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Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-121-05  

I.   TÍTULO
Inspeção de Primeiro Artigo.
 
II.   CANCELAMENTO

Não Aplicável.
 
III.   REFERÊNCIAS

MPR 121 – Certificação de Organização de Produção.
 
IV.   OBJETIVO

O objetivo da Inspeção do primeiro artigo (FAI) é validar o processo produtivo do fabricante de um determinado produto ou artigo, verificando se o
processo é capaz de produzir peças e conjuntos que atendem a todos os requisitos de engenharia, certificação e produção.
Uma inspeção bem planejada e executada do primeiro artigo fornecerá evidência objetiva de que os processos do fabricante podem produzir artigos
compatíveis com o projeto e incorporar os requisitos associados. A inspeção de primeiro artigo irá:
- fornecer confiança de que os processos de fabricação artigos/produtos são capazes de produzir artigo/produto conforme;
- demonstrar que o fabricante do produto/artigo compreendeu as condições associadas aos requisitos;
- fornecer evidência objetiva da capacidade do processo;
- reduzir os riscos potenciais associados ao início da produção e/ou alteração de processo;
- fornecer garantia de conformidade do produto no início da produção ou após alterações.
 
 
V.   APLICABILIDADE

Aos servidores da Gerência Técnica de Auditoria e Inspeção – GTCO/SAR, quando executando inspeção de primeiro artigo.
 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

TDSD Type Design Standard Document
FA First Article 
FAI First Article Inspection 
P\N Part Number
TC Type Certificate 
STC Supplemental Type Certificate
EPRO Estrutura do Produto
DC Declaração de conformidade
RI Relatório de Inspeção
RIC Relatório de Inspeção de Conformidade
PCF Profissionais Credenciados em Fabricação
COP Certificado de Organização de Produção

2. Definições
TDSD – É o documento que define a configuração do projeto quando foi aprovado pela autoridade aeronáutica.
FA - Primeiro artigo quer dizer um produto jamais fabricado ou um produto certificado que venha a sofrer modificações necessitando nova certificação.
Após sua fabricação também necessitará ser testemunhada sua conformidade, para atestar aeronavegabilidade.
FAI – Inspeção de Primeiro Artigo.
TC – Certificado de Tipo é o documento emitido peça autoridade aeronáutica para um produto aprovado por ela.
STC – Certificado de Tipo Suplementar é o documento emitido pela autoridade aeronáutica para uma aprovar uma grande modificação a um certificado de
tipo que será incorporada em campo.
EPRO – Estrutura do Produto é o documento emitido pelo fabricante do produto certificado que informa todos os números das peças (P/N -Part Numbers),
obrigatórias e opcionais, que são utilizados durante a fabricação do mesmo.
DC – Declaração de conformidade é o documento emitido pelo fabricante para demonstrar que ele fez todos as inspeções e testes do produto/artigo antes
de apresentá-lo para a conformidade da autoridade.
MODIFICAÇÕES – pacote de ordens de engenharia que alteram de alguma forma um produto ou artigo aeronáutico.
 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

RBAC 21 Certificação de Produto e Artigo Aeronáuticos
IS 21-006 Produção sob o RBAC 21 subpartes F, G, K e O.
MPR/SAR-121 Certificado de Organização de Produção
F-300-18 Declaração de Conformidade
F-300-10 Relatório de Inspeção 
F-300-19 Registro de Inspeção de Conformidade 

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES

1. INSPEÇÃO DE PRIMEIRO ARTIGO
        1.1. Processo inicial – Reunião entre autoridade e requerente
Conforme mencionado anteriormente, a inspeção de primeiro artigo é uma das fases da certificação de produção para um determinado produto/artigo.
Assim sendo, reuniões preliminares deverão ocorrer para definições de cronograma do processo de certificação e a real intenção do requerente em fabricar
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o artigo. Outras reuniões que se fizerem necessárias deverão constar na ATA.
Nestas reuniões serão definidos em que momento ocorrerão as inspeções de primeiro artigo e poderão participar representantes das áreas de inspeção e
auditoria, etc.
 
        1.2. Inspeção de primeiro artigo.
Quando estiver definido o momento da execução da inspeção de primeiro artigo, o líder da inspeção escalará uma equipe para a condução do trabalho. O
coordenador da CCIP poderá, dependendo da disponibilidade, utilizar a mão de obra de profissionais credenciados em fabricação ou até de funcionários da
empresa requerente, que possam contribuir na coleta dos dados necessários. Cabe enfatizar que a participação de PCF ou funcionários da empresa tem um
grande impacto, no tamanho da amostragem da coleta de P/N que precisa ser feita durante a inspeção completa de primeiro artigo.
Tendo em vista que o objetivo da inspeção é a verificação da conformidade do projeto aprovado, a equipe deverá utilizar a listagem de modificações, se
aplicável, Lista de Números das parte (P/N) (ou outros equivalentes) e um relatório trimestral das últimas tarefas de produção que envolveram aquele
produto ou artigo apresentado.  
 
        1.3. Inspeção de primeiro artigo em produto aeronáutico.
A GTCO executa a FAI em produto aeronáutico utilizando uma amostragem dos P/N instalados nele, face o enorme número de part numbers que um
produto aeronáutico normalmente tem. A equipe que executar a inspeção deverá obter a relação completa dos P/N elegíveis para o produto aeronáutico a
ser inspecionado, assim como os documentos de modificações de projeto aprovadas para a produção do mesmo.
A equipe de inspeção deve, por meio de lista fornecida pelo requerente, verificar se as modificações incorporadas no produto apresentado estão de acordo
com as mesmas modificações aprovadas pela ANAC. A mesma conferência deve ser feita em relação aos P/N instalados na aeronave, ou seja, uma amostra
significativa dos P/N deve ser coletada na aeronave e confrontada com a lista de P/N elegíveis para a aeronave. O sistema de produção do requerente deve
possibilitar a conferência dos dois controles, de P/N e modificações instalados.
Face a possibilidade de haver problemas de produção que não são facilmente perceptíveis no produto, a equipe de inspeção pode selecionar alguns
relatórios de produção aplicáveis ao produto apresentado. Problemas de produção que necessitam da disposição de engenharia do requerente para serem
aceitos devem ser informados à engenharia ANAC, para obtenção da mesma aceitação. Também podem ser passíveis de verificação as ordens de trabalho
ou produção executadas, assim como todo ou qualquer artefato utilizado na durante a produção do produto.  
Além da verificação documental, a equipe de inspeção deve verificar se os sistemas da aeronave, principalmente aqueles que dependem de software
embarcado, estão de acordo com o projeto aprovado. Testes funcionais do sistema de propulsão, comandos de voo, sistemas hidráulicos, elétricos, oxigênio
e de emergência que podem ser feitos de solo, de acordo com a conveniência e oportunidade.
Discrepâncias observadas durante as verificações acima descritas podem evidenciar que o sistema produtivo da requerente ainda não está maduro, para
obtenção do Certificado de Organização da Produção – COP.
 
        1.4. Inspeção de primeiro artigo em artigo aeronáutico.
Diferentemente da inspeção em produto aeronáutico, a inspeção em artigo deve ser completa. Ou seja, a GTCO executará a FAI em um artigo aeronáutico
utilizando uma lista completa dos P/N e documentos de modificação de projeto elegíveis para o artigo. A equipe que executar a inspeção deverá conferir se
a relação completa dos P/N instalados está de acordo com a lista de P/N elegíveis para o produto aeronáutico a ser inspecionado.
Assim como ocorre na inspeção de produto, também na inspeção de artigo aeronáutico a verificação sistêmica se faz necessária. Aqui também há
possibilidade de haver problemas de produção que não são facilmente perceptíveis no artigo, dessa forma, a equipe de inspeção pode selecionar alguns
relatórios de produção aplicáveis ao artigo apresentado. Problemas de produção que necessitam da disposição de engenharia do requerente para serem
aceitos devem ser informados à engenharia ANAC, para obtenção da mesma aceitação. Também podem ser passíveis de verificação as ordens de trabalho
ou produção executadas, assim como todo ou qualquer artefato utilizado na durante a produção do artigo.
A inspeção física do artigo pode sugerir a utilização de instrumentos de medição e/ou demais artefatos de produção. Assim, a equipe de inspeção deve
analisar a e informar ao requerente as necessidades sistêmicas e físicas que deverão estar disponíveis para a realização da FAI.
 
          1.5. Forma Resultado da Inspeção de Primeiro Artigo.
A inspeção de primeiro artigo deve ocorrer em um novo processo SEI associado ao processo de certificação de produção.
Tendo em vista que a inspeção de primeiro artigo é aplicável ao produto e/ou artigo aeronáuticos, a GTCO utiliza dois relatórios diferentes para
documentar a realização da inspeção, conforme aplicável. A inspeção de primeiro artigo aplicada ao produto aeronáutico tem seu registro formal feito no
formulário F-300-10 (Relatório de Inspeção), já a inspeção de primeiro artigo aplicada ao artigo aeronáutico tem seu registro formal feito no formulário F-
300-19 (Registro de Inspeção de Conformidade).
A inspeção de primeiro artigo resultará em um parecer no processo que deu origem ao pedido de inspeção, emitido pela equipe que executar a inspeção. O
parecer terá como base o relatório de inspeção, no caso de produto ou o relatório de inspeção de conformidade, no caso de artigo.
O relatório e o parecer devem ser inseridos no processo SEI. O parecer deve conter uma recomendação pela emissão ou não do COP.
Exemplo prático de resultado de inspeção de primeiro artigo de produto aeronáutico poderá ser consultado no documento SEI: 3511736
 
Nota: Os inspetores deverão trabalhar restritamente no processo do artigo novo, não sendo de sua atribuição outros produtos ou processos que não são
propósito da inspeção.
 

 
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-121-05

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

 


