) de Aeronaves Importadas está prevista 

Código Brasileiro de Aeronáutica que estipula que qualquer aeronave importada só poderá receber 

um Certificado de Aeronavegabilidade se tiver recebido anteriormente um CT brasileiro. A 

regulamentação desta disposição legal está inserida no RBAC 21.29 o qual estabelece, entre outros 

requisitos, que a aeronave em questão deve ser de tipo certificado no país de origem. A lei 11.182, 

de 27 de setembro de 2005, autoriza a ANAC a cobrar taxa pela prestação deste serviço, em 

conformidade com o Anexo III desta lei. 

8.2. Acordos Bilaterais de Certificação Aeronáutica 

O CBAer não exige que a exportação de aeronave para o Brasil implique na existência de um 

Acordo Bilateral entre os dois países. Contudo, quando tal Acordo existe (formalmente assinado ou 

tacitamente reconhecido pela experiência acumulada com a autoridade estrangeira), é maior a 

confiança nos procedimentos de certificação adotados no Estado de Projeto. 

Quando não existir o Acordo Bilateral ou documento equivalente, torna-se necessário avaliar, 

também, a organização e procedimentos da Autoridade de Aviação Civil do Estado de Projeto. Se 

esta avaliação resultar insatisfatória, ou seja, chegando-se à conclusão que a Autoridade de Aviação 

Civil do Estado de Projeto não exerce um controle mínimo aceitável sobre a aeronavegabilidade do 

projeto e a fabricação, devem-se estabelecer recomendações pertinentes a este, cujo cumprimento 

deve anteceder às validações pretendidas. Neste caso, a análise de Projeto de Tipo deve cobrir 

detalhadamente cada requisito da base de certificação aplicável. 

Existindo o Acordo Bilateral ou reconhecimento mútuo entre as Autoridades de Aviação Civil, as 

validações podem ser do tipo completa, simplificada ou por correspondência, conforme ITD-101-

06. 

8.3. Requerimento 

O requerimento enviado à GGCP, conforme IS 21-010, para validação de um Certificado de Tipo 

de uma aeronave importada deve ser encaminhado ao GCPR. O GCPR encaminhará o requerimento 

para o Coordenador de Programa da aeronave, ou se for um novo fabricante de aeronave o GCPR 

deve designar um GPC para a mesma.  

8.4. Abertura do projeto 

Para um novo tipo o GPC ao receber o requerimento deverá abrir no sistema um Relatório H.10. 

Para cada modelo de aeronave de um mesmo tipo deverá ser aberto um número de projeto H.10. 

O processo H.10 é número do Relatório de Certificação com os Requisitos para Aceitação da 

Aeronave (Relatório H.10), determinado pelo sistema. 

O Relatório de Certificação com os Requisitos para Aceitação da Aeronave (Relatório H.10) a ser 

elaborado pelo GPC como parte dos procedimentos de validação do Certificado de Tipo deverá 

incluir todos os modelos do mesmo tipo. Caso o(s) modelo(s) de aeronave seja(m) de um tipo para o 

qual já exista um modelo anteriormente validado, o Relatório H.10 anteriormente aberto para o tipo 

deve ser revisado para inclusão do(s) novo(s) modelo(s) e projeto(s) H.10.  
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NOTA: Para os tipos validados antes da emissão deste documento, o GPC deve avaliar a viabilidade 

de incluir os novos modelos deste tipo no(s) Relatório(s) H.10 existente(s), ou elaborar um novo 

Relatório H.10. Recomenda-se fortemente, manter um único Relatório H.10 para um mesmo tipo, 

ou de outra forma, abrir o menor número possível de Relatórios H.10. 

8.5. Numeração do Relatório H.10 e do processo H.10 

A numeração do Relatório H.10 é a mesma do processo H.10 e é atribuída automaticamente pelo 

sistema quando cadastrado um novo tipo.  

8.6. Processo de Validação 

Após a abertura do(s) projeto(s) o GPC deverá definir o tipo de validação conforme ITD-101-06, e 

definir a TFAC para o serviço. 

8.7. Definição da TFAC 

O GPC deve verificar se o requerimento é o primeiro para um determinado tipo de aeronave, neste 

caso deve ser cobrada uma TFAC de emissão de TC (códigos 5273 ou 5274) independente do 

número de modelo(s) de aeronave que está sendo validado. Caso contrário, ou seja, se já existir 

validação anterior para algum modelo do tipo, deve ser cobrada uma TFAC de emissão de Adendo 

ao Certificado de Tipo (código 5275 ou 5276), independente do número de modelo(s) de aeronave 

que está sendo validado. 

8.8. Carta Resposta ao Requerente 

 Após definir o tipo de validação e o valor da TFAC, o GPC deve enviar ao requerente uma carta 

conforme as instruções da atividade 1 do processo “Validar Certificado de Tipo” do MPR/SAR-

101-R00.  

8.9. Elaboração do Relatório H.10. 

Após o pagamento da TFAC e a aceitação dos procedimentos da ANAC para o processo de 

validação por parte do requerente, o GPC deverá iniciar a elaboração do Relatório H.10, o qual deve 

ser estruturado conforme estabelece este documento.  

8.10. Estrutura do Relatório H.10. 

O Relatório H.10 deve ser elaborado na língua inglesa e estruturado conforme segue:  

SEÇÕES CONTEÚDO 

Introduction Conforme modelo do APÊNDICE 2. 

Certification Basis Deve caracterizar perfeitamente a base de certificação adotada 

pela validação brasileira, tanto no que se refere aos requisitos 

de aeronavegabilidade, como aos requisitos de ruído, e de 

emissões de escapamento de aviões com motores a turbina 

(quando aplicável), condições especiais, níveis equivalentes de 

segurança, isenções, etc.  

Caso a base de certificação da AAC do Estado de Projeto 

tenha sido integralmente adotada, não é necessário repeti-la no 

Relatório H.10, basta referir-se ao TCDS estrangeiro, 

incluindo a revisão e data desta, e acrescentar as condições 

especiais brasileiras.  

De acordo com o RBAC 21.29 e com base no MPR/SAR-101, 
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as condições especiais e níveis equivalentes de segurança 

emitidos pelo Estado de Projeto podem ser adotados 

integralmente, caso não contrariem o regulamento brasileiro 

que estaria em vigor na data do pedido de certificação da 

aeronave no Estado de Projeto. 

Da mesma forma, as isenções emitidas pelo Estado de Projeto 

podem ser adotadas integralmente caso existam os requisitos, 

pertinentes à isenção, no regulamento brasileiro que estaria em 

vigor na data do pedido de certificação da aeronave no Estado 

de Projeto e a ANAC julgue que a segurança de voo não seria 

afetada pela isenção. 

Recomenda-se registrar a discussão da base de certificação em 

um VAI, subseção - 9.1-F General. 

Definition of the Aircraft Deve referenciar o desenho (número/revisão/data) que define 

o modelo da aeronave em processo de validação e se aplicável, 

o(s) desenho(s) que define(m) a configuração a ser validada. 

Changes to the Approved 

Type Design 

Deve estabelecer os procedimentos e critérios adotados pela 

ANAC para aprovação das grandes modificações ao projeto de 

tipo após a emissão do CT brasileiro.  

Convém esclarecer o requerente de que não é intenção da 

ANAC aprovar todas as grandes modificações ao projeto de 

tipo, mas apenas aquelas incluídas nos critérios adotados pela 

ANAC, conforme especificados no Relatório H.10 e 

ratificados abaixo: 

Todas as modificações significantes, conforme RBAC 

21.101(b); 

Manual de Voo (AFM), quando for um novo AFM, apêndice 

ou suplemento; houver alteração nas limitações, 

procedimentos anormais e de emergência, desempenho, 

configuração da aeronave ou alterações significantes no AFM 

da AAC primária em relação ao AFM Brasileiro aprovado. 

Qualquer alteração do TCDS/EA/ER/EP/EB; 

Qualquer alteração na Base de Certificação, incluindo novo 

Nível Equivalente de Segurança ou Condição Especial; 

Interpretações de requisitos: Incluindo modificações adotando 

novas interpretações de requisitos (Novas ACs) ou novas 

tecnologias; 

Novo Meio de cumprimento com requisito (MOC); 

Modificações impactando Itens de Validação; MOC diferente 

do que foi adotado na validação original do tipo e qualquer 

modificação relacionada com um VAI.  

Qualquer modificação selecionada a critério do fabricante ou 

da AAC primária, para ser submetida à verificação da ANAC. 

As grandes modificações aprovadas para as aeronaves 

brasileiras por ocasião do processo de validação bem como as 

que forem aprovadas após a emissão do CT devem ser listadas 

nos Anexos do Relatório H.10, conforme segue: 

- Anexo D, quando as modificações forem incorporadas por 

STC (Supplemental Type Certificate); cujo detentor é o 

próprio fabricante da aeronave. 

 - Anexo E, quando as modificações forem incorporadas pelo 
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detentor do TC por outro meio que não seja através de STC, 

por exemplo: MOD, EO, DCA, ECR, etc.  

Recomenda-se que o GPC registre em um VAI (Anexo F e 

subsequentes), subseção - 9.2-F General, o documento do 

fabricante que estabelece os procedimentos para classificação 

das modificações (Major e Minor) bem como procedimento 

para aprovação das mesmas. 

Compliance with the 

Brazilian Operating 

regulations 

Deve estabelecer os procedimentos adotados pela ANAC, 

quanto aos equipamentos requeridos pelos regulamentos 

operacionais brasileiros. Os equipamentos requeridos pelos 

regulamentos operacionais devem estar listados no Anexo A 

do Relatório H.10 ou incluídos em Relatório de Avaliação 

Operacional o qual deve ser referenciado no Anexo A do 

H.10, e não neste item.  

Flight Manual Deve referenciar o AFM (número/revisão/data) analisado pela 

GGCP durante o processo de validação.  

O AFM brasileiro será aprovado ao final do processo, após a 

emissão do CT e EA/ER/EP/EB; e deve ser aprovado on 

behalf pela AAC do Estado de Projeto.  

A solicitação da aprovação do AFM brasileiro deve ser 

realizada por fax, o qual deve ser assinado pelo Líder do 

Grupo de GPC ou pelo Líder do Grupo PST, conforme 

aplicável.  

Os AFMS (número/revisão/data) aceitos pela ANAC também 

devem ser referenciados neste item do Relatório H.10. É 

importante enfatizar que os AFMS aprovados pela AAC do 

Estado de Projeto podem ser aceitos, após análise, sem a 

necessidade de aprovação on behalf pela AAC do Estado de 

Projeto. A aprovação dos AFMS realizada posteriormente à 

validação do modelo deve ser formalizada pelo envio de um 

fax, o qual deve ser assinado pelo Líder do Grupo de GPC ou 

pelo Líder do Grupo PST, conforme aplicável. 

As diferenças entre o AFM original e o AFM brasileiro podem 

ser incluídas em um AFMS específico para as aeronaves 

brasileiras, ou nas páginas afetadas do próprio AFM brasileiro, 

a critério do requerente. Esta opção deve estar registrada em 

um VAI. Ressalta-se que as diferenças específicas do AFM 

brasileiro devem ser registradas em VAI das áreas 

(especialidades) correspondentes. No caso da opção de se 

incluir as diferenças em um AFMS específico para as 

aeronaves brasileiras, o mesmo deve ser aprovado on behalf 

pela AAC do Estado de Projeto.  

Optional Installations Deve informar que todas as instalações opcionais requeridas 

pelo operador brasileiro devem ser aprovadas pela AAC do 

Estado de Projeto. 

Deve relacionar as instalações aprovadas no CT, elegíveis para 

as aeronaves de marcas brasileiras, mas que são opcionais para 

o(s) modelo(s) de aeronave em processo de validação; ou 

alternativamente, referenciar um desenho do fabricante onde 

conste esta informação. 

Markings and Placards Deve estabelecer os critérios adotados pela ANAC para 
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traduzir as marcas e placares da aeronave, a fim de atender o 

RBAC 21.41- I. As marcas e placares em língua inglesa e 

respectivas traduções em língua portuguesa devem ser 

incluídas no Anexo C do Relatório H.10, ou alternativamente, 

o requerente pode elaborar um documento (com número 

/revisão e data) onde constem as marcas e placares traduzidos. 

Neste caso, o referido documento deve ser referenciado no 

Anexo C do Relatório H.10.  

Validation Action Items – 

VAI   

Deve especificar o(s) Anexo(s) referente(s) aos VAI 

correspondente(s) aos modelos em validação (Anexo F, G...). 

Os Anexos reservados para VAI são os Anexos F, G e 

subsequentes, conforme aplicável. 

Conforme 8.4, caso o(s) modelo(s) de aeronave seja(m) de um 

tipo para o qual já exista um modelo anteriormente validado, o 

Relatório H.10 anteriormente aberto para o tipo deve ser 

revisado para inclusão do(s) novo(s) modelo(s) e projeto(s) 

H.10. Nesta situação e de forma equivalente, a revisão deste 

Relatório H.10 deverá contemplar também a inclusão de um 

novo Anexo (G, H... conforme aplicável) para registrar os 

itens relevantes do(s) modelos de aeronaves em validação. 

Demais itens do Relatório H.10 devem ser revisados para 

incluir as informações pertinentes a cada modelo que está 

sendo incluído. 

Cada Anexo deve apresentar os itens relevantes do(s) 

modelo(s) em validação (VAI) levantados durante o processo 

de validação. Estes itens devem ser divididos por área 

(especialidades), conforme enumerados (itens 9.1 a 9.10), 

seguidos da letra do apêndice (itens 9.1-F a 9.8-F, itens 9.1-G 

a 9.8-G, e seguintes), e deverão registrar as discussões 

realizadas no processo de validação.  

Processos de validação de STC, cujo detentor é o mesmo do 

Projeto de Tipo ou de um Completion Center de propriedade 

do detentor do Projeto de Tipo, podem ocorrer por ocasião da 

validação do TC. Estes processos são de responsabilidade da 

PST, no entanto, um VAI específico para os itens de CST 

pode ser aberto, conforme aplicável, no Relatório H.10. 

Validações de STC posteriores à emissão do TC, acarretarão 

na revisão do Anexo D, para inclusão dos mesmos. Os itens 

relevantes para estes processos serão registrados nos 

respectivos processos H.02 da PST. 

Os VAI representam os pontos levantados durante a execução 

do programa de avaliação da certificação estrangeira, 

referentes à interpretação e aos métodos de cumprimento ou 

não-cumprimento de requisitos. Também podem registrar 

procedimentos relevantes para a aeronvegabilidade 

continuada, tais como: 

Emissão/aprovação de Boletim de Serviço; 

Procedimentos para emissão de DA (Diretriz de 

Aeronavegabilidade); 

Procedimentos de classificação de modificações 

(Major/Minor); 
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Procedimento para controle de configuração da aeronave; etc. 

A solução para eventuais divergências ou dúvidas levantadas, 

através de modificação de projeto, ensaios, análises ou 

comprovações adicionais, deve ocorrer antes da emissão do 

CT. 

O requerente deve responder, formalmente, aos itens 

levantados e estas respostas devem ser analisadas pelo 

engenheiro responsável por cada área (especialidade) 

envolvida. As respostas do requerente devem ser registradas 

no Relatório H.10, no VAI pertinente, ou alternativamente, 

deve ser referenciado neste VAI o documento 

(carta/email/memorando) do requerente que responde o item. 

A posição final sobre as respostas e propostas do requerente 

deve ser discutida com o GPC e comunicada ao requerente 

após aprovação pela GCPR. Este procedimento é seguido até 

que todos os itens pendentes sejam considerados fechados.  

Certification documents 

required 

Este item deve relacionar os documentos que suportam a 

aeronavegabilidade continuada da aeronave, ou seja, os 

documentos publicados: AFM, Manuais de Manutenção e 

Reparo, Catálogo de Peças Ilustrado, Diagramas Elétricos, 

Manual de Peso e Balanceamento, Boletins de Serviço, MEL, 

MMEL etc. 

Os documentos de certificação, ou seja, documentos não 

publicados, tais como relatórios de engenharia, dados de 

ensaio em voo, desenhos, especificações do fabricante, etc., 

que foram solicitados pela ANAC, durante o processo de 

validação podem ser relacionados neste item ou em um VAI 

específico para registro dos documentos solicitados, neste caso 

a referência a este VAI (número) deve ser feita neste item do 

Relatório H.10. Cabe ao coordenador consolidar a lista final 

que deve constar no relatório de validação (H.10).  

O fabricante deve ser informado, através deste item, que os 

documentos publicados devem ser enviados para o Acervo 

Técnico da ANAC no Rio de Janeiro e em São José dos 

Campos. Os endereços atualizados devem ser disponibilizados 

neste item do Relatório H.10.  

Export Administrative 

Requirements (New aircraft) 

Este item é para determinar o cumprimento com o RBAC 

21.183(c), 21.184(b) ou 21.185(c), conforme aplicável.  

Deve ser formalizado neste item que: 

A aeronave deve possuir um Certificado de 

Aeronavegabilidade para Exportação (CAE), emitido pela 

Autoridade de Aviação Civil do país exportador, com um 

statement de que a aeronave está em conformidade com o 

projeto de tipo aprovado pela ANAC, definido pela 

especificação de tipo emitida pela ANAC (EA/ER/EP/EB).  

NOTA: O GPC deve verificar o MPR 100, itens 5.2(b)(4). 

5.3.1(a), 5.7(a) e/ou 7.6.1(a)(2) e registrar neste item 11 do 

H.10, as orientações relativas ao encaminhamento do CAE, 

original e cópias, para a ANAC. 

Certas não conformidades com os requisitos brasileiros podem 

ser aceitas pela ANAC, mediante solicitação. Caso sejam 
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aceitas, essas não conformidades devem constar do (ou estar 

anexadas ao) CAE.  

Para cada aeronave, uma lista de equipamentos opcionais 

instalados (opcionais padrão e não-padrão) deve ser enviada 

para o GPC e GGAC.  

Export Administrative 

Requirements  (Used 

aircraft) 

Este item é para determinar o cumprimento com o RBAC 

21.183(c), 21.184(b) ou 21.185(c), conforme aplicável.  

Deve ser formalizado neste item que: 

A aeronave deve possuir um Certificado de 

Aeronavegabilidade para Exportação (CAE), emitido pela 

Autoridade de Aviação Civil do país exportador, com um 

statement de que a aeronave está em conformidade com o 

projeto de tipo aprovado pela ANAC, definido pela 

especificação de tipo emitida pela ANAC (EA/ER/EP/EB).  

NOTA: O GPC deve verificar o MPR 100, itens 5.2(b)(4). 

5.3.1(a), 5.7(a) e/ou 7.6.1(a)(2) e registrar no item 12 do H.10, 

as orientações relativas ao encaminhamento do CAE, original 

e cópias, para a ANAC. 

Certas não conformidades com os requisitos brasileiros podem 

ser aceitas pela ANAC, mediante solicitação. Caso sejam 

aceitas, essas não conformidades devem constar do (ou estar 

anexadas ao) CAE.  

Para cada aeronave, uma lista de equipamentos opcionais 

instalados (opcionais padrão e não padrão).  

 Deve acompanhar cada aeronave um sumário dos grandes 

reparos e das grandes modificações incorporados na aeronave, 

indicando as mandatórias e as recomendadas, pelo fabricante 

ou por proprietários anteriores.  

Deve acompanhar cada aeronave um sumário das inspeções de 

manutenção, as horas de operação e / ou ciclos desde a última 

inspeção ou revisão da aeronave e das partes controladas. 

ANEXOS 

ANNEX A – Brazilian Import 

Requirements Summary 

Este Anexo é um sumário de todos os requisitos estabelecidos 

no Relatório H.10 para a exportação da aeronave para o Brasil.  

Adicionalmente, no item g deste Anexo, devem ser listados os 

equipamentos exigidos pelos requisitos operacionais (RBAC 

91. 135 e 121), ou informar o Relatório de Avaliação 

Operacional, elaborado pela SPO, que contempla estas 

informações.  

ANNEX B – AFM cover page Estabelece um modelo de capa para o AFM. É imprescindível 

que todas as informações constantes neste Anexo estejam na 

capa do AFM brasileiro. 

ANNEX C – Required 

Markings and Placards 

Translations 

Este Anexo inclui as marcas e placares que devem ser 

traduzidos por força do requisito RBAC 21.41- I. É facultado 

ao requerente apresentar um documento (número/revisão/data) 

com as marcas e placares devidamente traduzidos, o qual pode 

ser referenciado neste Anexo. É importante que seja 

informado neste Anexo ou documento equivalente, o texto das 

marcas/placares em inglês, em português bem como a 

localização do mesmo. 

No caso de processo de validação de aeronaves Green é 
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recomendado que este Anexo seja dividido em dois Anexos 

(C.1 e C.2), conforme segue: 

C.1 Interior 

As Aeronaves Green, geralmente têm seu interior aprovado 

através de um STC, desta forma, as marcas e placares 

abrangidos pelo RBAC 21.41- I, aplicáveis ao interior da 

aeronave, devem estar segregados neste Anexo, ou em um 

documento específico (número/revisão/data) do detentor do 

STC, o qual deve ser referenciado neste Anexo. 

C.2 Exterior 

De forma análoga, as marcas e placares abrangidos pelo 

RBAC 21.41-I, aplicáveis ao exterior da aeronave, devem 

estar segregados neste Anexo, ou em um documento 

específico (número/revisão/data) do detentor do TC ou do 

STC, o qual deve ser referenciado neste Anexo. 

ANNEX D – Supplemental 

Type Certificate Approval 

Este Anexo deve relacionar os STC, cujo detentor é o próprio 

fabricante da aeronave ou um Completion Center do 

Fabricante.  

Para cada STC incluído neste Anexo deve ser aberto um 

processo H.02 na PST, o qual deve ser validado conforme os 

procedimentos da IS 21-010. 

As seguintes informações devem ser incluídas para cada STC 

listado neste apêndice: 

- Número de projeto ANAC do STC (H.02); 

- Número do STC; 

- Descrição da Grande Modificação; 

- AFMS (número, Revisão, data), se aplicável. 

ANNEX E - Post Validation 

Major Modifications 

Approval 

Este Anexo deve relacionar as grandes modificações 

incorporadas pelo detentor do TC, aprovadas por outro meio 

que não seja através de STC (Supplemental Type Certificate), 

por exemplo, MOD, EO, ECR, DCA, etc.  

ANNEX F,G… - Validation 

Action Items – VAI   

O Anexo F e subsequentes, conforme aplicável, devem 

registrar os itens relevantes do processo de validação (VAI) 

do(s) modelo(s) de aeronave(s) incluídos em um determinado 

requerimento. 

Cada novo requerimento para validação de um novo modelo 

de aeronave, do mesmo tipo, um novo Anexo deve ser 

incluído no relatório H.10, para o registro dos VAI do novo 

modelo/projeto. 

Os itens referentes a cada área (especialidade) devem ser 

estruturados conforme segue, a fim de deixar clara a discussão 

de cada item, ações esperadas e o status/data do item:  

- Explanation: Descrever o assunto em discussão. 

- Action: Discorrer sobre a ação esperada e o responsável pela 

mesma (ANAC, AAC, Fabricante). 

-Status (dd mmmm yyyy): Open or Closed. 

Abaixo é sugerida uma estrutura de distribuição dos VAI, por 

áreas (especialidade), conforme aplicável. Convém ressaltar 

que nem todas as validações abrangem todas as especialidades 

sugeridas abaixo. 

General Este item é específico do GPC. Nele deve ser registrado, por 
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exemplo, a base de certificação e o Status da Validação do 

motor e da hélice (se aplicável). É recomendável também que 

sejam incluídas referências aos procedimentos de:   

Emissão/aprovação de Boletim de Serviço; 

Emissão de DA (Diretriz de Aeronavegabilidade) 

Classificação de modificações (Major/Minor) 

Controle de configuração da aeronave; etc. 

Flight Específico para registro dos itens da área de Ensaios em Voo 

(EVI).  

Structures Específico para registro dos itens da área (especialidade) de 

Estruturas.  

Cabin safety Específico para registro dos itens da área (especialidade) de 

Cabin Safety.  

Propulsion Específico para registro dos itens da área (especialidade) de 

Propulsão.  

Elec/electronic Systems Específico para registro dos itens da área (especialidade) de 

Sistemas elétricos/eletrônicos.  

Software Específico para registro dos itens da área (especialidade) de 

Software.  

Mechanical Systems Específico para registro dos itens da área (especialidade) de 

Sistemas mecânicos.  

STC validation  Específico para registro dos itens referentes aos STCs cujo 

detentor é o mesmo do Projeto de Tipo ou de um Completion 

Center de propriedade do detentor do Projeto de Tipo. 

Operational Evaluation Referenciar o Relatório de Avaliação Operacional. 

 

O APÊNDICE 2 apresenta o modelo de Relatório H.10, o qual deve ser seguido pelo GPC, com os 

desvios permitidos pela tabela acima.  

8.11. Emissão/revisão do TC e da EA/ER/EP/EB. 

A folha de especificação da aeronave deve ser elaborada conforme ITD-101-04. A emissão do TC e 

da folha de especificação da aeronave deve seguir a ITD-101-01. 

9. APÊNDICE 

Apêndice 1 - Fluxograma do Processo de Validação de Certificação de Tipo de Aeronaves 

Importadas (Relatório H.10) 

Apêndice 2 - Modelo de Relatório H.10. 

 

10 de maio de 2017 

 

 

 

 

Cesar Rodrigues Hess 

Gerente de Programas de Certificação
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APÊNDICE 1 - Fluxograma do Processo de Validação de Certificação de Tipo de 

Aeronaves Importadas (Relatório H.10) 

Requerimento

GCPR

Novo Fabricante?

Designar Coordenador

Abrir um projeto H10 para 
cada modelo

Novo Tipo?

Coordenador

Colocar todos os modelos 
no mesmo relatório H10

Abrir um projeto 
H10 para cada 

modelo

Colocar os novos 
modelos no 
relatório H10 
previamente 

aberto para o tipo

Definir tipo de validação conforme 
ITD-101-06

Enviar Carta ao requerente 
conforme instruções do MPR/

SAR-101
Informar TFAC 

Definir TFAC

Elaboração do relatório H.10

Já existe CT 
emitido pela 

ANAC?

Cobrar uma TFAC de emissão de 
TC (código 5273 ou 5274)

Cobrar uma TFAC de emissão de 
adendo (código 5275 ou 5276)

N

S

S

N

S

N

Emissão/Revisão da EA, ER, EP 
ou EB

Emissão/Revisão do TC
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APÊNDICE 2 - Modelo de Relatório H.10. 

 

 

 

 

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL  

 

 

 

REPORT No. H.10-XXXX-X 

BRAZILIAN REQUIREMENTS FOR ACCEPTANCE OF THE 

XXXXXXX CORPORATION AIRCRAFT XXXXXX 

HÉLIO TARQUÍNIO JÚNIOR 

Manager, Programs Management 

Aeronautical Product Certification 

Date: dd mmmm yyyy 
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BRAZILIAN REQUIREMENTS FOR ACCEPTANCE OF THE 

XXXXXX CORPORATION AIRCRAFT XXXX MODEL XXX 

01 - INTRODUCTION 

This document has the objective to establish the basis for the issuance of the Brazilian Import 
Type Certificate (Certificado de Tipo para Importação) and Brazilian Standard Airworthiness 
Certificate (Certificado de Aeronavegabilidade) for the aforementioned aircraft. 

 
02 - CERTIFICATION BASIS 

The certification basis for the aircraft model is RBHA or RBAC XX [corresponding to: 14 CFR 
Part XX - including Amendments 1 through XX (YYYYYYYY Category) effective on 
[day month year] and RBHA or RBAC 36 [corresponding to ...]. 

Special Conditions:  

Exemptions: 

Equivalent Safety Level Findings: 

 
03 - DEFINITION OF THE AIRCRAFT 

The type design which was submitted for ANAC evaluation and which is considered for ANAC 
approval is defined by .......... 

The approved configuration is that one in accordance with the (drawings number, etc.). 

 
04 - CHANGES TO THE APPROVED TYPE DESIGN 

Any design change to be incorporated in Brazilian aircraft must be (Primary Authority) 
approved. 

In addition to the provision above, all major changes to the approved type design which affect 
the aircraft limitations, structural strength, performance, flight characteristics, the approved 
main equipment list, or requires TCDS revision must be submitted for ANAC review and 
formal acceptance before Export Certificate of Airworthiness issuance. 

Criteria ANAC proposal 

21.101(b) Significant change Any change 

Flight Manual New AFM, appendix or supplement; changes to 

limitations, emergency/abnormal procedures, 

performance, aircraft configuration; significant changes 

to existing differences between ANAC/FAA AFM 

TCDS Any change 

Certification basis Any change. Any new ELOS, SC 
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Interpretations of 

Requirements 

Any new interpretations 

Methods of Compliance Novel MOC 

Validation Items Changes impacting a VI and a MOC different from 

what was applied in original validation; any 

changes involving a retained VI 

Other Any other changes selected by manufacturer or 

CAA 

 

For each airplane finished or modified by a Completion Center, the following procedures 
apply: 

- The Completion Center must submit all the new installations to the local airworthiness 
authority approval. 
 
- The Completion Center must comply with the procedures established in the ANAC 
Information Circular IS No. 21-010 – “Procedures for Approval of Imported Civil Aeronautical 
Products”, paragraph 8, “Procedures for Issuance of Import Supplemental Type Certificate for 
Aircraft”. The Annex D of this report lists the {Manufacturer / Completion Center} STCs and 
respective flight manual supplements approved by the FAA and validated by ANAC, which are 
installed by {Manufacturer / Completion Center}. 

 
- For STC’s issued for other than {Manufacturer}, the holder of the STC must apply for the 
Brazilian validation in accordance with the same procedure above. 

The Annex E includes all changes applicable to the Brazilian Type Design Definition, after 
validation process conclusion and Type Certificate issuance. 

 
05 - COMPLIANCE WITH THE BRAZILIAN OPERATING REGULATIONS  

Compliance with the operating regulations appropriate to the kinds of operations to be 
conducted, are incumbent upon the Brazilian operator. However, the application of such 
regulations may require the installation of equipment and/or application of standards in addition 
to those required for airworthiness certification.  (Manufacturer) is reminded that it is 
responsible to furnish to the ANAC the existing technical data or information which might be 
deemed necessary to the ANAC to approve such installations or operations. 

The required operational equipment already approved by ANAC is listed in the Annex A of this 
report. 

 

06 - FLIGHT MANUAL  

The Aircraft Flight Manual may be presented in English, and the cover page of each manual 
must include the following statement:  

This Aircraft Flight Manual is approved by the (Primary Authority) on behalf of the “Agência 
Nacional de Aviação Civil” – ANAC for Brazilian registered aircraft, in accordance with the 
"Regulamento Brasileiro da Aviação Civil" – RBAC 21, Section 21.29.  (see Annex B). 
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All modifications required by the ANAC must be included in the affected pages (or Brazilian 
AFMS, as applicable). 

All revisions to the Aircraft Flight Manual must be (Primary Authority) approved on ANAC 
behalf. 

In addition to the provision of item above, all revisions related to major changes to the 
approved design which affect the limitations or performance section must be submitted for 
ANAC review and formal acceptance before incorporation in Brazilian aircraft AFM. 

The manual reviewed by the ANAC corresponds to the following (Primary Authority) 
approved AFM document: 

The following AFM Supplements were considered reviewed by ANAC: 

 

07 - OPTIONAL INSTALLATIONS 

All optional installations, ordered by the Brazilian operators, must be (primary authority) 
approved. 

 
08 - MARKINGS AND PLACARDS 

All markings and placards for passenger information under normal or emergency conditions 
must be in Portuguese (or bilingual).  External markings for emergency operation of doors, 
normal ground operation of cargo doors and servicing operations must be in Portuguese (or 
bilingual). Markings and placards indicating maximum loads in cargo and baggage 
compartments must also be presented in Portuguese (or bilingual). 

A reference to the above-mentioned markings and placards translations is presented on Annex 
C of this report. 

 
09 - VALIDATION ACTION ITEMS – VAI   

The Validation Action Items (VAI), represent ANAC concerns in respect to the type design, 
changes to the approved type design, incorporated STCs or the substantiation presented to 
ANAC review.   
- Some Validation Action Items may require discussion with the primary authority before 

closing the VAI position; 
 
- All items must be solved before the issuance of the Brazilian “Certificado de Tipo – CT”, or 

the Brazilian “Certificado Suplementar de Tipo – CST” (STC validation);  

 

- The Validation Action Items are considered closed when there is an agreement for the 

disposition of the item between the ANAC, (Manufacturer), and the (Primary Authority) or 

when a subject is transferred to the FCARs/Issue Paper process for further action; 

 

- The Validation Action Items that are considered Open are identified for further comment or 

response from the ANAC and (Manufacturer), or the (Primary Authority) as established.   

 

NOTE: Some Validation Action Items do not need to be solved before the issuance of the 

Brazilian TC, but they are listed as informative items to indicate to the manufacturer that 

eventual future design or substantiation development, which may solve the particular issue, 

shall be included in the Brazilian approved type design or substantiation, after ANAC 

reviewing; also may indicate policies to be followed by the ANAC in future certification 
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processes.  No retrofit action for aircraft already delivered is envisaged in respect to those 

improvements unless the need is dictated by safety problems found in service. 

 
The validation items for the (Aircraft Model 1) will be presented in the annex F. 
 
The validation items for the (Aircraft Model 2) will be presented in the annex G. 
 

 

10 - CERTIFICATION DOCUMENTS REQUIRED 

The list of documents given below supports the Brazilian approval and the continuing 
airworthiness of the aircraft in Brazil.  

The following documents are classified as: published documents (Airplane Flight Manual, 
Maintenance and Repair Manuals, Illustrated Parts Catalogs, Wiring Diagrams, Weight and 
Balance Manuals, Service Bulletins, etc.) and non-published documents (engineering  reports, 
drawings, manufacturer specifications, etc.) 

The published documents shall be supplied in duplicate, being one copy destined to the ANAC-
GGCP and other to the ANAC-SSO. Both organizations must be included in the manufacturer's 
mailing list to receive regular updating of such documents. 

The list of non-published documents (engineering reports, drawings, manufacturer 
specifications, etc.) submitted to ANAC review will be registered in this item or as a validation 
action item. 

Published documents (last updating): 
 
- Airplane Flight Manual 

- Airplane Operations Manual 

- Master Minimum Equipment List  

- Weight & Balance Manual 

- Instruction for Continued Airworthiness 

- Maintenance Manuals 

- Structural Repair Manual 

- Maintenance Planning Manual 

- Maintenance Review Board Report or equivalent  

- Parts Catalog Handbook 

- Wiring Diagrams Handbook 

- Service Bulletins Collection 

- Other manuals upon request 

Note 1: The ANAC has a preference for online access to publications.  The manufacturer 
must provide login and password for the ANAC / São José dos Campos, for the ANAC / Rio de 
Janeiro and for the regional units of the Agency, or else, must provide administrator login and 
password, that allows register the civil aviation inspectors. 

Note 2: If any publication is not available via internet, ANAC prefer to receive these 
publications in digital media otherwise, ANAC agrees to receive publications in hard copy. 

Addresses for sending publications to ANAC: 

National Civil Aviation Agency (ANAC-Brazil) 

ANAC library (biblioteca) 

Airworthiness Superintendence (SAR) 
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Aeronautical Products Certification Branch (GGCP) 

Av. Cassiano Ricardo, 521 – Bloco B – 2º Andar 

12246-870 - São José dos Campos SP 

BRAZIL 

Phone:  55 (12) 3797-2525 

E-mail:  acertec@anac.gov.br 

 

National Civil Aviation Agency (ANAC-Brazil) 

ANAC library (biblioteca) 

Avenida Presidente Vargas, 850, 8º Andar - Centro 

20071-001 – Rio de Janeiro – RJ 

BRAZIL 

Phone: 55 (21) 3501-5362 or 3501-5743 

E-mail: biblioteca.setorial@anac.gov.br 

 
11 - EXPORT ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS (New aircraft) 

For each aircraft to be exported to Brazil, the following is required: 

a. A (Primary Authority) Export Certificate of Airworthiness, indicating that the aircraft is 
in compliance with the ANAC approved type design, defined by the Brazilian Type Certificate 
No. XXX..  The original Export Certificate of Airworthiness remains with the aircraft operator 
and a copy should be sent to the ANAC by mail. 

b. A list of exceptions (if any) in respect to the ANAC approved type design, listed in the 
Export Certificate of Airworthiness above mentioned. 

c. A list of the optional equipment installed (standard and non-standard options). 

 
12 - EXPORT ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS  (Used aircraft) 

The following is required, for each aircraft: 

a. An Export Certificate of Airworthiness from the exporting country indicating that the 
aircraft is in compliance with the ANAC approved type design, defined by the Brazilian Type 
Certificate No XXX..  The original Export Certificate of Airworthiness remains with the aircraft 
operator and a copy should be sent to the ANAC by mail. 

Note: For these aircraft, the ANAC approved type design corresponds to the (Primary 
Authority) approved type design plus the special requirements listed in Annex A of this report. 

b. A list of exceptions (if any) in respect to the ANAC approved type design, listed in the 
Export Certificate of Airworthiness above mentioned. 

c. A list of the optional equipment installed (standard and non-standard options). 

mailto:acertec@anac.gov.br
mailto:biblioteca.setorial@anac.gov.br
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d. A summary of the modifications and major repairs which have been incorporated, 
indicating the mandatory and recommended ones due to {Manufacturer}, instructions and other 
incorporated by the former owners. 

e. Summary of the past maintenance inspections and operating hours and/or cycles since 
the last inspection or overhaul for the aircraft and all controlled parts. 
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ANNEX A – BRAZILIAN IMPORT REQUIREMENTS SUMMARY 

The (Aircraft Model) to be exported to Brazil must show compliance with the following 
requirements: 

 
a. The airplane must be in conformity with the approved Brazilian Type Design; 

 
b. The Brazilian AFM and Supplements, as established in Annex D, must be supplied at 
aircraft delivery; 

 
c. Markings and Placards - All placards in Portuguese (or bilingual), required by Annex C and 
if applicable, must be installed in the airplane; 
 
d. An Export Certificate of Airworthiness must be issued indicating compliance with item 11 
or 12 of this report, as applicable; 

 
e. Supplemental Type Certificate Approval:  see Annex D; 
 
f. Post Validation Major Modification Approval:  se Annex E; 
 
g. The equipments listed below or in the SSO Operational Evaluation Report #XXX must be 
installed in the aircraft in order to comply with the Brazilian operational regulation 
RBHA/RBAC 91, 121 or 135 requirements, as applicable. 
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ANNEX B - AFM 

 

 

------------------------------------------------ 

(aircraft model) 

 

 

------------------------------------------------- 

(manufacturer name & address) 

 

 

-------------------------------------------------- 

(DOC nr) 

 

BRAZILIAN AIRCRAFT FLIGHT MANUAL 

 

 

This Aircraft Flight Manual is approved by the (Primary Authority) on behalf of the “Agência 
Nacional de Aviação Civil” – ANAC for Brazilian registered aircraft, in accordance with the 
"Regulamento Brasileiro da Aviação Civil" – RBAC 21, Section 21.29. 

 

 

Approved by:  ---------------------------------------------- 

(Name) 

(Primary Authority Representative) 

 

Date:  

 

 

This Aircraft shall be operated in accordance with the limitation and instructions herein 
established. 
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ANNEX C – Required Markings and Placards Translations 

 

C.1 Interior 

 

The list of the interior applicable placards, applicable to the (Aircraft Model) and the related 

translation to Portuguese will be presented at the (Manufacturer / Completion Center) 

Report/Drawing No. XXX-XXXX, Rev. Original, dated dd mmm yyyy, or later approved 

revisions.  

C.2 Exterior 

 

The list of the exterior placards applicable to the (Aircraft Model), and the related translation to 

Portuguese is presented in the (Manufacturer/ Completion Center) Report/Drawing No. XXX-

XXXX Rev. Original, dated dd mmm yyyy, or later approved revisions. 

 

 

Or as listed below. 

 

Markings and Placards: 

Internal Placard –Placard Report/Drawing XXX-XXX: 

English Text Portuguese Translation Part Number 

   

   

 

 

External Placard –Placard Report/Drawing XXX-XXX: 

English Text Portuguese Translation Part Number 
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ANNEX D – SUPPLEMENTAL TYPE CERTIFICATE APPROVAL 

 

The Supplemental Type Certificates (STC) listed below issued by (Primary Authority), applicable to (Manufacturer), model (indentify the aircraft 

model) are accepted by ANAC. 

1. ANAC PROJECT 

NUMBER 

STC NUMBER DESCRIPTION OF TYPE DESIGN CHANGE AIRPLANE FLIGHT MANUAL 

SUPPLEMENT (AFMS) 

H.02-XXXX-0 XXXXXX-X Interior.* Doc Nº XYZ, Rev. 0, dated 31 Jul. 2010, or 

later (primary authority) approved revision. 

 

    

    

 

* Limited to the serial number RCxx. 

 

NOTES: 1 - All optional installations included in the design ordered by Brazilian operators must be (primary authority) approved. 

2 - All engineering data which is considered to be a deviation to a previously approved STC and is deemed major, must be approved by form 8110-3 or 8100-9 by the appropriate 

personnel and recorded on FAA form 337, unless determination have been made by the certification department that an amendment t^Bo the approved STC is granted. 
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ANNEX E - Post Validation Major Modifications Approval 

The major changes listed below and applied by (Manufacturer) are approved by ANAC.  

 

 

APPLICATION 

LETTER  

DATE DESCRIPTION OF THE MAJOR CHANGE ANAC APPROVAL 
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ANNEX F - Validation Action Items – VAI   

 

9.1.-F. GENERAL 

9.1.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.2.-F. FLIGHT 

9.2.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.3.-F. STRUCTURES 

9.3.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.4.-F. CABIN SAFETY 

9.4.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.5.-F. PROPULSION 

9.5.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.6.-F. ELEC/ELECTRONIC SYSTEMS  

9.6.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.7.-F. SOFTWARE 

9.7.1-F Explanation:  
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Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.8.-F. MECHANICAL SYSTEMS 

9.8.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.9.-F. STC VALIDATION 

9.9.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

9.10.-F. OPERATIONAL EVALUATION 

9.10.1-F Explanation:  

Action:. 

Status (DD MMMM YYYY): Open or Closed. 

 

 


