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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-102-03 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Validação por visita técnica. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável. 

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha atividades do processo “Validar Supplemental Type Certificate” contido no 

MPR/SAR 102 intitulado “Aprovação Suplementar de Tipo”.  

4. OBJETIVO 

Detalhar as atividades do processo de validação por visita técnica. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se à GCPR quando necessária a realização da validação de um certificado suplementar de 

tipo por visita técnica. 

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 

MPR Manual de Procedimentos 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

6.2. Definições 

Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR/SAR 102 – Aprovação Suplementar de Tipo 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Validação de Certificado Suplementar de Tipo por Visita Técnica 

8.1.1. Introdução 

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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Este processo de validação tem como ponto focal um coordenador designado para o projeto. 

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

Essa validação requer avaliações “in-loco” do projeto do detentor, 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 suplementar de tipo aprovado (deviations), ensaios, etc. 

8.1.2. Atividades 

Essa validação constitui-se, primeiramente, na formação de um grupo de servidores que realizará 

uma visita técnica ao detentor do projeto. Este grupo de trabalho é responsável por realizar uma 

análise do produto modificado “in-loco”.  

Nesta visita, verifica-se, sobretudo, se os dados técnicos apresentados são suficientes para 

determinar o cumprimento com os requisitos de aeronavegabilidade e operacionais brasileiros. 

Neste processo específico, além da documentação técnica, é feita inspeção de engenharia e poderão 

ser solicitados ensaios em solo e voo, conforme aplicável. Também deve ser verificado a 

adequabilidade do(s) Suplemento(s) ao Manual de Voo, Instruções de Aeronavegabilidade 

Continuada, etc.  

Uma vez considerados atendidos os requisitos, segue-se para a etapa seguinte do processo de 

validação. 
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Cesar Rodrigues Hess 

Gerente de Programas de Certificação 


