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Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-121-04  

I.   TÍTULO
Análise da documentação para Certificação de Empresas de acordo com o RBAC 21 - Subparte G.
 
II.   CANCELAMENTO

 Não Aplicável.
 
III.   REFERÊNCIAS

MPR/SAR-121-R00 - Certificação de Organização de Produção.
 
IV.   OBJETIVO

Padronizar as atividades de análise dos documentos bem como, fornecer o embasamento técnico para a emissão de parecer sobre a Certificação de
Organizações de Produção de acordo com o RBAC 21 - Subparte G.
 
V.   APLICABILIDADE

Aplica-se ao Coordenador da Produção (CP) responsável pela análise da documentação para Aprovação de Produção.
 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

COP Certificado de Organização da Produção 
CP Coordenador de Produção 
GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico
GTAI Gerência Técnica de Auditoria e Inspeção
LPC Lista de Peças Categorizadas
MOP Manual de Organização da Produção
MPR Manual de Procedimentos
RBAC Regulação Brasileira da Aviação Civil
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
SEI Sistema Eletrônico de Informações da ANAC

2. Definições
Auditoria - Um exame sistemático e objetivo de verificação de cumprimento com um regulamento, procedimento do sistema da qualidade ou projeto
aprovado. Inclui também uma análise subjetiva de um procedimento, processo, sistema ou projeto para determinar se estão produzindo os resultados
requeridos.
Acordo de licenciamento - Um acordo comercial entre um detentor de CT ou CST e um detentor de um COP (ou requerente) formalizando os direitos e
deveres de ambos parceiros para usar os dados de projeto com o propósito de fabricação do produto ou artigo. O contrato de licenciamento é o documento
assinado que oficializa o acordo de licenciamento.
Adequação da Documentação - Análise destinada a verificar se os documentos e registros apresentados pelo requerente atendem aos requisitos, normas e
leis aplicáveis.
Aprovação de Produção - Um Certificado de Organização de Produção, uma Autorização para Fabricação de Embalagens para Transporte de Produto
Perigoso, ou qualquer outra autorização da ANAC para que uma pessoa fabrique, em série, produto aeronáutico ou embalagem destinada ao transporte de
produtos perigosos em aeronaves.
Coordenador da Produção (CP) - Servidor designado pelo Líder do Grupo de Produção (COP) a coordenar os processos relacionados ao detentor ou
requerente de aprovação de produção.
Dados de Projeto Aprovado - Dados de projeto aplicáveis aos quais tenha sido concedida
uma aprovação (por exemplo: CT, CST, OTP, CPAA, ou equivalente) pela autoridade de aviação civil.
Fornecedor - Qualquer pessoa, em qualquer nível da cadeia de fornecimento, que forneça um produto, artigo ou serviço que seja utilizado ou consumido
no projeto ou fabricação, ou instalado em um produto ou artigo.
Líder do Grupo de Produção (COP) – Servidor formalmente designado para atuar como líder da equipe da GTAI responsável pela certificação e
vigilância continuada dos fabricantes de produtos aeronáuticos e dos fabricantes de embalagens.
Sistema Eletrônico de Informações da ANAC (SEI) – Sistema corporativo da ANAC onde ficam registradas todas as informações concernentes aos
processos administrativos da agência, acessível no endereço: http://sistemas.anac.gov.br/sei
 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

RBAC - 21 Certificação de Produto e Artigos Aeronáuticos 
IS N° 21.006 Produção sob o RBAC 21 subpartes F, G, K e O.
MPR/SAR - 121 Certificação de Organização de Produção

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES

  1. Relação de documentos que devem ser apresentados para Análise.
De acordo com APÊNDICE F da IS Nº 21.006, os seguintes documentos devem ser apresentados à ANAC/GGCP juntamente com o requerimento
(formulário F-300-03):
a) Documento de concessão do detentor do projeto (contrato de licenciamento), nos casos de projeto sob licença;
b) Cópia do contrato social e alterações;
c) Manual da qualidade requerido pela seção 21.138 do RBAC 21;
d) Formulário F-300-28 preenchido;
e) Dados do projeto aprovado (desenhos, especificações técnicas etc.);
f) Lista de Peças Categorizadas (LPC) e seus respectivos fornecedores,

http://sistemas.anac.gov.br/sei
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g) Lista de processos especiais e de processos críticos;
h) Lista de itens OTP (TSO) instalados;
i) Lista de ferramentais e gabaritos;
j) Fluxograma ou layout das instalações de produção; e
k) Procedimento de voo de produção.
Caso a certificação de organização de produção ocorra de forma concomitante com a certificação de projeto, e o requerente não possa apresentar todos os
documentos do apêndice F no momento do requerimento, ele deve apresentar um plano de certificação de organização de produção, que contenha todos os
documentos que serão entregues até o final do processo.
Deverá ser utilizado o Formulário F-121-07 (Plano de Certificação de Organização de Produção), do SEI, como modelo para o estabelecimento de um
plano de certificação de organização de produção.
 
        1.2. Entrega dos Documentos.
Todos os documentos deverão ser protocolados no mesmo processo SEI aberto durante o envio do Requerimento de Certificação de Organização de
Produção (formulário F-300-03).
 
        1.3. Plano de Certificação de Organização de Produção
É comum que a certificação de organização de produção ocorra em paralelo com certificação de projeto, principalmente quando o projeto é complexo e a
demonstração de cumprimento com requisitos se estende por período longo. Nesses casos, alguns dos documentos requeridos no item 8.1 só estarão
disponíveis após a conclusão da certificação de projeto. Para esses casos, o requerente deve estabelecer um Plano de Certificação de organização de
produção conforme modelo do apêndice J da IS Nº 21.006.
Processos de certificação de produção de artigos para reposição ou modificação segundo as subpartes K ou O geralmente não requerem um plano de
certificação, pois o requerente tem condições de entregar todos os documentos no início do processo. Já em processos de certificação de produção de
aeronaves o plano de certificação normalmente é requerido.
O Plano de certificação deve conter no mínimo, o documento que deve ser entregue, o Responsável pela entrega, o Prazo final da entrega e o Status atual
do documento.
Juntamente com o plano de certificação de organização de produção, pode ser estabelecido o acompanhamento que a GGCP realizará na fabricação de
protótipos.
 
          1.3.1 Reuniões de acompanhamento do Plano de Certificação.
Durante o processo de análise da documentação deverão ocorrer reuniões periódicas de acompanhamento do Plano de Certificação, nas quais o requerente
informará os responsáveis e prazos de entrega de cada um dos documentos necessários.
Nessas reuniões também será informado o status da análise dos documentos entregues bem como a solicitação de adequação/correção de eventuais falhas
encontradas na documentação.
Em cada reunião de acompanhamento, deverá ser feita a atualização do formulário F-121-07 do SEI, para registrar as informações apresentadas pelo
requerente, as adequações necessárias solicitadas pela ANAC e os prazos acordados ou alterados
 
        1.4. Análise técnica da Documentação exigida no APÊNDICE F da IS Nº 21.006
          1.4.1 Documento de concessão do detentor do projeto (contrato de licenciamento), nos casos de projeto sob licença e cópia do contrato social
e alterações.
A análise é feita verificando se todas as informações dos documentos estão corretas e coerentes, como os dados do detentor do projeto, os dados do
licenciado, denominação do Projeto, os N° do Certificados, assinaturas, etc.
O acordo de licenciamento deve estabelecer os direitos e deveres de ambos os parceiros para utilizar os dados de projeto com o propósito de fabricação de
produto ou artigo. No mínimo os seguintes pontos devem obrigatoriamente ser identificados no contrato de licenciamento:

Identificação da responsabilidade pelas modificações ao projeto;
Identificação da responsabilidade pela aeronavegabilidade continuada (BS, comunicação de dificuldades em serviço, aprovação de modificações
mandatórias, etc.)

          1.4.2 Manual da qualidade e formulário F-300-28 preenchido.
A avaliação do sistema da qualidade estabelecido pelo requerente é feita utilizando o Manual da qualidade e o questionário descrito no formulário F300-
28”.
Todas as questões obrigatórias do F-300-28 devem ser analisadas. Qualquer questão que não seja praticada ou que não seja aplicável ao requerente deve ser
respondida e justificada pelo requerente.
          1.4.3 Dados do projeto aprovado (desenhos, especificações técnicas etc.).
No caso de artigos, o requerente deve fornecer a lista de desenhos.
No caso de aeronave, o requerente deve fazer uma apresentação geral sobre a aeronave, detalhando dentre outras coisas, as partes que serão fabricados por
ele e as partes que serão compradas.
O objetivo principal é conhecer o projeto, qual seu grau de dificuldade e qual o know-how do requerente. Além disso, é importante conhecer como as
informações necessárias para a produção serão controladas.
          1.4.4 Lista de Peças Categorizadas (LPC) e seus respectivos fornecedores.
O requerente deve fornecer uma lista de Peças categorias 01 e 02 e seus respectivos fornecedores e uma lista geral de todos os fornecedores.
A análise é feita comparando as duas listas para verificar se todas as informações estão corretas e coerentes. Utiliza se o APÊNDICE I da IS Nº 21.006
como referência para a análise destas listas.
Amostralmente pode-se verificar se os fornecedores estão aprovados (requisitos estabelecidos em contrato, processos especiais aprovados, etc.).
Obs. Essas listas poderão ser usadas como trilhas para a auditoria de avaliação inicial e outras.
          1.4.5 Lista de processos especiais e de processos críticos.
O requerente deve fornecer uma lista dos processos especiais e processos considerados críticos com os respectivos planos de qualificação. Deve apresentar
também a evolução da execução da FAI (Inspeção de Primeiro Artigo) na lista apresentada.
A análise pode ser feita consultando a engenharia ANAC para verificar se os processos especiais que afetam a resistência estrutural constam nos relatórios
de certificação e já foram aprovados.  
Além disso, pode ser feita também uma verificação amostral, solicitando ao requerente alguns planos de qualificação e os respectivos relatórios de
certificação aprovados.  Essa análise dos planos de qualificação para os processos especiais é feita para verificar se todas as informações estão corretas e
coerentes.  
E feito também a análise dos problemas encontrados durante a execução da FAI (Inspeção de Primeiro Artigo).
A aplicação de todas as FAI é necessária para a obtenção de um COP. A emissão do COP antes do encerramento de qualquer FAI deve ser feita somente
após o envio de justificativa para cada FAI aberta e após a concordância do CP.
Obs. Essas listas poderão ser usadas como trilhas para a auditoria de avaliação inicial e outras.
          1.4.6 Lista de itens OTP (TSO) instalados.
Os equipamentos TSO devem ter sido informados na certificação de Tipo. Para a obtenção do COP, essa lista tem caráter apenas informativo.
Obs. Essas listas poderão ser usadas como trilhas para a auditoria de avaliação inicial e outras.
          1.4.7 Lista de ferramentais e gabaritos.



31/08/2021 SEI/ANAC - 6137323 - ITD - Instrução de Trabalho Detalhada (SAR)

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7686899&infra_sist… 3/5

O requerente deve fornecer uma lista dos ferramentais e gabaritos utilizados na fabricação/montagem. Essa lista deve conter no mínimo as seguintes
informação: descrição, número, PNs que são fabricados por ele, e o local /site onde é utilizado.
A análise é feita verificando se todas as informações estão corretas e coerentes. O objetivo da lista é assegurar que o requerente controle os ferramentais
utilizados.
Obs. Essa lista poderá ser usada como trilhas para a auditoria de avaliação inicial e outras.
          1.4.8 Fluxograma ou layout das instalações de produção.
O requerente deve fornecer um fluxograma ou layout das instalações mostrando os locais de fabricação/montagem e o fluxo de produção.
Obs. Esse layout das instalações poderá ser usado como trilhas para a auditoria de avaliação inicial e outras.
          1.4.9 Procedimento de voo de produção.
De acordo com o RBAC 21.137(e)(1), o requerente deve estabelecer e descrever, por escrito, procedimentos para inspeções e testes para garantir que cada
produto e artigo produzido está em conformidade com seu projeto aprovado, incluindo os procedimentos de ensaio em voo para cada aeronave produzida.
O procedimento de ensaio em voo de produção deve ser aprovado pela ANAC.
A análise é feita verificando se o procedimento de ensaio em voo de produção já está aprovado pela ANAC.
 
        1.5. Análise técnica da Documentação exigida no Plano de Certificação de organização de produção conforme modelo do apêndice J da IS Nº
21.006.
          1.5.1. Controle de Projeto
            1.5.1.1. Configuração do projeto.
Ver item 8.4.3.
            1.5.1.2. Lista de peças Categorizadas (Category Part List - CPL).
Ver item 8.4.4.
            1.5.1.3. Lista de itens (Technical Standard Order-TSO).
Ver item 8.4.6
            1.5.1.4. Instruções de aeronavegabilidade continuada.
O requerente deve fornecer as versões aprovadas dos seguintes documentos: AFM, WBM, MMEL, SRM e MRBR.
A análise pode ser feita consultando a GCPR para verificar se todos esses documentos estão aprovados pela ANAC antes da emissão do COP.  
            1.5.1.5. Sistema de controle das modificações
O requerente deve apresentar como será o sistema de controle das modificações de projeto.
A análise é feita verificando se os procedimentos da empresa atendem satisfatoriamente o capítulo 1D do formulário F-300-28, e são suficientes para
garantir o cumprimento com os requisitos aplicáveis do RBAC 21.
        1.5.2. Controle de Material.
            1.5.2.1. Lista de fornecedores de itens categorias 1 e 2.
Ver item 8.4.4.
            1.5.2.2. Roteiro de Inspeção de recebimento.
O requerente deve apresentar os procedimentos de Inspeção de recebimento de materiais.
Caso haja vários tipos de padrões de inspeção – PI, o requerente deve apresentar a lista dos padrões de inspeção para itens categorias 01 e 02.
A análise é feita verificando se os procedimentos da empresa atendem satisfatoriamente o capítulo 2B do formulário F-300-28, e são suficientes para
garantir o cumprimento com os requisitos aplicáveis do RBAC 21.
            1.5.2.3. Acceptance Test Procedure (ATP).
O requerente deve apresentar os Procedimentos de Testes para Aceitação aplicáveis para os itens categorias 01 e 02 (ATPs).
A análise é feita verificando se os procedimentos da empresa atendem satisfatoriamente o capítulo 3C do formulário F-300-28, e são suficientes para
garantir o cumprimento com os requisitos aplicáveis do RBAC 21.
Pode-se amostrar alguns ATP e solicitar apoio da engenharia da ANAC para conferir se os parâmetros de testes estabelecidos garantem que a peça atende
aos requisitos de projeto.
            1.5.2.4. Lista de processos especiais de fornecedores.
O objetivo principal é confirmar que todos os fornecedores estão aprovados e qualificados pelo requerente.
A análise pode ser feita através de uma verificação amostral, solicitando ao requerente os relatórios de qualificação de alguns fornecedores e verificando se
todas as informações estão corretas e coerentes. 
            1.5.2.5. Planejamento de ações em fornecedores.
O requerente deve apresentar como é feito o planejamento de ações em fornecedores.
A análise é feita verificando se os procedimentos da empresa atendem satisfatoriamente o capítulo 2A do formulário F-300-28, e são suficientes para
garantir o cumprimento com os requisitos aplicáveis do RBAC 21.
Além disso, o item 5.3 da IS Nº 21.006 deve ser utilizado para a análise deste controle de fornecedores.
          1.5.3. Processos de Fabricação.
            1.5.3.1. Lista de Processos especiais e END.
Ver item 8.4.5.
            1.5.3.2. Lista de Processos críticos.
Ver item 8.4.5.
            1.5.3.3. Roteiro de montagem de itens categorizados.
O requerente deve fornecer uma lista dos roteiros de montagem para os itens CPL categorias “1” e “2”.
A análise é feita verificando se os procedimentos da empresa atendem satisfatoriamente o capítulo 3A do formulário F-300-28, e são suficientes para
garantir o cumprimento com os requisitos aplicáveis do RBAC 21.
Além disso, pode ser feita também uma verificação amostral, solicitando ao requerente alguns roteiros de montagem e verificando se todas as informações
estão corretas e coerentes.
            1.5.3.4. Lista de Ferramentais e gabaritos.
Ver item 8.4.7.
            1.5.3.5. Fluxograma de produção.
Ver item 8.4.8.
          1.5.4. Liberação final.
            1.5.4.1. Ensaios do produto final.
O requerente deve fornecer uma lista dos ensaios no solo de aceitação final das aeronaves.
A análise pode ser feita verificando se todas as informações estão corretas e coerentes, caso necessário pode também solicitar apoio da equipe de
inspetores.
            1.5.4.2. Voo de produção.
Ver item 8.4.9.
            1.5.4.3. Conformidade com o projeto aprovado.
O requerente deve descrever o processo de inspeção final da aeronave, para assegurar a conformidade de cada aeronave com o projeto aprovado.
A análise pode ser feita verificando se todas as informações estão corretas e coerentes, caso necessário pode também solicitar apoio da equipe de
inspetores.
          1.5.5. Aeronavegabilidade continuada.
            1.5.5.1. Procedimento para tratamento de Dificuldade em Serviço.
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A análise é feita verificando se os procedimentos da empresa atendem satisfatoriamente o capítulo 5 do formulário F-300-28, e são suficientes para garantir
o cumprimento com os requisitos aplicáveis do RBAC 21;
            1.5.5.2. Procedimento para tratamento de Desvios da Qualidade (Quality Escape).
A análise é feita verificando se os procedimentos da empresa atendem satisfatoriamente o capítulo 5 do formulário F-300-28, e são suficientes para garantir
o cumprimento com os requisitos aplicáveis do RBAC 21.
            1.5.6. Finalização do Processo de Certificação.
            1.5.6.1. Manual da Qualidade.
Ver item 8.4.2.
 
          1.6. Encerramento da Análise por descumprimento de prazo.
Durante a análise de documentos, caso a ANAC necessite de qualquer correção nos documentos ou de informações adicionais, deve ser informado ao
requerente o prazo para resposta. Recomenda-se que todos os ofícios enviados para o requerente com solicitação de informações ou correções durante a
análise de documentos contenham a seguinte frase: “O não atendimento às solicitações deste ofício no prazo de 180 dias contados a partir do recebimento
do mesmo, ocasionará o encerramento do processo de certificação de produção.”
Se o requerente não atender prazo estabelecido em ofício, o coordenador de produção deve fazer um ofício comunicando o encerramento do processo.
Caso o requerente não cumpra os prazos acordados nas reuniões de acompanhamento, o servidor responsável pela análise deve notificar a empresa, por
ofício ou por e-mail, para que novos prazos sejam estabelecidos. A justificativa para extensão de prazo deve ser registrada no formulário F-121-07 do
plano de certificação na próxima reunião. Recomenda-se que a notificação feita à empresa, estabeleça o prazo de 180 dias para resposta e informe que o
não atendimento ocasionará o encerramento do processo de certificação de produção.
Se após ter sido notificado pela ANAC, o requerente não estabelecer novo prazo no plano de certificação, não agendar nova reunião de acompanhamento
ou não se manifestar no processo por 180 dias, o coordenador de produção deve fazer um ofício comunicando o encerramento do processo.
 
          1.7. Encerramento da Análise dos documentos.
Após a entrega e análise de todos os documentos necessários, o Coordenador da Produção responsável pela análise deve incluir no processo o seu parecer
sobre a realização da auditoria de avaliação inicial e atribuir o processo para o líder do grupo.
 

 
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.
Os casos omissos serão dirimidos pelo Gerente Técnico de Certificação de Organizações e Inspeção.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Origem: GTPL 00058.014442/2020-20 ITD-121-04

https://sei.anac.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=1317837&infra_hash=f884ff19e600d717d012e5e44837f880
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ANEXOS

 


