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I.   TÍTULO
Supervisão do processo de aprovação de pequenas modificações em projetos de tipo e suplementar de tipo brasileiros.

 
II.   CANCELAMENTO

Não aplicável.
 
III.   REFERÊNCIAS

Esta ITD fornece informações complementares à seção 21.95(a) do RBAC nº 21.
 
IV.   OBJETIVO

Definir procedimentos para supervisão do processo de aprovação de pequenas modificações em projetos de tipo e suplementar de tipo
brasileiros.

 
V.   APLICABILIDADE

Esta ITD se aplica aos servidores da GCPP envolvidos nos processos de Certificação de Tipo e Suplementar de Tipo.
 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

CCST Coordenadoria de Certificação Suplementar de Tipo
GPC Gerente de Programa de Certificação
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
OE Ordem de Engenharia
RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
SEI Sistema Eletrônico de Informações
  

2. Definições
Não aplicável.
 

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

RBAC 21 Certificação de Produto Aeronáutico
 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
   8.1. Fundamentos
  8.1.1. Segundo a seção 21.93 do RBAC 21 as modificações ao projeto de tipo são classificadas em grandes e pequenas. A “pequena modificação” é
aquela que não tem apreciável efeito no peso, no balanceamento, na resistência estrutural, na confiabilidade, em características operacionais e em outras
características que afetem a aeronavegabilidade do produto. Todas as demais modificações são “grandes modificações”.
 8.1.2. A seção 21.97 do RBAC 21 determina que para incorporação de grandes modificações no projeto de tipo o detentor do projeto deve apresentar à
ANAC dados que substanciem e descrevam a modificação proposta para aprovação.
  8.1.3. Por outro lado, na seção 21.95 do RBAC 21, pequenas modificações no projeto de tipo podem (diferente do que acontece para o caso de grandes
modificações no projeto de tipo) ser aprovadas segundo um método aceito pela ANAC, sem apresentação prévia de quaisquer dados comprobatórios.
  8.1.4. Observa-se que, como regra geral, o método aceito pactuado com os detentores de projetos de tipo e suplementar de tipo brasileiros inclui o
envio trimestral à ANAC de um relatório contendo a lista das pequenas modificações incorporadas no período e suas descrições.
 8.1.5. Estando estabelecidos os procedimentos para aprovação de grandes modificações e acordado com cada detentor de projeto de tipo ou suplementar
de tipo brasileiros os métodos aceitos para aprovação de pequenas modificações, os procedimentos abaixo visam supervisionar a aderência do detentor
do projeto ao método aceito, bem como ter o conhecimento das modificações efetuadas, verificar a aplicação dos métodos aceitos estabelecidos e a
classificação da modificação como pequena.
8.2. Processo de supervisão do processo de aprovação de pequenas modificações em projetos de tipo e suplementar de tipo brasileiros
   8.2.1. Recebimento de Informações
     8.2.1.1. O relatório contendo a lista das pequenas modificações aprovadas segundo o método aceito pela ANAC é recebido pelo GPC do projeto ou
pelo coordenador da coordenadoria de certificação de suplementar de tipo (CCST), através de um protocolo no SEI! (este protocolo deve ser relacionado
ao processo de emissão do certificado de tipo ou suplementar de tipo). Observa-se que cabe ainda ao GPC ou ao especialista designado pelo
coordenador da CCST a verificação do cumprimento da periodicidade estabelecida, agindo junto ao detentor se a mesma não for observada. 
     8.2.1.2. De posse do relatório o GPC ou o especialista designado pelo coordenador da CCST define uma dada quantidade de modificações que serão
analisadas no processo de supervisão, solicitando ao detentor do projeto a documentação pertinente (OE – ou equivalente - , checklist para classificação,
lista de requisitos aplicáveis e eventualmente a substanciação técnica relacionada).
   8.2.2. Análise 



     8.2.2.1. De posse da documentação definida em VIII.2.1.2, o GPC ou o especialista designado pelo coordenador da CCST convocará o coordenador
do grupo e mais um especialista designado para reunião onde serão verificadas as modificações selecionadas quanto à: 

Aderência ao método aceito pela ANAC;
Correta classificação.
Qualidade e adequabilidade da substanciação técnica (se necessário).

    8.2.3. Finalização do Processo de Supervisão.
     8.2.3.1. Não sendo encontrados desvios durante a análise, a documentação será arquivada.
   8.2.3.2   Se na análise forem encontrados desvios, seja no método ou na classificação da modificação, deverão ser tomadas ações conforme o fluxo
mostrado no Anexo 1, cabendo ao GPC ou especialista designado pelo coordenador da CCST o registro das discussões e ações decorrentes.
      8.2.3.3. Como padrão, não é necessária a reclassificação da modificação no caso da ocorrência de desvios, porém a reclassificação, e consequente
aprovação formal, pode ser exigida se assim for decidido. 
     8.2.3.4. Cabe ao GPC ou ao especialista designado pelo coordenador da CCST a elaboração de ata da reunião referenciada no item VIII.2.2.1 e ao
final do processo,  o arquivamento da documentação envolvida (carta de encaminhamento, relatórios e outros), sendo que ao menos a carta de
encaminhamento e a ata de reunião devem ser disponibilizadas na pasta do programa no arquivo eletrônico (biblioteca eletrônica), quando aplicável, e
no processo SEI! correspondente.
 

 
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.
 

Mário Igawa
Gerente Geral de Certificação de Produto Aeronáutico

 

Documento assinado eletronicamente por Mário Igawa, Gerente de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico, em 19/04/2021, às 17:18,
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/sei/autenticidade, informando o código verificador 5516131 e o
código CRC 3AB1E005.
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ANEXOS

APÊNDICE 1 – Fluxograma do procedimento
 

 

 

 

 


