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I. GERAL 

1.1. Natureza 

De acordo com o artigo IX do Memorando de Entendimento, para a promoção da 
segurança da aviação civ il, em vigor entre a Civil Aviation Administration o/China 
(CAAC) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o Aircraft Ainvorlhiness 
Deparrmenl da CAAC (CAAC-AAD) e a Superintendênc ia de Aeronavegabilidade 
da ANAC (ANAC-SAR) são os Setores designados corno seus agentes executivos e 
eles desenvolveram o presente Procedimento de Implementação de 
Aeronavegabilidade (lmplementa/íon Procedure of Aint'Orlhiness ~ IPA) relati vo a 
aprovação de projeto, certificação de acronavegabilidade para exportação, atividades 
pós-aprovação de projeto e assistência técnica entre CAAC-AAD e ANAC-SAR. 

Este IPA destina-se a facilitar o processo de aprovação das Autoridades para 
produtos aeronáuticos civis importados e exportados entre o Brasil e a China e 
também se destina a racilitar a cooperação mútua e assistência técnica, incluindo 
investigações de acidentes e incidentes para aeronaves fabricadas no Brasi l e na 
China. 

1.2. Embasamento 

o embasamento para este IPA está estabelecido nos artigos IV e IX do Memorando 
de Entendimento em vigor entre CAAC e ANAC. 

1.3. Princípios e Conceito 

CAAC-AAD e ANAC-SAR apresentaram um ao outro e compreenderam os sistemas 
de certificação de aeronaves de cada Autoridade em matéria de certificação, 
aprovação, ou aceitação de aeronavegabilidade e ambiental de produtos aeronáuticos 
civis e decidiram fazer deste IPA viável e detenninar O escopo apropriado entre as 
Autoridades. (Veja seção 2 - Escopo). 

Este documento define os procedimentos que cada Autoridade concorda em seguir 
para pennitir à Autoridade atender aos seus requisitos regulat6rios para a importação 
e suporte de produtos aeronáuticos c ivis. 

Um objeti vo importante deste IPA, de acordo com o Memorando de Entendimento, é 
garantir que o máximo crédito praticável seja dado ao sistema de certificação da 
AUloridade de Aeronavegabi lidade Exportadora durante a certificação/validação de 
um produto pela Autoridade Importadora . 

ANAC-SAR e CAAC-AAD concordam que toda informação, incluindo 
documentação técnica, trocada sob este IPA será na língua inglesa. 

1.4. Mudanças nos Sistemas dc Certificação de Aeronans das Autoridades 

o contínuo diálogo entre ANAC-SAR e CCAC-AAD é necessário para garantir que 
as mesmas ou consistentes informações e requisi tos estejam emitidos para um dado 
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produto. Portanto espera-se que as Autoridades mantenham-se, uma a outra, 
informadas de todas as leis, regu lamentos, normas e requisitos de aeronavegabi lidade 
e ambientais, e seus sistemas de certificação de aeronavegabilidade. 

Cada Autoridade deve, tanto quanto praticável: 
a) Notificar a outra Autoridade de quaisquer planos para fazer revisões aos seus 

regulamentos/nonnas ou requ isitos e seu sistema para certi fi cação ou aprovação 
de aeronavegabilidade e ambiental; 

b) Oferecer à outra Autoridade uma oportunidade para comentári os; e 
c) Dar a devida consideração aos comentários feitos pela outra AUlOridade sobre a 

revisão pretendida. 

Todavia, cada Autoridade deve avisar a outra sobre quaisquer modificações em: 
a) Responsabilidades estatutárias (legais); 
b) Estrutura organizac ional (e.g. pessoal chave, estrutura gerencial, formação 

técnica, localização); 
c) Supervisão do sistema de qua lidade da Produção; ou 
d) Delegação de responsabi lidades. 

A outra Autoridade tem o direito de se familiarizar com tais modificações, incluindo 
discutir pessoalmente com a outra Autoridade para garantir da aceitação continua 
desde IPA. 

A ANAC-SAR e CAAC-AAD reconhecem ainda que a revisão por uma Autoridade 
de seus regulamentos, diretrizes, proced imentos, responsabilidades estatutárias, 
estrutura organizacional, supervisão do sistema de qualidade da produção, ou 
delegação de responsabi lidades podem afetar a base e do escopo deste IPA. Assim, 
mediante aviso prévio de tais mudanças por uma Autoridade, a outra AUlOridade 
poderá propor uma reunião para analisar a necessidade de emenda a este IPA. 

1.5. Reuniões entre as Auloridades 

ANAC-SAR e CAAC-AAD concordam em se reunir pe lo menos uma vez ao ano ou 
como cons iderarem necessário para di scutir este IPA, projetos de cert ificação em 
andamento ou futuros, modificações na organização da Autoridade, quaisquer 
revisões nos seus sistemas de certilicação, pedidos de assistência técnica ou 
quaisquer outras questões relacionadas com a promoção da segurança da aviação sob 
este IPA. O setor industrial pode ser convidado se necessári o. 

1.6. Interpretações 

No caso de interpretações conflitantes das lei s, regulamentos/nonnas de 
aeronavegabilidade ou ambientais, requisitos, ou meios aceitáveis de cumprimento 
relativos a cert ificações, aprovações, ou de aceitação sob este IPA, a interpretação da 
Autoridade de A viação Civil, cuja legislação, regu lamentação/nonnas, requisitos ou 
meios aceitáveis de cumprimento estão sendo interpretados prevalecerá. 
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1.7. Melhoria continua deste rPA 

CAAC-AAD e ANAC-SAR são responsáveis pelo processo administrativo de manter 
este documento atualizado. Sugestões de melhoria são bem vindas e podem ser 
dirigidas a qualquer um dos setores para os endereços ind icados no Apêndice A deste 
IPA. 

1.7.1. Revisão 

I. 7.2. 

Este IPA pode ser revisado a qualquer momento por consentimento mútuo da 
ANAC-SAR e CAAC-AAD. Além disso, este IPA pode ser revisado periodicamente, 
lendo em conta as melhorias, adições, arranjos especiais ou alterações sugeridas tanto 
pela ANAC-SAR ou CAAC-AAD, pelas associações do setor industrial de aviação 
brasile iras ou chinesas ou suas empresas membro, ou por ou tras partes interessadas, 
para garantir que este IrA pennaneça atualizado. 

Revi sões devem ser desenvolvidas em cooperação e devem ser efetivadas pelas 
assinaturas do Superintendente da ANAC-SAR e do Diretor Geral do CAAC-AAD e 
devem especificar seu efeito, se qualquer, sobre as atividades real izadas no âmbito 
do presente IrA antes da revisão entrar em vigor. 

Todas as revisões deste IrA, incluindo seus anexos, serão administradas 
conjuntamente pe la ANAC-SAR e a CAAC-AAD. 

Arranjos espec iais 

É previsto que situações urgentes ou únicas possam se desenvolver - com respeito a 
aprovação lk prujdo, ct:rLificação (k at::runavt:gabilidade para exportação ou 
assistência técnica - as quais não tenham sido especificamente abordadas neste IPA, 
mas que estejam previstas pelo Memorando de Entendimento. 

Se surgir uma situação e antecipar novas tecnologias ou desenvolvimentos gerenc iais 
que levarão a reincidências, a ANAC-SAR e a CAAC-AA D abordarão uma solução 
para a situação e este IPA deverá ser revisado em conform idade ao 1.7.1 deste IPA. 

A implementação da solução pode ser desenvolvida, se necessário, por um arranjo 
espec ial. Arranjos especiais desenvolvidos em cooperação entre as Autoridades estão 
no Apêndice B. Se estiver aparente que a situação tenha pequena possibilidade de 
recorrência, o procedimento poderá ter duração limitada. 

1.8. Denúncia 

ANAC-SAR ou CAAC-AAD podem denunciar este IPA mediante not ificação por 
escrito à outra Autoridade com 60 dias de antecedência. A denúncia do presente IPA 
não afetará a validade de atividade conduz ida sob suas prov isões antes da denúncia e 
cada Autoridade deve continuar a cumprir as obrigações prev istas na Seção 4.2 do 
Anexo 8 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, assi nada pela República 
Popular da China e pe la República Federat iva do Brasil, relativa a 
aeronavegabilidade continuada, enquanto qualquer produto aeronáutico civil 
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importado do pais da Autoridade Exportadora for operado no pa is da Autoridade 
Importadora. 

1.9. Definições 

As defin ições do Artigo li do Memorando de Entendimento são incorporadas por 
referência neste IPA. Como usado neste IPA, as definições a seguir são fornecidas 
para completar aquelas definições. 
a) "Nonnas de Aeronavegabilidade" significam regulamentos que regem o projeto, 

desempenho, materiais, mão de obra, fabricação, manutenção e mod ificação de 
produtos aeronáuticos civis. 

b) "Aparelho", qua lquer instrumen to, mecanismo, equipamento, peça, aparato ou 
acessório, incluindo equipamento de comunicações que é utilizado ou destinado a 
ser utilizado na operação ou controle de uma aeronave em voa, é instalado ou 
acop lado à aeronave e não faz parte de uma fuselagem, motor de aeronave ou 
hélice. 

c) "Cumprimento" significa que, depois de exame por aná lise, ensaio, etc., 
constatou-se que o projeto de um produto aeronáutico satisfaz as normas 
especificadas de aeronavegabilidade ou ambientais. 

d) "Componente" significa uma peça, material ou subconjunto destinado ao uso cm 
um produto aeronáutico. 

e) "Confonnidadc" significa que um produto aeronáutico foi comparado com os 
dados pertinentes de projeto, de ensaio ou do sistema de qualidade e constatou-se 
que ele está de acordo com esses dados. 

f) "Aprovação Ambiental" significa a constatação de que um produto aeronáutico 
civi l cumpre com as nonnas relativas a ruído de aeronaves e/ou emissões de seus 
motores. 

g) "Normas Ambientais" significa regulamentos que governam projetos com relaç.ão 
a características de ruído e emissões de exaustão de produtos aeronáuticos civis. 

h) "Ensaios Ambienlais" significa um processo pelo qual um produto aeronáutico 
c ivil é avaliado para cumprimento com as nonnas ambientais. 

i) "Constatação de Nível Equivalente de Segurança" significa uma constatação de 
que a ação alternativa tomada provê um nível de segurança igual àquele provido 
pelos requ isitos para os quais a equivalência está sendo almejada. 

j) " Isenção" sign ifi ca urna permissão de não cumprimento com um requisito quando 
processada mediante o procedimento regulatório apropriado pela ANAC-SAR ou 
CAAC-AAD, constatado que seja de interesse publico e que não produzirá efeito 
adverso na segurança. 

k) ';Autoridade de Aeronavegabilidade Exportadora" significa a organização 
nacional dentro do Estado exportador, encarregada, pelas leis do Estado 
exportador, de regular a certificação, aprovação ou aceitação de 
aeronavegabilidade e ambiental de produtos aeronáuticos. A Autoridade de 
Aeronavegabilidade Exportadora será referida como a Autoridade Exportadora. 

I) ';Constatação" significa o resultado de uma análise crítica, investigação, inspeção, 
ensaio, avaliação, etc. feita pela Autoridade para estabe lecer que um projeto 
satisfaz às le is, regulamentos, normas ou requisitos, ou que o produto aeronáutico 
está conforme os dados de projeto aprovados. 

m)"Autoridade de Aeronavegabilidade Importadora" significa a organização 
nacional dentro do Estado importador, encarregada, pelas leis do Estado 
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importador, de regular a certificação, aprovação ou aceitação de 
aeronavegabilidade e ambiental de produtos aeronáuticos. A Autoridade de 
Aeronavegabi lidade Importadora será referida como a Autoridade Importadora. 

n) "Manutenção" significa a realização de inspeção, revisão geral, reparo, 
preservação e substitu ição de peças, materiais, aparelhos ou componentes de um 
produto ações para garantir a acronavegabilidade do produto, mas exclui 
modificações. 

o) "Fabricante" significa a pessoa responsável pela montagem final de um produto 
aeronáutico sob um sistema de qualidade da produção aprovado pela ANAC
SAR ou CAAC-AAD, o qual garante a conformidade do produto com um projeto 
de tipo aprovado. A montagem final inclui as at ividades de produção ou 
fabricação, ainda que as partes do produto tenham sido fabricadas por outras 
pessoas em outros locais. 

p) "Modificação" significa uma mudança na construção, configuração, desempenho, 
características ambientais ou limitações operat ivas do produto afetado. 

q) "Pessoa" significa qualquer indivíduo, firma, parceria, corporação, companhia, 
associação, soc iedade anônima por ações ou entidade governamental e inclui um 
depositário, consignatário, procurador ou outro representante similar desse. 

r) "Sistema de Qualidade da Produção" significa o processo sistemático o qual provê 
conliança de que os produtos aeronáuticos estarão em conformidade com o 
projeto de tipo aprovado e estarão em condição de operação segura. 

s) "Condição Especial" significa uma norma de aeronavegabilidade prescrita pela 
Autoridade de Aeronavegab ilidade quando os regulamentos para o produto não 
contém normas de segurança adequadas ou apropriadas devido a característ icas 
de projeto novas ou não usuais. Condições Espec iai s contêm tais nonnas de 
segurança confonne a Autoridade de Aeronavegabilidade constatar serem 
necessários para estabe lecer um nível de segurança equivalente àque le presente 
lia n:gulaJlu:lIlayaU aplil:ávd. 

t) " Fornecedor" significa uma pessoa que é con tratada para prover um componente 
ou processo especial para o fabricante para ser incorporado no produto 
aeronáutico do fabricante. 

u) "Aprovação de Projeto de Tipo" significa a certificação, aprovação ou aceitação 
do projeto de um produto aeronáutico feita pela ou em nome da Autoridade. 

2. ESCOPO 

2. 1. Geral 

Este IPA cobre as provisões estabe lecidas nos seguintes parágrafos. 

2.2, Provisões para Produtos e Peças Aceitas para Importação sob este IPA 
a) Aceitação chinesa dos Certificados de Aeronavegabilidade para Exportação da 

ANA C para produtos classe 1 novos e usados. 
b) Aceitação chinesa da Ainllorlhiness Approval Tag da ANAC para produtos classe 

11 e 111. 
c) Aceitação brasileira dos Certificados de Aeronavegab ilidade para Exportação da 

CAAC para produtos classe I novos e usados. 
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d) Aceitação brasi leira da Ainvorthiness ApprovaJ Tag da CAAC para produtos 
classe 11 e 111 . 

2.3. Provisões pa ra Assistência Técnica 

3. 

3. 1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.2. 1. 

ANAC-SAR e CAAC-AAD concordam em cooperar quando uma das Autoridades 
de Aeronavegabilidade necess itar de assistência técnica para cumprir com seus 
deveres nac ionais quanto a aeronavegabi lidade e me io ambiente no país da outra 
Autoridade de Aeronavegabi lidade. 

PROCEDIMENTOS DE TRABALHO ESTABELECIDOS 

I)rocedimen'os de Ap rovação de Projeto 

Geral 

A aprovação do projeto de tipo de um produto ou de modificações ao projeto de tipo 
de um produto feitas pe la Autoridade Importadora será baseada, tanto quanto 
praticável, em avaliações técn icas, ensa ios, inspeções e certificações de cumprimento 
feitas pela Autoridade Exportadora. 

A aprovação de projeto apropriada é emitida pela Autoridade Importadora para um 
produto importado se a Autoridade Exportadora, após consu lta com a Autoridade 
Importadora, certificar para a Autoridade Importadora que o projeto de tipo do 
produto foi exam inado, ensaiado, inspec ionado e constatou-se que ele satisfaz os 
critérios de aeronavegabi lidade prescritos pela Autoridade Importadora, os quais a 
Autoridade Importadora constatou serem equivalentes às suas próprias normas 
nacionais para um produto similar. 

Consideração de Requerimento para Aprovação de Projeto de Tipo 

Brasi l 

Qualquer modelo de aeronave exportado para o Bras il (sob acordo de compra ou 
leasing), independente de ser novo ou usado, deve possuir um certificado de tipo 
brasileiro, emitido com base no cert ificado de tipo da autoridade primária 
estrange ira. para poder ser registrado no Registro Aeronáutico Brasi leiro. 

Qualquer aerOnave com um cert ificado de tipo brasileiro modificada de acordo com 
um certificado suplemen tar de tipo de uma autoridade estrangeira, ou documento 
equivalente, exportada para o Brasil, deve ter um certificado suplementar de ti po 
brasi leiro emitido com base no certificado suplementar de tipo emitido pela 
autoridade primária estrangei ra ou documen to equiva lente. 

Qualquer modelo de motor ou hélice de aeronave exportado para o Brasi l, 
independente de ser novo ou usado, deve ler um cert ificado de lipo brasilei ro, 
emitido com base no certificado de tipo da autoridade primária estrange ira, para 
poder ser instalado em qualquer aeronave com certificado de tipo brasileiro. 
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3.1.2.2. 

3.1.2.3. 

Qualquer peça, subconjunto, componente ou aparelho não incluído na definição do 
projeto de tipo brasileiro aprovado deve tcr uma aprovação ou aceitação brasileira 
para instalação. baseada na aprovação da autoridade primária estrangeira, para poder 
ser instalado em qualquer produto com um certificado de tipo brasileiro. 

China 

Qualquer modelo de aeronave exportado para a China (sob acordo de compra ou 
leasing), independente de ser novo ou usado, deve possuir um certi ficado de tipo 
chinês, emitido com base no certificado de tipo da autoridade primária estrangeira, 
para poder ser registrado no Registro Chinês ou para ser operado sob leasing por um 
transportador aéreo certificado ou operador comercial sob os Regulamentos de 
Av iação Civil Chineses. 

Qualquer aeronave com um certificado de tipo chinês modificada de acordo com um 
certificado suplementar de tipo de uma autoridade estrangeira, ou documento 
equivalente, exportada para a China, deve ter um certificado suplementar de tipo 
chinês, ou aprovação equivalente, emitido com base no certificado su plementar de 
tipo emitido pela aUloridade primária estrangeira ou documento equivalente. 

Qualquer modelo de motor ou hélice de ae ronave exportado para a Ch ina, 
independente de se r novo ou usado, deve ter um cert ificado de tipo chinês, emitido 
com base no certi fi cado de tipo da autoridade primária estrangeira, para poder ser 
instalado em qualquer aeronave com certificado de tipo chinês. 

Qualquer peça, subconjunto, componente ou aparelho não inclu ído na definição do 
projeto de tipo chinês aprovado deve ter uma aprovação ou acei tação chinesa para 
instalação, baseada na aprovação da autoridade primária estrangeira, para poder ser 
instalado em qualquer produto com um certificado de tipo chinês. 

Nova categoria de produto 

Uma nova categoria de produto é entendida como uma categoria de produto relativa 
à qual a Autoridade Exportadora não participou de um processo de certifi cação 
completo com respeito às nonnas de aeronavegabilidade relat ivas a projeto 
concernentes. 

Se o requerimento for para uma nova categoria de produto ou tiver um nível de 
complexidade que não tenha sido previamente certificado pela Autoridade 
Exportadora, a Autoridade Exportadora deve notificar a Autoridade Importadora. 
Esta notificação deve ser feita assim que a Autoridade Exportadora tomar 
conhecimento deste tipo de requerimento pendente, para que a Autoridade 
Importadora possa planejar o escopo de seu programa de validação. 
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3.1.3. Procedimento de Aprovação de Projeto de Tipo para Aeronaves, Motores de 
Aeronaves e Hélices 

3. 1.3.1. 

ANAC-SAR emite "Certificado de Tipo" (CT) e CAAC-AAD emite "Validafion 
Type Certificare" (VTC) para produtos importados para conceder aprovação de 
projeto de tipo para aeronaves, motores de aeronaves e hélices. 

Os seguintes procedimentos se aplicam a tal projeto de tipo de produtos a serem 
aprovados pela ANAC-SAR ou pela CAAC-AAD para certificação de 
aeronavegabilidade padrão. 

Aeronaves de categorias não usuais e motores e hélices para essas aeronaves serão 
tratados caso a caso mediante provisões para arranj os especiais deste documento. 

Requerimento 

Um requerimento para uma aprovação de projeto de tipo deverá ser feita pelo 
requerente por intermédio de sua Autoridade com um pedido de que o requerimento 
e informações relativas a ele sejam encaminhados à Autoridade Importadora. 

Todos os requerimentos chineses para aprovação de projeto de tipo da ANAC-SAR 
serão env iados pela CAAC-AAD à ANAC-SAR. 

Todos os requerimentos brasileiros para aprovação de projeto de tipo da CAAC serão 
enviados pela ANAC-SAR à CAAC-AAD. 

Requerimentos devem incluir: 
a) Uma descrição técnica geral do produto; 
b) Um desenho em três vistas para aeronaves ou um desenho em corte para motores 

de aeronaves e hélices; 
c) O Cert ificado de Tipo e as Especificações de Tipo (Type Certificate Data Sheet), 

se disponíveis, ou uma declaração das normas de aeronavegabilidade aplicáveis 
para a aprovação de projeto (incluindo requisitos ambientais) conforme 
estabelecidas pela Autoridade Exportadora para a sua própria aprovação de 
projeto doméstica; 

d) Quaisquer características novas ou não usuais conhecidas pe lo requerente no 
momento do requerimento as quais podem necessitar de emissão de condições 
especiais de aeronavegabilidade; 

e) Quaisquer isenções ou constatações de segurança equ ivalente previstas relativas 
às normas de aeronavegabilidade da Autoridade Exportadora para aprovação de 
projeto de tipo; 

f) Data estimada para a primeira entrega; 
g) Uma cópia do certificado de produção, incluindo registros de limitações; 
h) Uma cópia de cada issue paper emitido pela Autoridade Exportadora; 
i) Uma cópia do Compliance Check List emi tido pela Autoridade Exportadora; e 
j) Descrição das características, princípios e limitações de operação para motores e 

hélices. 
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3.1.3.2. 

3.1.3.3. 

Briefing inicial de familiarização 

Em projetos grandes, assim que possível após o recebimento e aceitação do 
requerimento pela Autoridade Importadora, e quando o projeto estiver 
suficientemente definido, um briefing para familiarização sobre o produto pode ser 
requisitado pela Autoridade Importadora. 

o briefing será realizado em um local de mútuo acordo para o comparecimento da 
Autoridade Importadora, da Autoridade Exportadora e do requerente. Os propósitos 
primários do briefing serão os de permitir: 
a) Ao requerente descrever o projeto à Autoridade Importadora. Este briefing (ou 

uma série de briejings) cobrirão todos os aspectos do projeto. Deve ser dada 
ênfase em quaisquer característ icas de projeto novas, não usua is ou críticas que 
podem necessitar a emissão, por parte da Autoridade Importadora ou da 
Autoridade Exportadora, de condições especiais ou novas aplicações das nonnas 
existentes; 

b) À Autoridade Importadora abordar discussões técnicas detalhadas com a 
Autoridade Exportadora e com o requerente sobre o projeto, incluindo aplicações 
ou interpretações específicas das normas de aeronavegabilidade do Estado 
exportador e do Estado importador; e 

c) Para produtos com histórico de serviço anterior, ao requerente e à Autoridade 
Exportadora transmitir infonnações à Autoridade Importadora sobre o histórico de 
serviço do produto, incluindo medidas corretivas aplicadas para ev itar a 
ocorrência de incidentes ou acidentes. 

Estabelecimento da base de certifi cação pela AUlOridade Importadora 
a) A Autoridade Importadora estabelecerá a Base de Certificação de Tipo para o 

projeto de um produto de acordo com suas próprias normas e procedimentos 
domésticos de aeronavegabilidade e ambientais efetivos para um produto similar, 
com base nas nonnas que estavam efetivas no Estado importador no momento que 
o requerimento foi recebido para aprovação do projeto de tipo do produto pela 
Autoridade Exportadora. 

b) Uma vez que a Base de Certificação de Tipo da Autoridade Importadora tenha 
sido estabelecido, os critérios de aeronavegabilidade para a certificação de tipo 
pela Autoridade Importadora serão desenvolvidos em conjunto pela Autoridade 
Importadora e pela Autoridade Exportadora de tal modo a: 
(i) Dar o máximo crédito ao sistema de certificação doméstico da Autoridade 

Exportadora; e 
(ii) Prover à Autoridade Importadora uma base para constatar cumprimento com 

suas próprias normas domésticas de aeronavegabilidade ou constatar que 
critérios equivalentes foram sat isfeitos, baseados na certificação da 
Autoridade Exportadora de cumprimento com os critéri os de 
aeronavegab ilidade acordados. 

c) Os critéri os de aeronavegabi lidade definidos pela Autoridade Importadora 
consistirão das normas de aeronavegabilidade como aplicadas pela Autoridade 
Exportadora sob seu próprio sistema de certificação doméstico, aliado a quaisquer 
condições técnicas adicionais especificadas pela Autoridade Importadora para 
estabelecer um níve l equivalente de segurança com suas próprias nonnas 
domésticas para um produto similar. 
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3.1.3.4. 

3.1.3.5. 

3. 1.3.6. 

Condições técnicas adicionais 

As condições técnicas adicionais podem incluir quaisquer ou todas as seguintes: 
a) Condições adicionais baseadas nas diferenças entre os dois Estados nas normas, 

interpretações, aplicações, diretrizes e materiais de consuha básicos relativos a 
aeronavegabilidade e meio ambiente efetivos na data de requerimento do 
certificado de tipo em itido pela Autoridade Exportadora. No caso do Brasil, as 
normas básicas de aeronavegabilidade estão estabe lecidas nos "Regulamentos 
Brasileiros da Aviação Civil" (RBAC), emitidos pela ANAC. No caso da China, 
as normas básicas de aeronavegabilidade estão estabelecidas nos "Chinese Civil 
Aviation Regufations" (CeAR), emitidas pela CAAC; 

b) Condições Especiais relacionadas a características novas ou não usuais do projeto 
do produto que não são cobertas pelas normas de aeronavegabilidade adotadas 
pela Autoridade Exportadora; 

c) Condições de aeronavegabilidade baseadas na avaliação de constatações de 
segurança equivalente e isenções concedidas peja Autoridade Exportadora ao 
requerente para a certificação doméstica; e 

d) Ações consideradas necessárias pejo Estado importador para operação segura 
contínua como resultado de análise crítica da Autoridade Importadora do histórico 
de serviço e das ações tomadas pela Autoridade Exportadora para corrigir 
condições inseguras em produtos de um projeto de tipo previamente certificado 
pela Autoridade Exportadora e que acumularam um histórico de serv iço 
documentado. 

Requisitos operacionais relativos a projeto 

Requisitos operacionais da Autoridade Importadora para um tipo ou condição 
específica de operação, a qual afetaria o projeto ou desempenho do produto, poderia 
incluir provisão de equipamento adicional, assim como informações adicionais para 
consulta no manual de voo da aeronave e informações de manutenção. 

Requisitos operacionais relativos a projeto mandatórios serão notificados pela 
Autoridade Importadora em cada processo de validação. 

Envio de dados c análise crítica de projeto 

Os dados técnicos representativos do produto requeridos variarão com o tipo e 
complex idade do produto envo lvido. Antes da em issão da certi fi cação de tipo, a 
Autoridade Importadora pode requisitar dados técnicos de projeto adicionais, pode 
realizar uma análise crítica do produto e pode realizar voos com o produto para seus 
propósitos de certificação e familiarização. Também, quando julgar necessário, a 
Autoridade Importadora pode realizar voos ou conduzir uma análise crítica detalhada 
do produto para garantir cumprimento com as condições técnicas adicionais. O 
requerente submeterá todos os dados, conforme exigido pela Autoridade 
Importadora, à Autoridade Exportadora para verificação e transmissão à Autoridade 
Importadora. 
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3.1.3.7. 

3.1.3.8. 

3.1.3.9. 

3.1.4. 

Reuniões técnicas 

Além do briefing inicial de fami l iarização, outras reuniões técn icas podem ser 
necessárias para garantir que quaisquer condições técnicas adicionais e requisitos 
operacionais re lativos a projeto mandatários que tenham sido comunicados à 
Autoridade Exportadora tenham sido compreendidos adequadamente, e que 
quaisquer questões técn icas pendentes tenham sido resolvidas. Todas as reuniões 
técnicas serão organizadas por intermédio da Autoridade Exportadora. O local das 
reuniões pode variar, dependendo das necessidades e prioridades, e nonnalmente irá 
contar com a part icipação de representantes das duas Autoridades. Tais reuniões (e 
procedimentos para as reuniões) podem incluir: 
a) Reuniões técnicas requisitadas pelo requerente, pela Au toridade Exportadora ou 

pe la Autoridade Importadora para o propósi to de relatar novos desenvolvimentos, 
analisar criticamente mod ificações ou resolver questões técnicas de cumprimento; 

b) Reuniões técnicas entre as Autoridades para solução célere de questões pendentes; 
c) Reuniões técnicas com o requerente para informá· lo da posição da Autoridade 

Importadora acerca de quaisquer questões técnicas não resolvidas; e 
d) Reun iões técnicas envo lvendo especial istas de operações e manutenção das duas 

Au toridades e o requerente para fac ilitar a aceitação operaciona l do produto pe la 
Au toridade Importadora para um tipo ou condição específico de operação. 

lssue Paper e Ficha de Controle de Assuntos Relevantes 

lssue Paper (l P), para a CAAC-AAD e Ficha de Contro le de Assuntos Relevantes 
(FCAR), para a ANAC-SAR. podem ser preparadas pela Autoridade Importadora. 
conforme aplicável, que descrevem questões tais como Condições Técnicas 
Ad icionais a serem resolvidas antes da concessão do CTNTC pela Autoridade 
hnportadora. A forma exata e o escopo destes documentos serão determinados pelas 
Autoridades e os deta lhas do seu uso serão fornecidos à outra Autoridade. 

Aprovação do manual de voo da aeronave 

A Autoridade Exportadora aprovará o manual de voo para uma aeronave importada 
individual em nome da Autoridade Importadora de acordo com a aprovação de 
projeto de tipo da Autoridade Importadora. Esta aprovação será usada com uma folha 
de rosto (veja no apêndice C o mode lo de fo lha de rosto). 

Aprovação Suplementar de Tipo 

ANAC pode emitir um "Certificado Suplementar de Ti po" (CST) e CAAC-AAD 
pode emitir um "Valida/ion of Suplememal Type Certifica/e" (VSTC) e 
"Modification Design Approvaf' (MDA) para produtos aeronáuticos importados para 
conceder aprovação para grandes modificações a projetos de tipo em produtos 
aeronáuticos para os qua is um certificado de tipo comum tenha sido prev iamente 
concedido. 

A Autoridade Importadora considerará a aprovação de modi ficações em um projeto 
de tipo de um produto feito por um requerente no Estado exportador, desde que o 
produto tenha receb ido certificação de tipo pela Autoridade Importadora. 
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3.1.4.1. 

3.1.4.2. 

3.1.4.3. 

o CST é baseado no STC ou MOA emit ido pela CAAC. O VSTC é baseado no CST 
emit ido pela ANA C. 

Requerimento para CSTNSTC relat ivo a produto com certificação de tipo em 
categorias não comuns e aprovações de projeto para modificações autorizadas sob a 
forma de modificações de engenharia da ANAC·SAR ou CAAC·AAD para uso 
único serão tratados caso a caso. 

Requerimento para CSTIVSTC 

Um requerente irá submeter requerimentos de CSTIVSTC à Autoridade Exportadora 
com um pedido de que o requerimento e a informação relacionada descrita nesta 
seção sejam encaminhados à Autoridade Importadora. Cada requerimento deverá 
prover as seguintes infonnações: 
a) Descrição da modificação, identificando o detentor do CTrrC e modelo do 

produto; 
b) Cópia do documento de aprovação da Autoridade Exportadora e a re lativa base de 

certifi cação; 
c) Informação sobre quaisquer constatações de segurança equivalente ou isenções 

concedidas pela Autoridade Exportadora para CST/STC ou MOA domésticos; 
d) Uma cópia de cada isslle paper e uma cópia do compliance check list conforme 

concedido pela Autoridade Exportadora; 
e) Uma cópia da master drawing list ou documento equivalente; e 
f) A data estimada da primeira entrega. 

Estabelecimento dos critérios de aeronavegabilidade apli cáveis 

A base da aprovação de um CSTNSTC normalmente será as nonnas de 
aeronavegabi lidade originalmcnte estabelecidas pela Autoridade Importadora para 
aprovação de CTrrC do produto básico. Condições técnicas adicionais podem ser 
prescritas pela Autoridade Importadora quando as circunstâncias da modificação de 
projeto as fizerem necessárias. 

Documentação básica 

A seguinte documentação será requerida, em nonnais circunstâncias, para a análise 
crítica da Autoridade Importadora, confonne apropriado: 
a) Compliance checkJis/; 
b) Suplemento ao Manual dc Voa da Aeronavc; 
c) Masrer Drml'ing List; 
d) Instruções de Instalação; 
c) Dados de peso e balanceamento; e 
f) Instruções para Aeronavegabilidade Continuada. 
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3.1.4.4. 

3.1.4.5 . 

3.1.4.6. 

Documentação adicional para CSTNSTC complexos 

Quando requerido devido à com plexidade técnica da modificação de projeto (c.g., 
condições técnicas adicionais), pode ser necessário prover dados adicionais tais 
como: 
a) Relatórios de engenharia; 
b) Análise estrutural; 
c) Dados de ensaio em voa, etc. 

Procedimentos de aprovação 

A Autoridade Importadora realizará análise crítica do requerimento de CSTIVSTC, 
aliado ao documento de aprovação e base de certificação da Autoridade Exportadora. 
A Autoridade Importadora poderá concordar com a base de ccrti licação da 
Autoridade Exportadora ou propor condições técn icas adicionais. 

Constatações de cumprimento destas condições técnicas adicionais serão feitas 
nonnahnente pela Autoridade Exportadora a pedido da Autoridade Importadora. Isso 
não exclui a possibilidade da Autoridade Importadora se famil iarizar com o 
CSTIYSTC complexo e realizar avaliações adicionais, tais como ensa ios em voo, etc. 
usando procedimento de certi fi cação similar ao descrito na Seção 3. 1.3, adaptado à 
sign ificância e complexidade da modificação. 

Aprovação do suplemen to ao manual de voo da aeronave 

o procedimento para aprovação do suplemento ao manual de voo da aeronave deve 
segu ir o mesmo procedimento estabelec ido em 3.1.3.9 deste IPA. 

3.1.5. Aprovações de projeto de produtos que não sejam aeronaves, motores de aeronaves e 
hélices 

CAAC-AAD e ANAC-SAR reconhecem que ambas as Autoridades possuem nonnas 
aplicáveis a aparelhos equivalentes às Technical Standard Orders (TSO) da F AA dos 
EUA. 

o projeto e a aprovação para instalação de aparelhos da ANAC para requerentes 
brasileiros são caracterizados pela emissão de um Atestado de Produto Aeronáutico 
Aprovado - APAA de acordo com uma especificação de Ordem Técnica Padrão
OTP (similar à TSO da FAA). A aprovação de produção da ANA C para produto 
aprovado por APAA é caracterizada pela emissão de um Certificado de Organização 
de Produção - COPo A ANAC emite Design Approval Le/ler - DAL para aprovação 
de TSO de aparelhos importados. 

o projeto e a aprovação de produção da CAAC para estes aparelhos são 
caracterizados pela emissão de uma "Chinese Teclmical Slandard Order 
AUlhorizarion (CTSOA)" de acordo com uma especificação de CAAC-TSO. A 
CAAC emite" Validation of Design Approval (VOA)" para aprovação de projeto de 
aparelhos importados críticos. 
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3.1.5.1. 

3.1.5.2 

A VDA da CAAC e a DAL da ANAC podem não constituir uma aprovação para 
instalação de um aparelho TSO em um tipo de aeronave específico. Quando isso 
ocorrer, o requerente/insta lador deve obter aprovação para os dados de insta lação da 
sua Autoridade de Aviação Civil nac ional para o uso de aeronaves registradas na 
China e no Brasi l, respectivamente. 

Normalmente, a forma apropriada de aprovação de projeto pode ser emitida ao 
requerente pela Au toridade Importadora após: 

Recebimento de lima declaração 

o recebimento de uma declaração do req uerente por intermédio da Autoridade 
Exportadora, com confinnação da Autoridade Exportadora de que o projeto, e o 
desempenho da peça, cumprem com a nonna aplicáve l respectiva. 

Receb imento e anál ise crítica dos dados 

Recebimento dos seguintes dados: 
a) Todos os dados requeridos relativos ao projeto, instalação, desempenho, operação 

e manutenção do aparelho; 
b) Outros dados técnicos específicos, conforme conjuntamente acordado entre as 

Autoridades, necessários para demonstrar cumprimento com uma ANAC~OTP ou 
CAAC-TSO, tais como uma primei ra ANAC~OTP/CAAC~TSO de um tipo ou 
uma aplicação única de um apare lho ANAC~OTP/CAAC~TSO; e 

c) Quaisquer aprovações de desv ios concedidas pela Autoridade Exportadora; 
desvios devem ser aprovados pela Autoridade Importadora. 

3.2. P rucetlime ntos para Certificação de Acronavegabilidade para Exportação 

3.2.1. Gera l 

a) Para a ANAC, como Autoridade Exportadora, Certificados de 
Aeronavegabilidade para Exportação serão emitidos para aeronaves (produtos da 
classe I de exportação) e Airll'orthiness Approval Tags serão emitidas para 
motores de aeronaves. hél ices, artigos, apare lhos, peças e materiais (produtos das 
classes 11 e 11 1 de exportação). 

b) Para a CAAC, como Autoridade Exportadora, Certificados de Aeronavegabilidade 
para Exportação serão emitidos para aeronaves (produtos da classe I de 
exportação) e Ainl'orthiness Approval Tags serão emitidas para motores de 
aeronaves, hélices, artigos, aparel hos, peças e materia is (produtos das classes 11 e 
I II de exportação). 

3.2.2. Aprovação do Sistema de Qualidade da Produção 

Todos os produtos exportados sob as provisões deste IPA serão produzidos de acordo 
com um sistema de qualidade da produção aprovado e aceito para a Autoridade 
Exportadora, o qual garante a conformidade com O projeto de tipo aprovado pe la 
Au toridade Importadora e garante que produtos completos estejam em condição de 
operação segura. Portanto, não é necessária uma aprovação separada da Autoridade 
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3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.5.1. 

Importadora para o sistema de qualidade da produção de um fabricante, apesar de ser 
consistente com o objetivo deste IPA que a Autoridade Importadora possa se 
familiarizar, em uma base inicial e recorrente, com o sistema de qualidade da 
produção do fabricante. 

Se uma aprovação de produção tiver sido concedida e estendida para uma instalação 
assoc iada ou fábrica em outro país, os produtos completos sendo exportados desta 
instalação associada ou fábrica devem ser considerados como fabricados no país da 
Autoridade de Aeronavegabi lidade Exportadora. 

Quando uma aprovação de produção tiver sido concedida e estendida pela 
Autoridade de Aeronavegabilidade Exportadora para incluir instalações associadas 
ou fábricas em outros países, a Autoridade de Aeronavegabilidade Exportadora a inda 
pennanecerá plenamente responsável pelo controle regulatório e certi ficação de 
aeronavegab ilidade de produtos completos e peças sendo exportadas desse local. 
Neste caso, a Autoridade Importadora pode manter o direito de se familiariza r com o 
sistema de qua lidade da produção do fabricante no país terceiro. 

Acesso Irrestrito 

A Autoridade Exportadora concorda que a Autoridade Importadora terá 
continuamente acesso livre para participar em inspeções da Autoridade Exportadora 
e para conduzir inspeções independentes nos detentores de aprovação da Autoridade 
Importadora e nos fornecedores dos detentores de aprovação da Autoridade 
Importadora localizados no país exportador. 

Produção sob um Acordo de Licenciamento 

Cada Autoridade de Aeronavegabilidade garantirá que produtos e peças idênticos, 
produzidos pe lo detentor de aprovação de projeto original e/ou o portador de licença, 
sejam continuamente produzidos conforme os mesmos critérios de projeto e 
produção, e que as modificações de projeto sejam adequadamente controladas para 
que as modificações requeridas para a produção na fabrica estend ida sejam 
aprovados pela Autoridade do Estado de Projeto. Sempre que ocorrer a produção sob 
um acordo de licenciamento, as Autoridades deverão firmar um arranjo especial. 
Todos os produtos e peças fabricados que têm impacto em segurança (Peças Críticas) 
devem ser identificáveis de maneira única para que os produ tos e peças do detentor 
de aprovação de produção original sejam prontamente distintos daqueles da fábrica 
estendida ou portador de licença. 

Emissão e Aceitação de Cert ificados de Aeronavegabilidade para Exportação e 
Ainl'orthiness Approval Tags para Exportação 

Aeronaves, motores de aeronaves e hélices completos 

A Autoridade Importadora aceitará o Certi fi cado de Aeronavegabil idade para 
Exportação da Autoridade Exportadora relativo à aeronave, molor de aeronave ou 
hélice quando a Autoridade Exportadora certificar que cada produto: 
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3.2.5.2. 

3.2.5.3. 

3.2.5.4. 

a) Está conforme com um projeto de tipo aprovado pela Autoridade Importadora, 
conforme especificado nas Especificações de Tipo (Type Certificate Data Sheet) 
da Autoridade Importadora; 

b) Está em condições de operação segura, incluindo cumprimento com as 
modificações e inspeções especiais adequadas de aeronavegabilidade mandatórias 
pelas Autoridades Exportadora e Importadora; 

c) Satisfaz os requisitos especiais do país importador, conforme notificado; e 
d) Para um motor de aeronave ou hélice, passou por uma checagem final de operação 

(foi ac ionado e está operando dentro dos limites aprovados). 

Nota: A ANAC emite a Ainvorthiness Approval Tag para motores de aeronaves e 
hélices e deve cumprir com os itens "a", "b", "c" e "d" acima. 

Peças e materiais 

A AUlOridade Importadora aceitará a Ainvorthiness Approval Tag da Autoridade 
Exportadora para artigos, aparelhos, peças e materiais quando a Autoridade 
Exportadora certificar que cada produto: 
a) Está conforme com os dados de projeto aprovados; 
b) Está marcado de acordo com o Subparágrafo 3.2.6.I.a) ou 3.2.6.2.a) deste IPA; e 
c) Sat isfaz os requisitos especiais do país importador, conforme notificado. 

Exceções do Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação 

A Autoridade Exportadora notificará a Autoridade Importadora antes de emiti r um 
Certificado de Aeronavegab ilidade para Exportação para o qual um não 
cumprimento ao projeto de tipo aprovado pela Autoridade Importadora será anotado 
na seção "Exceções" do Certificado de Aeronavegabilidade para Exponação. Esta 
notificação deverá ajudar a resolver quaisquer questões relativas à adequabilidade 
para certificação de aeronavegab ilidade da Autoridade Importadora. 

A Autoridade Im portadora deve informar a Autoridade Exportadora acerca da 
aceitação dessas exceções. 

Quaisquer não conformidades com o projeto de tipo aprovado pela Autoridade 
Importadora devem ser anotadas pela Autoridade Exportadora como uma exceção no 
documento Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação. 

Exceções da Ainvorthiness Approval Tag 

A Autoridade Exportadora notificará a Autoridade Importadora antes de emitir uma 
Ainl'orthiness Approval Tag para o qual um não cumprimento ao projeto de tipo 
aprovado pela Autoridade Im portadora será anotado na seção "Exceptions" da 
Ainl'orthiness Approval Tag. Esta notificação deverá ajudar a resolver qua isquer 
questões relativas à adequabi lidade para certificação de aeronavegabil idade da 
Autoridade Importadora. A Autoridade Importadora deve informar a Autoridade 
Exportadora acerca da aceitação dessas exceções, 
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3.2.5.5. 

Quaisquer não conformidades com o projeto de tipo aprovado pela Autoridade 
Importadora devem ser anotadas pela Autoridade Exportadora como uma exceção na 
Ainvorlhiness Approval Tag. 

Aeronaves usadas 

3.2.5.5.1. Aeronaves usadas para as quais foi concedida uma aprovação de projeto pela 
Autoridade Importadora 

A Autoridade Importadora aceitará o Certificado de Aeronavegabilidade para 
Exportação de aeronaves usadas para as quais a Autoridade lmportadora ou a 
Autoridade Exportadora forem o Estado de Projeto, como identificado na Seção 2.2, 
para importação no seu próprio país para certificação de aeronavegabilidade quando 
a Autoridade Exportadora certificar que a aeronave lIsada: 
a) Está conforme com o projeto de tipo aprovado originalmente/certificado de tipo 

conforme especificado nas Especificações de Tipo (Type Certificate Data Sheet) 
da Autoridade Importadora e quaisquer certificados de tipo suplementares 
adicionais aprovados pela Autoridade Importadora como notificado; 

b) Cumpriu com todas as exigências de segurança pertinentes (e .g., Diretrizes de 
Aeronavegabilidade, Boletins de Serviço mandatórios, etc.) emitidas pelas 
Autoridades de Aeronavegabilidade Exportadora e importadora para aque le 
modelo e série de aeronave; 

c) Foi mantida e operada apropriadamente usando procedimentos aprovados e 
métodos aceitáveis para a Autoridade de Aeronavegab ilidade Importadora durante 
sua vida em serv iço (evidenciada por cadernetas e registros de manutenção); 

d) Cumpre com todos os requisitos especiais da Autoridade Importadora; e 
e) Está presentemente em condição de operação segura. 

3.2.5.5.2. Aeronave usada fabricada por uma Terceira Parte 

A Autoridade Importadora aceitará também o Certificado de Aeronavegabilidade 
para Exportação da Autoridade Exportadora (quando não for o país de fabricação) 
para aeronaves usadas para as quais o projeto de tipo lenha sido aprovado pela 
Autoridade Importadora e as condições dos parágrafos a-e acima forem satisfeitas 
(provisão para Terceira Parte). 

A importância de registros de inspeção e manutenção ongmais e gerados 
recentemente não pode ser superestimada pela Autoridade de Aeronavegabilidade 
Importadora para a determinação da aeronavegabilidade da aeronave usada. Eles 
podem ser requisitados pela Autoridade Importadora e podem incluir, mas não estão 
limitados a: uma cóp ia do Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação 
original (incluindo especificamente quaisquer desvios, exceções ou alívios) emitido 
pelo país de exportação; registros verificadores que garantam que quaisquer revisões 
gerais, modificações, alterações e reparos tenham sido realizados de acordo com 
dados aprovados; registros de manutenção e anotações em caderneta que 
fundamentem que a aeronave usada tenha sido mantida apropriadamente ao longo da 
vida em serviço de acordo com os requisitos de um programa de manutenção 
aprovado; etc. 
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3.2.6. 

3.2.6.1. 

3.2.6.2. 

Estas provisões apenas se aplicarão para aeronaves de um país terceiro quando 
acordos/arranjos bilaterais com este propósito tiverem sido forma li zados entre 
quaisquer países terceiros e a CAAC e ANAC, cobrindo a mesma classe de produtos. 

Requisitos Adicionais para a Importação de Produtos 

Requisitos de importação chineses 

A seguir estão identificados os requisitos adicionais que devem ser cumpridos como 
condição de aceitação de produtos importados para a China, ou para uso em 
aeronaves registradas na China. 
a) Identificação e marcas. 

(i) Aeronaves, motores de aeronaves e hélices devem ser identificados da 
maneira descrita em CCAR2 1 .341-21.342. 

(i i) Peças ou componentes de produtos, para os quais um tempo de subst ituição. 
intervalo de inspeção ou procedimento relacionado é especificado na Seção 
de Limitações de Aeronavegabilidade do manual de manutenção do 
fabricante ou Instruções de Aeronavegabilidade Cont inuada, devem ser 
identificados com um número de peça (ou equivalente) e número de série (ou 
equivalente). 

(iii) Aparelhos e artigos de um projeto aprovado pela CAAC-AAD sob uma 
especificação CAAC-TSO devem ser marcados de acordo com os requisitos 
descritos na CCAR 21, Subparte 8, e quaisquer requisitos de marcação 
ad icionais especificados na CAAC-TSO específica. Desvios aprovados 
devem ser devem ser marcados pelo detentor da aprovação de projeto da 
CAAC-TSO no aparelho CAAC-TSO ou anotados nas limitações anexadas. 

(iv) Peças a serem utilizadas para reposição ou modificação devem ser 
identificadas por um número de peça, número de série, se aplicáve l, e pelo 
nome ou marca comercial do fabricante. 

b) Instruções para Aeronavegabilidade Cont inuada. Cada aeronave, motor de 
aeronave e hélice deve estar acompanhada de instruções para aeronavegabilidade 
continuada e manuais de manutenção do fabricante incluindo seções de limitações 
de aeronavegab ilidade. 

c) c) Registros de manutenção. Cada aeronave usada, incluindo motor de aeronave, 
hélice, rotor ou aparelho, deve estar acompanhada de registros de manutenção 
equivalentes àqueles especificados na CCAR-145.32 e CCAR-121.80 que reflitam 
o status das inspeções requeridas, limites de vida, etc. Deverão haver evidências 
por cadernetas e registros de manutenção de que a aeronave foi mantida, alterada 
e operada apropriadamente usando procedimentos aprovados e métodos aceitáveis 
pela CAAC durante sua vida em serviço. 

Materiais de consulta sobre os requisitos e procedimentos especiais para exportação 
de produtos aeronáuticos para a China estão listados no Apêndice D. 

Requisitos de importação brasileiros 

A seguir estão identificados os requis itos adicionais que devem ser cumpridos como 
condição de aceitação de produtos importados para o Brasil , ou para uso em 
aeronaves registradas no Brasil. 
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a) Ident ificação e marcas. 
(i) Aeronaves, motores de aeronaves e hélices devem ser identificados da 

maneira descrita no RBAC 45. 
(ii) Peças ou componentes de produtos, para os quais um tempo de substitu ição, 

intervalo de inspeção ou procedimento relacionado é especificado na Seção 
de Limitações de Aeronavegabil idade do manual de manutenção do 
fabricante ou Instruções de Aeronavegabilidade Continuada, devem ser 
identificados com um número de peça (ou equiva lente) e número de série 
(ou equivalente). 

(iH) Aparelhos e artigos de um projeto aprovado por um Atestado de Produto 
Aeronáutico Aprovado da ANAC sob uma especificação ANAC-OTP 
devem ser marcados de acordo com os requi sitos descritos na RBAC 21, 
Subparte O, e quaisquer requisitos de marcação ad icionais especificados na 
ANAC-OTP específica. Desvios aprovados devem ser devem ser marcados 
pelo detentor da aprovação de projeto da ANAC-OTP no aparelho ANAC
OTP ou anotados nas limitações anexadas. Entretanto, o detentor de uma 
Insta/lation Approval Lefter para um artigo CAAC-TSO aprovado não 
precisa remarcar o art igo de acordo com as instruções anteriores. 

(iv) Peças a serem utilizadas para reposição ou modificação devem ser 
identificadas por um número de peça, número de série, se aplicável, e pelo 
nome ou marca comercial do fabricante. 

b) Instruções para Aeronavegabi li dade Continuada. Cada aeronave, motor de 
aeronave e hélice deve estar acompanhada de instruções para aeronavegabilidade 
continuada e manual de manutenção do fabricante incluindo seções de limitações 
de aeronavegabi lidade. 

c) Registros de manutenção. Cada aeronave usada, incluindo motor de aeronave, 
hélice. rotor ou apare lho, deve estar acompanhada de registros de manutenção 
eljujvakllle~ àljut:lt:~ e~pe\.:ifi\;atlus I1U RBHA 91, Seçãu 9 1.417, RBAC 121 , 
Seção 121.380 e RBHA 135, Seção 135.439 (veja Apêndice C), que reflitam o 
status das inspeções requeridas, limites de vida, etc. Deverá haver ev idências por 
cadernetas e registros de manutenção de que a aeronave foi mantida, alterada e 
operada apropriadamente usando procedimentos aprovados e métodos aceitáveis 
pela ANAC durante sua vida em serv iço. 

d) O Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação deve li star todos os STCs e 
documentos de aprovações de campo incorporados em um produto específico. 

Materiais de consulta sobre os requisitos e procedimentos especiais para exportação 
de produtos aeronáuticos civis para o Brasil estão descri tos no Circular de 
In fonnação (CI) 21-010 - "Brazifian Approval of Imporled Civil AeronauricaJ 
Products" da ANAC-GGCP. 

3.3. Procedimentos para Credenciamento e Delegação 

3.3.1. Geral 

As partes deste acordo reconhecem mutuamente seus sistemas de delegação e 
credenciamento. 
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3.3.2. 

3.4. 

3.4.1. 

3.4.1.1. 

3.4.1.2. 

3.4.1.3. 

Requisitos de Procedimentos para Produtos Exportados 

Todos Os Certificados de Aeronavegab ilidadc para Exportação ou Ainvorthiness 
Approval Tags gerados por credenciados individuais ou representantes de 
organizações credenciadas devem ser rastreáve is aos indiv iduas ou organizações. 

Procedimentos Pós Aprovação Projeto 

Aeronavegabi lidade Continuada 

Geral 

A Autoridade Exportadora é responsável, como Estado de Projeto (sob a 
International Civil Avialion Organizalion - [CAO . Anexo 8), por resolver questões 
de segurança em serviço relac ionadas ao projeto, produção. A Autoridade 
Exportadora deve prover in formaçõcs aplicáveis do que considera necessário como 
modificações mandatórias, limitações requeridas e/ou inspeções para a Autoridade 
Importadora para garantir a segurança operacional continuada do produto. A 
Autoridade Importadora realizará uma aná li se crítica e normalmente aceitará as 
ações corretivas tomadas pela Autoridade Exportadora na emissão de suas próprias 
ações corretivas mandatórias. 

Conforme solicitado pela Autoridade Importadora, a Autoridade Exportadora deve, 
com respeito aos produtos projetados ou fabr icados naquele Estado, assistir a 
Autoridade Importadora na determinação de ações consideradas necessárias pela 
Autoridade Importadora para a segurança operaciona l continuada de seu produto. A 
respectiva decisão sobre a ação final a ser tomada pertence somente à Autoridade 
Importadora. 

Relatórios de Maus-funcionamentos, Falhas e Defeitos 

Cada Autoridade concorda em, se requisitada, prover à outra informações sobre 
maus-funcionamentos, fa lhas, defeitos e acidentes ocorridos em serviço por meio dos 
endereços indicados no Apêndice A deste IPA. 

Condições Inseguras 

Quando a experiência em serv iço no Estado da Autoridade Importadora ind icar a 
existência de uma condição insegura associada ao projeto, fab ricação ou 
operação/manutenção de um produto, tal informação deve ser fornec ida sem atraso à 
Autoridade Exportadora. 

Quanto tal informação for fornecida, a Autoridade Exportadora deve dar atenção 
adequada às informações e considerar ações apropriadas para corrigir a condição, e 
então aconselhar a Autoridade Importadora. 

A Autoridade Exportadora deve assist ir a AUlOridade Importadora no 
desenvolv imento de remediações. conforme poderão se tornar necessánas. para 
corrigir quaisquer cond ições inseguras do projeto de tipo que puderem ser 
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3.4.1.4. 

3.4.2. 

3.4.2.1. 

descobertas depois que projeto de tipo do produto for aprovado pela Autoridade 
Importadora. 

Ações Mandatórias de Aeronavegabilidade Continuada 

No caso de ações mandatórias de aeronavegabilidade continuada, cada Autoridade de 
Aeronavegabilidade deve manter a outra plenamente infonnada por telefone ou fax 
sem atraso acerca das suas intenções de emissão e da emissão final de todas as 
modificações mandatórias de aeronavegabilidade, limitações especiais ou inspeções 
especiais que forem determinadas como necessárias para os produtos projetados ou 
fabricados em ambos Estados. As informações de contato de ambas as Autoridades 
para o recebimento de informações mandatórias de aeronavegabilidade estão na lista 
de contatos do Apêndice A. 

A Autoridade de Aeronavegabilidade emissora deve identificar o problema de 
segurança (condição insegura) que requer a ação mandatória de aeronavegabilidade 
con tinuada. No caso de informação de aeronavegabilidade de emergência, a 
Autoridade de Aeronavegabilidade emissora deve garantir o tratamento especial para 
que a outra Autoridade de Aeronavegabilidade seja notificada imediatamente e possa 
tomar ações paralelas apropriadas dentro das restrições da ação original. 

Modificações de Projeto 

Aprovações de modificações de um projeto de tipo 
a) Aprovações de modificações de projeto (e.g. modificações de modelo) almejadas 

pelo detentor do certificado de tipo serão emitidas como emendas ao VTCICT 
pela Autoridade Importadora. Um procedimento de certificação similar ao 
descrito na Seção 3.1.3 será aplicado, mas ajustado confonne apropriado para a 
signi ficância e complexidade da modificação de projeto. A Autoridade 
Importadora tem o direito de determinar se a modificação proposta é de tal 
significância que requeira um novo certificado de tipo para o projeto de tipo 
modificado, baseada em como a modificação será tratada para um produto e 
circunstâncias similares no Estado importador. 

b) As modificações de projeto de tipo que tenham efeito nas Especificações de Tipo 
(Type Certificate Data Sheef) da Autoridade Importadora devem ser submetidas à 
Autoridade Importadora para validação por intermédio da Autoridade 
Exportadora. A Autoridade Importadora informará à Autoridade Exportadora 
dessa aprovação. 

e) Grandes modificações ao projeto de tipo que não tenham efeito nas Especificações 
de Tipo (Type Certificote DOIa Sheer) da Autoridade Importadora devem ser 
notificadas à Autoridade Importadora por intennédio da Autoridade Exportadora 
com uma periodicidade concordada entre as autoridades. A Autoridade 
Importadora aceitará a modificação de projeto de tipo sem validação técnica com 
base na declaração de cumprimento da Autoridade Exportadora. Não é requerida 
notificação dessa aprovação da Autoridade Importadora para tal situação. 
Entretanto, a Autoridade Importadora se reserva o direito de conduzir 
investigações técnicas e irá notificar a Autoridade Exportadora se tal decisão for 
tomada. 
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3.4.2.2. 

3.4.2.3. 

3.4.2.4. 

3.4.2.5. 

3.4.3. 

d) Exceto quando notificado confonne os parágrafos 3.4.2.I(b) e (c) acima, todas as 
outras modificações de projeto aprovadas pela Autoridade Exportadora ou seus 
credenciados/delegados serão consideradas aprovadas pela Autoridade 
Importadora. 

Procedimentos para Modificações ao Cert ificado Suplementar de Tipo 

A CAAC-AAD e a ANAC-SAR concordam em seguir os procedimentos do 
parágrafo 3.4.2.1 tanto quanto aplicável. Quando silUaçôes únicas ocorrerem, a 
CAAC-AAD e ANAC-SAR consultarão lima a outra sobre o processo específico 
ap licável. 

Aprovação de revisões ao manual de voa da aeronave 

A CAAC-AAD e ANAC-SAR podem delegar revisão e assinatura de revisões dos 
manuais de voa, suplementos e apêndices, de acordo com a aprovação de projeto de 
tipo, uma em nome da outra, para facilitar a aprovação célere. Esta aprovação será 
usada com uma folha de rosto (veja no Apêndice C o modelo da folha de rosto). 

Procedimentos para modificações de um DAL da ANAC ou um VOA da CAAC 

Grandes modificações em um projeto de CAAC-TSO ar ANAC-OTP requerem nova 
substanciação do novo projeto e reemissão da DAL da ANAC ou da VOA da CAAC, 
respectivamente, e devem ser feitos de acordo com os procedimentos do parágrafo 
3.1.5. 

CAAC e ANA C aceitarão automaticamente pequenas modificações de um projeto 
apruvadu pt:la oulra que nao afcu,;m a.s E.spccificaçOc.s de Tipo (Type Certificare Data 
Shee/). 

Aceitação de Dados de Projeto Usados em Suporte a Reparos 

Dados de projeto usados para dar suporte a reparos devem se r aprovados pela 
Autoridade Exportadora (Estado de Projeto) da seguinte maneira, a qual é aceitável 
para a Autoridade Importadora: 
a) ANAC como Autoridade Exportadora. A ANAC-SAR aprova manuais de reparos 

estruturais e grandes reparos incorporados em aeronaves individuais por meio dos 
seus próprios especial istas engenheiros de estruturas ou por engenhe iros 
credenciados do fabricante do produto afetado. Os reparos de aeronaves 
ind ividua is devem ser registrados e substanc iados pela emissão do Fonnulário F 
200-06, Relatório de Verificação de Concordância de Aeronaves e outros 
Produtos Aeronáuticos com os RBAc' Pequenos reparos, feitos de acordo com o 
RBHA 43, são aceitos pela ANAC. 

b) CAAC como Autoridade Exportadora. A CAAC-AAD aprova manuais de reparos 
estruturais e grandes reparos incorporados em aeronaves individuais por meio dos 
seus próprios especialistas engenheiros de estruturas ou por engenheiros 
credenciados do fabricante do produto afetado. Os reparos de aeronaves 
individuais devem ser registrados e substanciados pela emissão do Fonn AAC-
039, Type DOlO Approval Form, ou Form AAC-085, Major Repair and 
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Modificalion Report. Reparos e modificações feitos de acordo com o CCAR 43 
são aceitos pe la CAAC. 

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENTRE AUTORfDADES 

4.1. Geral 

Se requisitado e de mutuo acordo, uma das Autoridades de Acronavegabi lidade pode 
prover à outra Autoridade de Aeronavegabilidade, ou pode prover em nome da outra 
Autoridade de Aeronuvegabilidade, assistência técnica além dos propósitos e 
objetivos deste IPA. Tais aéreas de assistências podem incluir, mas não estão 
limitadas, ao seguinte: 

4.2. Solicitação de informações sobre Investigação de Acidentesllncidcntcs 

Quando a Autoridade Importadora necessitar de informações de aeronavegabi lidade 
para a investigação de incidentes e acidentes em serviço, envolvendo um produto 
importado sob este IPA, a solicitação da informação deve ser dirigida ao 
departamento apropriado da Autoridade Exportadora. 

Em contrapartida, ao receber a solicitação de infonnações, a Autoridade Exportadora 
deve imediatamente fazer todo o necessário para garantir que a informação solicitada 
seja provida de maneira célere. 

Se a urgência requerer que a Autoridade Importadora sol ic ite a informação 
diretamente do fabricante quando contatos imediatos não puderem ser feitos com a 
Autoridade Exportadora, a Au toridade Importadora deve informar imedimamente o 
responsável do departamento da Autoridade Exportadora acerca desta ação. 

5. ACCOUNTABILlTY - PROTEÇÃO DE DADOS DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL 

Sujeitos às suas respectivas legislações, a CAAC-AAD e a ANAC-SAR não devem 
disponibilizar para o público, informações recebidas uma da outra, sob este IPA, que 
constituam segredos de marca, propriedade intelectual, in formação confidencial 
comercial ou financeira, dados de propriedade industrial ou informações que se 
relacionem com uma investigação em andamento. Para este fim, tais informações 
devem ser consideradas de propriedade industrial e devem ser marcadas de forma 
apropriada. 
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6. ASSINATURAS DAS AUTORIDADES 

EM FÉ DE QUE os abaixo assinados, como representantes devidamente autorizados 
das respectivas Autoridades, assinaram o presente Procedimento de Implementação 
de Aeronavegabilidade, fe ito em duplicata em inglês, chinês e português, o qual 
substitui integralmente o Procedimento de Implementação assinado em 8 de março 
de 2001. No caso de divergência de interpretações, a versão em inglês prevalece. 

Original Assinado por 

i/~~~)/J 
Dino IShijd:rã 

Superintendente, 

No imp. Hélio Tarquinio Júnior 
Superintendente Substituto 

Superintendência de Aeronavegabi lidade 
Agência Nacional de A viação Civil - Brasi l 

Data: 8 de setembro de 201 1. 

Original Assinado por 

Zhang Hong Ying 
Director General 

Aircraft Airworthiness Certification Department 
Civil Aviation Administration ofChina 

Data: 8 de setembro de 2011. 
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APÊNDICE A 
LISTA DOS ENDEREÇOS DOS ESCRITÓRIOS DA ANAC-SAR E DA CAAC 

A.!. 

A.!.l. 

A. l.2. 

A.2. 

PONTO FOCAL NAS RESPECTIVAS AUTORIDADES 

Quando necessário, para atividades específicas entre as Autoridades, estabelecer 
pontos focais, cada Autoridade deve mandar à outra Autoridade uma lista desses 
pontos focais com as seguintes informaçõcs aplicáveis: 
a. Nome do ponto focal ; 
b. Área onde o pomo focal está trabalhando; 
c. Endereço da área do ponto focal; 
d. Matéria relacionada ao ponto focal; 
e. Te lefone fixo, telefone celular, fax; 
f. E·maiJ; c 
g. Outras informações necessárias para fazer o contato apropriadamente com o ponto 

focal. 

A li sta mencionada acima deve ser atualizada quando necessário ou anualmente, e a 
Autoridade que receber a lista deve internamente, ou externamente à Autoridade, 
infannar a todas as pessoas que necessitem saber da informação sobre os pontos 
focais. 

ESCRITÓRIO DA ANAC-SAR 

Superintendência de Aeronavegabil idade 
Avenida Cassiano Ricardo, 52\ 
Bloco B - 2° Andar - Jardim Aquarius 
12246-870 - São Jose dos Campos - SP 
Te lefone: 55 (12) 3797-2525 
Fax: 55 (12) 3797-2330 
Home page: w,vw.anac.gov.br 
E-mail: prodcert.arrang@anac.gov.br 

A.3. ESCRITÓRIO DA CAAC 

Civil Aviat ion Adm ini stration ofChina 
Aircraft Certification Department 
1 SS Dongsi SI. West 
100710, Beijing 
CH INA 

Aircraft Inspection Division 
Telerone: 86(10)64091390 
Fax: 86(10)64091380 

Aircraft Certificat ion Division 
Telefone: 86(10)64091331 
Fax: 86( 10)64092331 

Engine Certification Division 
Telephone: 86( I 0)64091308 
Fax: 86( 10)64033087 
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A.4. CAAC AIRWORTHINESS CERTlFICATlON DlVISION OF REGIONAL OF 
ADMINISTRATlON: 

Airworth iness Certificatian Oivision 
North China Administration ofCAAC 
Beijing Capital Airport 
100621 Beijing, P.R. China 
Fax: (8610) 64596413 
Phone: (8610) 64590381 

ATTN: Director, A irworthiness Certification Oivision 
South and Cenler Administratian ofCAAC 
Guangzhou Sai Yun Airport 
510405 Guangzhou, P.R. China 
Fax: (8620) 86304190 
Phone: (8620) 86133331 

ATTN: Di rector, Air.'Iorthiness Cert ificatian Division 
East China Adm in istratian oreAAe 
Shanghai Ho ng qiao Airport 
200335, Shanghai, P.R. China 
Fax: (8621) 62688434 
Phone: (8621) 51126122 

ATTN: Director, A irworth iness Certificatian Division 
Nort hwest Ch ina Administratian ofCAAC 
NO.27 Taa Yuan Nan Lu 
710082, Xian, P.R. China 
Fax: (8629) 88793018 
Phone: (8629)88791073 

ATTN: Director, Airworthiness Certificatia n Division 
Northeast China Administratian ofCAAC 
NO.3 Xiao He Yan Lu 
110043 Shenyang, P.R. China 
Fax: (8624) 882940 12 
Phone: (8624)88293067 

A1TN: Director, Airworthi ncss Cenification Division 
Southwest C hina Admini strat ion orCAAC 
Chengdu Shuang liu Airport 
601202 Chengdu, P.R. China 
Fax: (8628) 85710 155 
Phone: (8628) 85710145 

A1TN: Director, Airworthiness Oi vision 
Xin Jiang Admi ni strat ion orCAAC 
No.46 Ying Bin Lu 
830016 Wu Lu Mu Qi, P.R. China 
Fax: (86991) 3804024 
Phone: (8691)3804026 
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APÊNDICE B 
ARRANJOS ESPECIAIS 

8.1. ARRANJOS ESPECIAIS PARA PRODUTOS EMBRAER 

8 .1.1. 

8.1.2. 

De acordo com a seção 1.7 deste IPA, CAAC-AAD e ANAC-SAR desenvolveram e 
estabeleceram os segu intes arranjos especiais aplicáveis aos produtos Emhraer. 

ESCOI)O c Propósito 

Este arranjo espec ial cobre as atividades relacionadas aos produtos Emhraer e visa a 
alcançar os seguintes objet ivos: 
a) Definir os procedimentos de trabalho sob as responsabilidades respectivas de 

cada Autoridade: 
(i) Para atividades de validação subsequentes ao projeto de tipo; e 
(ii) Os documentos requeridos para entregas individuais de aeronaves fabricadas 

pela Embraer para a China. 
b) Minimizar inspeções, testes, demonSlraçõcs, avaliações e aprovações 

redundantes. 

Atividades Pós Validação de Projeto de Tipo 

Todo produto Embraer va lidado com um VTC em itido pela CAAC está sujeito às 
seguintes condições relativas à aprovação de modificações: 

0.1.2.1. Aprovação de modificações de projeto 
a) De acordo com a seção 3.4.2.I(b) do IPA, a CAAC será notificada pela ANAC 

quanto às modificações de projeto que afetem o VTCDS. A CAAC informará a 
ANAC sobre a aprovação desta modificação. 

b) De acordo com a seção 3.4.2.I(c) deste IPA, a CAAC aceitará automaticamente 
as aprovações da ANAC para grandes modificações de projeto que não afetem o 
VTCDS da CAAC. Para esses casos, a CAAC não emitirá nenhum documento de 
aprovação adicional. 

c) A CAAC será notificada trimestralmente pela ANAC sobre as grandes 
modificações de projeto aprovadas peja ANA C, de acordo com informações da 
Embraer. 

d) A CAAC se reserva o direito de conduzir investigações técn icas e notificará a 
ANAC se tal decisão for tomada. 

B.1.2.2. Aprovações de revisões ao Manual de Voo da Aeronave (Aircruft Fligllf Mal/ual 
- AFM) 

Para produtos Embraer, a CAAC delega à ANAC a análise crítica e assinatura das 
revisões aos manuais de voa, seus suplementos e apêndices, de acordo com o projeto 
de tipo aprovado pela CAAC. A ANAC aprovará essas modificações ao AFM em 
nome da CAAC. 
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8.1.3. Ati vidade de Suporte de Aeronangabil idade 

B.1.3.1. Ent regas de Produtos Individuais 
a) Para cada aeronave a ser entregue à China, a ANA C emitirá um Certificado de 

Aeronavegabilidade para Exportação ANAC, o qual certifica que a aeronave 
especifica cumpre com o projeto de tipo aprovado pela CAAC. A ANA C 
notificará à CAAC de quaisquer não cumprimentos ao projeto de lipo da CAAC 
anotando os desvios na seção "Exceções" do Certificado de Aeronavegabilidade 
para Exportação. 

b) A Embraer proverá uma lista atualizada das grandes modificações ("Aircrajr 
COIifigllrarion Verification DCAs List") implementadas na aeronave sendo 
entregue e aprovada pela ANAC após a emissão da última revisão do VTCDS 
pela CAAC ou depois que as aeronaves anteriores do mesmo modelo foram 
entregues à China, o que aconteceu por últ imo. 

c) As entregas de aviões Embraer aos operadores chineses não serão afetadas se a 
CAAC terminar a análise crítica da modificação de projeto que afeta o VTCDS 
mas por qualquer razão a revisão do VTCDS não foi emitida antes da data de 
entrega. Nesta situação, a CAAC emitira uma aprovação temporária baseada no 
pedido da Embraer por intermédio da ANAC e a ANAC anotará esta aprovação 
temporária no Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação. 
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APÊNDICE C 
MODELO DE FOLHA DE ROSTO PARA APROVAÇÃO DE AFM 

(modelo da aeronave/MSN) 

(Nome do rabricante e endereço) 

(N~ DOC) 

<CHI NESE ou BRAZI U AN> <A IRCRAFT FLlGI-IT MANUAL ou A1RCRA FT FLlGi-IT MANUAL 
SUPPLEMENT> 

This <Aircraft Flight Manual ou Aircraft Flight Manual Supplcrnent> is approved by lhe <ANAC ou 
CAAC> on bchalf of lhe <CAAC ou ANAC> for <Chincsc ou Brazilian> rcgistcrcd ai rcraft, in accordance 
wi th lhe <CCAR2 I.29 ou RBAC 2 1.29>. 

A pproved by: ----------------------------------------------
(Nome) 

(Representante da <ANAC ou CAAC» 

Date: 

This Aircrafl shall be opcrated in accordmce with lhe limitation and inSlructions herein cstablishcd. 
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APÊNDICE D 

MATERIAIS DE CONSULTA SOBRE OS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS PARA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS C IVIS PARA 

A CHINA 

D.I. ACEITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS PELA 
CAAC 

D.2. 

D.2.1. 

De acordo com a: Lei de Aviação Civil da República Popular da China; 
Regulamentos de Aeronavegabilidade da Aviação Civil da Repúb lica Popu lar da 
China; Requisitos de Certificação de Produtos e Peças da Aviação Civi l ou Civil 
Aviation Products and ParIs Certification Reqlliremenls, (CeAR-21); e 
Procedimentos de Certificação de Aeronavcgabilidade para Produtos ou 
Ainvorrhiness Certification Procedllres for Prod/lcts (AP-21 -0S), o Certificado de 
Aeronavegabil idadc Chinês deve ser obt ido antes que uma aeronave seja operada na 
China. 

Os procedimentos detalhados para emissão de um Certificado de Aeronavegabi lidade 
Chinês estão prescritos em AP-21-05. 

PRODUTOS 

Aeronaves Novas 

Os seguintes documentos são requeridos no momento de importação para obtenção 
de um Certificado de Aeronavegabilidade Chinês: 
a) Certificado de Aeronavegabilidadc para Exportação para aeronave completa. O 

Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação deve conter declaração de 
que a aeronave cum pre com o projeto de tipo aprovado pela CAAC (inserir o 
número do certificado de tipo CAAC, nível e data de revisão) e está em condição 
de operação segura . 

b) Uma declaração de não registro ou desregistro para a aeronave, como aplicável. 
c) Uma lista com lodos os Certificados Suplementares de Tipo para grandes 

modificações aprovadas. 
d) Declaração de diferença de projeto comparado com o modela já val idado pela 

CAAC. 
e) Documentos de configuração da aeronave que detalhe as opções do cliente 

incorporadas, configuração de assentos (piloto, tripu lantes, passageiros e arranjos 
especiais), etc. 

f) Uma lista das Diretrizes de Aeronavegabilidadc ANA C incorporadas, incluindo: 
1. Uma declaração de cumprimento com todas as Diretrizes de 
aeronavegabilidade emitidas pela ANAC deve ser fornecida e, onde forem 
possíveis meios alternativos de cumprimento, os meios escolhidos devem ser 
declarados; e 
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D.2.2. 

2. Diretrizes de Acronavegab ilidade ANAC contendo requisitos de 
cumprimento repeti tivos devem ser identificados. In fo rmações sobre quando o 
próximo cumprimento deve ser feito devem ser fornec idas também. 

g) Relatórios de ensaios em voa de produção (aeronaves novas apenas), se 
disponíve is. 

h) Uma cóp ia dos registros s ignificantes de Material Review Board ou registros de 
desvio significante (aeronaves novas apenas), se disponíveis. 

i) Um relatório atua l de Peso c Balanceamento. 
j) Uma cópia do Certi ficado de Ru ído. 
k) Registros dos ensaios de sistema de bússola mais recentes e o desvio da bússola. 
I) Uma lista de todos os Boletins de Serviço incorporados. 
m) Lista de equipamentos (projeto de tipo). 
n) Instruções de Aeronavegab ilidade Continuada I manuais de manutenção dos 

fabricantes. 
o) Identificação de todos os itens com tempo/vida limitada. 
p) Uma Li sta de Equipamentos de Emergência e Salva vidas. 

Aeronaves Usadas 

Quaisquer aeronaves que satisfaçam uma das seguintes condições seriam 
consideradas aeronaves usadas: 
I. A propriedade da aeronave foi de uma terceira parte que não o fabricante ou uma 
com panhia de leasi ng de aeronaves especial; 
2. A aeronave foi possuída, arrendada ou usada por curto período de tempo por 
pessoa privada; 
3. Foi usada especialmente para treinamento de piloto ou participou em negócio de 
leasing aéreo. 
4. Apesar da propriedade da aeronave ter sido do fabricante ou de uma companhia de 
leasing de aeronaves especial, ela não foi mantida de acordo com o programa de 
manutenção ou foi usada por mais de 100 horas de voa ou um ano de calendário (o 
que acontecer antes) cumulat ivamente. 

A aeronave usada deve ser mantida apropriadamente e operada usando 
proced imentos aprovados e métodos aceitáveis para a CAAC (e.g. por uma ofic ina 
aprovada confonne ANAC 145 ou CCAR 145) durante sua vida em serv iço. 
Registros de inspeção e manutenção são documentos importantes usados pela CAAC 
para determinar a aeronavegab ilidade da aeronave usada. Além dos requisitos em 
2.1.1, os seguintes documentos são também requeridos para aeronaves usadas: 
a) Histórico completo do registro brasileiro da aeronave, se disponível. 
b) Um certificado de aeronavegabilidade padrão atual emitido pela ANAC. 
c) Registros de manutenção, cadernetas ou equivalentes da aeronave, motores, 

hé lices, componentes e equipamentos incluindo, conforme aplicável: 
I. O número de pousos e ciclos de pressurização onde a aeronave é submentida a 
li mitações de vida mandatórias. 
2. O programa de manutenção sob o qual a aeronave tem sido man tida, incluindo 
ciclos de cheques anteriores e futuros. 
3. O tempo de VQO de quaisquer componentes da aeronave, motores, hélices ou 
equipamentos que estão suje itos a limitações de vida mandatórias. (A 
documentação ori ginal de certificação de aeronavegabilidadc para quaisquer 
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0 .2.3. 

0.2.4. 

0.2.5. 

0.2.6. 

Peças com vida limitada devem ser incluídas com os registros de manutenção da 
aeronave). 
4. O tempo de VOQ de quaisquer com ponentes de aeronaves, motores, hélices ou 
equipamentos que estão sujeitos a um período de revisão geral aprovado. 
5. Detalhes de todas as mod ificações de componentes eSlruturais grandes como 
asas, derivas, rotores de he licópteros ou componentes de transm issão e históricos 
de todos os componentes substituídos. 
6. Detalhes de grandes reparos estruturais incluindo a natureza do dano em cada 
caso. 

Operadores chineses que importarem uma aeronave usada devem realizar um pré
cheque da aeronave e cumprir com os requisitos do CeAR Parte 21.174 antes que 
uma aeronave entre em serviço na China. 

Inspetores da CAAC inspecionarão a aeronave usada, de acordo com o Procedimento 
para Certificação de Aeronavegabilidade para Aeronaves Civis e Produtos 
Relacionados ou Procedllre of Ainvorthiness Certification for Civil Aircraft alld ils 
Related Prodllcts (AP·21 -AA-200g·05R2). 

Língua 

a) As marcações e placares requeridos na cabine de passageiros, nos 
compart imentos de carga, bagagem ou armazenamento devem ser apresentados 
na língua chinesa ou em fo rmato bilíngue (Chinês e Inglês). 

b) O Manual de Voa da Aeronave deve ser identificado como um Manual de Voo 
da Aeronave Chinês e deve incluir uma declaração relativa à sua aplicabilidade 
para aeronaves registradas na China. 

Instrumentação Métrica 

Cada aeronave de ser equ ipada com altímetro métrico ou uma tabela de conversão 
(pés·melro). Ela deve ser instalada na cabine da tripulação em um lugar visível para 
ambos os pilotos. 

Inspeção de Aeronavega bilidade 

A CAAC realizará uma inspeção de aeronavegabil idade presencial, usando a lista de 
verificações do anexo 4 da AP-21·AA·2008·05R2, para a emissão de qualquer 
Certificado de Aeronavegabi lidade Chinês. 

Moto res e hélices de aeronaves (não insta lados em uma aeronave) 

Para cada motor ou hélice novo ou usado não instalado em uma aeronave, os 
seguintes documentos devem ser apresentados no momento da importação: 
a) Ainvorthiness Approval Tag. 
b) Uma lista de todos os Certificados Suplementares de Tipo para grandes 

modificações aprovadas. 
c) Uma lista das Diretrizes de Acronavcgabilidade ANAC aplicáveis e 

incorporadas, inclu indo: 
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I. Uma declaração de cumprimento com todas as Diretrizes de 
aeronavegabilidade emitidas pela ANAC deve ser fornecida e, onde forem 
possíveis meios alternativos de cumprimento, os meios esco lhidos devem ser 
declarados; e 
2. Diretrizes de Aeronavegabilidade ANAC contendo requisitos de 
cumprimento repetitivos devem ser identificados. Informações sobre quando o 
próximo cumprimento deve ser feito devem ser fornecidas também. 

d) Uma lista de todos os Boletins de Serviço incorporados. 
c) Identificação de todos os itens com tempo/vida limitados. 
r) Registros de manutenção, se aplicável. 

D.3. ARTIGOS 

Cada artigo deve ser exportado para a China com uma Ainvorthiness Approval Tag 
emitida pela ANAC. 
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