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Instrução de Trabalho Detalhada
ITD-101-10 (Revisão 00)

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

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

 
II.   CANCELAMENTO
Não aplicável.

 
III.   REFERÊNCIAS
Esta ITD fornece informações complementares à seção 21.95 do RBAC nº 21.

 
IV.   OBJETIVO
Definir procedimentos para supervisão do processo de aprovação de pequenas modificações em ou projetos de tipo brasileiros.

 
V.   APLICABILIDADE
Esta ITD se aplica aos servidores da GGCP envolvidos nos processos de Certificação de Tipo.

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
0.1. Siglas

  
CCL Compliance Check List
GPC Gerente de Programa de Certificação
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
  

0.2. Definições
Não aplicável.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  
RBAC nº 21 Certificação de Produto Aeronáutico
  

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. FUNDAMENTOS
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”.
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.
1.3. Já conforme a seção 21.95 do RBAC 21, pequenas modificações no projeto de tipo podem ser aprovadas pelo detentor do projeto,
segundo um método aceitável pela ANAC, sem apresentação prévia de quaisquer dados comprobatórios.
1.4. Observa-se que, como regra geral, o método aceitável pactuado com os detentores de projetos de tipo brasileiros inclui o envio trimestral
à ANAC de um relatório contendo a lista das pequenas modificações incorporadas no período e suas descrições.
1.5. Estando estabelecidos os procedimentos para aprovação de grandes modificações e acordado com cada detentor de projeto de tipo
brasileiro os métodos aceitáveis para aprovação de pequenas modificações pelos mesmos, os procedimentos abaixo visam suprir a lacuna sobre como
supervisionar as aprovações de pequenas modificações pelos requerentes, de forma a ter o conhecimento das modificações efetuadas, da aplicação dos
métodos aceitáveis estabelecidos e da adequabilidade da classificação da modificação como pequena.
2. PROCESSO DE SUPERVISÃO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEQUENAS MODIFICAÇÕES EM PROJETOS DE TIPO
BRASILEIROS
2.1. Recebimento de Informações

2.1.1. O relatório contendo a lista das pequenas modificações aprovadas pelo detentor do projeto de tipo é recebido pelo GPC do projeto. Observa-se
que cabe ainda ao GPC a verificação do cumprimento da periodicidade estabelecida, agindo junto ao detentor se a mesma não for observada.

2.1.2. De posse do relatório o GPC define uma dada quantidade de modificações que serão analisadas no processo de supervisão, solicitando ao
requerente a documentação pertinente (checklist para classificação, CCL da modificação e eventualmente a substanciação técnica relacionada).

2.2. Análise

2.2.1. De posse da documentação definida em 8.1.2, o GPC convocará o líder da área de programas de certificação e, se possível, mais um GPC de
outra aeronave para reunião onde serão verificadas as modificações selecionadas quanto à:



15/10/2018 SEI/ANAC - 2171507 - ITD - Instrução de Trabalho Detalhada

https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3055694&infra… 2/2

Aderência aos métodos aceitáveis acordados com a ANAC;
Correta classificação.
Qualidade e adequabilidade da substanciação técnica (se necessário).

2.3. Finalização do Processo de Supervisão.

2.3.1. Não sendo encontrados desvios durante a análise, a documentação será arquivada.

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 o registro das discussões e ações decorrentes.

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.

2.3.4 Cabe ao GPC a elaboração de ata da reunião referenciada no item 8.2.1 e a guarda 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).

 
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 Aeronavegabilidade Continuada

 

Documento assinado eletronicamente por Mário Igawa, Gerente-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos, em 28/09/2018, às 16:25,
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://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 2171507 e o
código CRC EBCE3A98.
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