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1 - OBJETIVO 

Esta Circular de Informação divulga quais modificações, não incluídas na CI 21-012, em 
aeronaves com marcas brasileiras ou que venham a ter marcas brasileiras, devem 
necessariamente obter aprovação do CTA, quais atividades envolvidas e a formalização dessa 
aprovação, bem como as providências que devem ser adotadas após a incorporação da 
modificação na aeronave. 

2 - APLICABILIDADE 

Aplica-se a um requerente (qualquer pessoa física ou jurídica) que: 

2.1 - pretenda importar uma aeronave estrangeira, também homologada no Brasil, modificada 
antes de seu registro no Brasil; ou 

2.2 - pretenda alterar uma aeronave ou uma frota de aeronaves com matrículas brasileiras pela 
introdução de uma grande modificação ao projeto de tipo, ainda não aprovada pela 
autoridade aeronáutica brasileira, e que não exija, conforme previsto na Subparte E do 
RBHA 21, uma nova homologação de tipo. 

Nota:  Esta CI é válida somente para aprovação de grandes modificações de aeronaves, mas 
serve como guia para aprovação de grandes modificações em motores, hélices e 
equipamentos. 

3 - CANCELAMENTO 

Esta CI substitui e cancela a CI 21-004B de 18 de Agosto de 2004. 

4 - REFERÊNCIAS 

- RBHA 01  Objetivo, conteúdo e forma dos RBHA. 
- RBHA 21  Procedimentos de homologação para produtos e partes aeronáuticas. 
- RBHA 39  Diretrizes de aeronavegabilidade. 
- RBHA 43  Manutenção, manutenção preventiva, recondicionamento, modificação 

e reparos. 
- RBHA 47  Funcionamento e atividades do registro aeronáutico brasileiro. 
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- RBHA 121  Homologação e operação de empresa de transporte aéreo público 
operando grandes aviões. 

- RBHA 135  Operação e homologação de empresas de transporte aéreo público 
operando helicóptero e aviões de pequeno porte. 

- RBHA 183 Representantes credenciados do órgão homologador. 
- IAC 3133  Instruções para preenchimento do formulário SEGVÔO 001 para 

registro de grande modificação/grande reparo. 
- IAC 3150  Dados técnicos e registros utilizados para modificações e reparos. 
- CI 21-010  “Procedures for approval of imported civil aeronautical products”. 
- CI 21-012  Orientação para aprovação de grandes modificações pelo 

DAC/SERAC. 
- CI 21-013  Instruções para obtenção de aprovação de instalações de equipamentos 

de navegação usando o “Global Positioning System” (GPS). 
- FAA AC 21-2  “Export Airworthiness Approval Procedures”. 
- FAA AC 21.101-1  “Advisory Material for The Establishment of the Certification Basis of 

Changed Aeronautical Products” 
- FAA AC 43.13-2  “Acceptable Methods, Techniques, and Practices – Aircraft 

Alterations”. 

5 - CONCEITOS 

5.1 - Grande modificação 

Conforme definido na Subparte B do RBHA 01, grande modificação é uma modificação 
não listada na especificação técnica aprovada da aeronave, motor ou hélice e que: 
- possa afetar substancialmente o peso, o balanceamento, a resistência estrutural, as 

características de vôo, e de manobrabilidade ou qualquer outra característica ligada à 
aeronavegabilidade; ou 

- não possa ser executada de acordo com práticas usuais ou que não possa ser executada 
usando operações elementares. 

5.2 - Dados Técnicos Aprovados 

São dados que podem ser utilizados como base para substanciação de grandes 
modificações e que têm como origem ou são cobertos por: 
- CHT, CHST, ADT e APAA (incluem-se nesta categoria os desenhos, relatórios, 

especificações e outros documentos que definem a configuração original do projeto 
aprovado); 

- diretriz de aeronavegabilidade – DA (consulte também o RBHA 39), ou documento 
equivalente, emitida pela autoridade aeronáutica do país responsável pela emissão do 
CHT (ou documento equivalente), do produto aeronáutico, ou pela autoridade 
aeronáutica responsável pela aeronavegabilidade do produto aeronáutico; 

- desenhos de projeto do fabricante ou do detentor do projeto de tipo, relatórios de 
engenharia e/ou especificações de processo do fabricante aprovados pela autoridade 
aeronáutica brasileira ou por seu representante credenciado de engenharia, ou pela 
autoridade aeronáutica do país do fabricante e ou país responsável pela emissão do 
certificado de tipo do produto aeronáutico; 

- manuais e informações de serviço (manuais de reparo, boletins de serviço ou de 
informação, ou outras publicações) emitidas pelo fabricante aprovados pela autoridade 
aeronáutica brasileira ou do país do fabricante e ou país responsável pela emissão do 
certificado de tipo do produto aeronáutico; 
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- manuais ou publicações técnicas de fabricantes de componentes ou acessórios, mesmo 

que não aprovados por autoridade aeronáutica, a menos que seja especificamente 
classificado como não aprovado pela autoridade aeronáutica ou resulte em modificação 
de célula, motor ou hélice; ou 

- aprovação de campo do formulário SEGVÔO 001 quando para duplicação em uma 
aeronave idêntica. 

5.3 - Dados Técnicos Aceitáveis 

São dados que podem ser aceitos pela autoridade, quando usados como base para 
aprovação de dados técnicos utilizados na execução de grandes modificações e que têm 
como origem ou são cobertos por: 
- manuais, boletins ou conjuntos (kits) de fabricantes não necessariamente aprovados por 

autoridade aeronáutica; 
- Circulares de Informação ou documentos equivalentes emitidos por órgãos 

certificadores; 
- manuais de manutenção dos operadores homologados pelos RBHA 121 ou RBHA 135 e 

MPI das empresas de manutenção homologadas segundo o RBHA 145; 
- normas ABNT, MIL, ASTM, SAE, RTCA ou equivalentes; ou 
- dados técnicos considerados aprovados no Brasil 

6 - GRANDES MODIFICAÇÕES QUE DEVEM OBTER A APROVAÇÃO DO CTA 

As seguintes grandes modificações devem obter a aprovação do CTA: 

6.1 - as projetadas no Brasil e que serão incorporadas no Brasil; 

6.2 - as projetadas no exterior e que se pretende incorporar no Brasil; 

6.3 - as projetadas no exterior e que se pretende incorporar no exterior, em aeronaves com 
marcas brasileiras; ou 

6.4 - grandes modificações, cobertas por STC (ou documento similar) emitido por autoridade 
aeronáutica estrangeira, introduzidas antes da importação de aeronaves que tenham 
certificado de tipo original estrangeiro, também homologadas no Brasil, e que, a critério do 
DAC, devam obter validação brasileira mediante emissão de um CHST. 

Nota 1:  Grandes modificações projetadas no Brasil que se pretende incorporar no Brasil, que se 
enquadram nos critérios estabelecidos pela CI 21-012 podem ser aprovadas pelo DAC 
ou pelo SERAC. 

Nota 2: Grandes modificações aprovadas por autoridades aeronáuticas estrangeiras, introduzidas 
em aeronaves isentas de homologação, conforme definido no RBHA 21.29(d) , e que 
tenham sido incorporadas na aeronave antes de sua importação, serão processadas pelo 
DAC e não são objeto desta CI. 

7 - MODOS DE APROVAÇÃO DAS GRANDES MODIFICAÇÕES PELO CTA 

As grandes modificações referenciadas no capítulo 6 desta CI são aprovadas pelo CTA segundo 
uma das seguintes maneiras: 

7.1 - pela emissão de um CHST quando o requerente deseja incorporar uma grande 
modificação, desenvolvida por ele mesmo, em várias aeronaves do mesmo tipo e modelo. 
O registro da incorporação da modificação em cada aeronave é feito através do 
preenchimento do campo 8 do formulário SEGVOO 001; 
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7.2 - pela emissão de um CHST para validar um STC ou documento similar, emitido por 
autoridade aeronáutica estrangeira, para o detentor do mesmo. O registro da incorporação 
da modificação em cada aeronave é feito através do preenchimento do campo 8 do 
formulário SEGVOO 001; 

7.3 - pela emissão do formulário SEGVÔO 001 com aprovação no campo 3, quando o 
requerente desejar incorporar a modificação em uma única aeronave, caracterizada por seu 
tipo, modelo e número de série, o que não autoriza o requerente a incorporar a modificação 
em outras aeronaves do mesmo tipo e modelo; ou 

7.4 - pela emissão de um documento de Aprovação de Dados Técnicos (ADT), a critério do 
CTA, quando o requerente for uma empresa aérea, operando segundo o RBHA 121, que 
deseja incorporar uma grande modificação em aeronaves de sua frota. Neste caso, o 
registro da incorporação da modificação em cada aeronave é feito pelo detentor da ADT, 
mediante o preenchimento do campo 8 do formulário SEGVÔO 001. 

8-  RESPONSABILIDADES NO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE UMA GRANDE 
MODIFICAÇÃO 

A aprovação de uma grande modificação é um processo que objetiva assegurar que uma 
aeronave modificada atende aos requisitos mínimos definidos nos RBHA,  e envolve 
responsabilidades tanto daqueles que pretendem modificar a aeronave como do CTA. 

8.1 - São responsabilidades dos que pretendem modificar uma aeronave: 
- solicitar a abertura de um processo de aprovação da grande modificação ao CTA; 
- submeter ao CTA os dados técnicos associados à modificação; 
- apresentar quaisquer esclarecimentos e dados técnicos complementares solicitados pelo 

CTA; 
- apresentar um Plano de Certificação; 
- executar todos os ensaios julgados necessários pelo CTA para a aprovação da 

modificação e elaborar os relatórios de resultados destes ensaios; 
- permitir as inspeções pelo CTA, quando necessárias, para determinação da 

conformidade das modificações em relação aos dados técnicos apresentados e de 
cumprimento aos RBHA; e 

- permitir que o CTA acompanhe ou realize os ensaios no solo e em vôo necessários à 
verificação do cumprimento dos requisitos do RBHA aplicável. 

8.2 - São responsabilidades do CTA 
- responder ao requerente dentro de um prazo de trinta dias a contar da data do 

recebimento do requerimento inicial; 
- abrir, estabelecer e informar o número do processo de aprovação; 
- analisar a abrangência e suficiência dos dados técnicos enviados; 
- solicitar esclarecimentos e/ou novos dados técnicos considerados necessários à análise 

da modificação; 
- acompanhar ou realizar, a seu critério, os ensaios no solo e em vôo necessários à 

verificação do cumprimento dos requisitos aplicáveis; 
- estabelecer e registrar a conformidade da modificação com os dados técnicos 

apresentados e cumprimento com os RBHA aplicáveis; e 
- aprovar a modificação quando estiver assegurado que a aeronave modificada atende aos 

requisitos mínimos dos RBHA aplicáveis. 
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9 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO 

9.1 - Abertura do processo. 

Em geral, o processo de aprovação de uma grande modificação é iniciado quando do 
recebimento, pelo CTA, de um requerimento (ou carta equivalente) enviado pelo 
requerente, solicitando a abertura de um processo de homologação suplementar de tipo.  

No entanto, antes da abertura do processo, a autoridade ou o requerente podem solicitar 
uma reunião inicial de familiarização, nos seguintes casos: 

-  quando houver a introdução de uma nova tecnologia no projeto da qual ainda não se 
têm informações técnicas suficientes; 

-  quando uma modificação afetar substancialmente a configuração original da 
aeronave, seu projeto estrutural, desempenho, aeronavegabilidade ou qualidade de 
vôo. 

Para o CTA, esta reunião tem como principais objetivos: 

-  obter uma melhor avaliação sobre qual será o impacto da modificação pretendida 
sobre o produto a ser modificado; e 

-  alertar o requerente quanto à viabilidade técnica do projeto de modificação e 
possíveis implicações, tais como a necessidade de requerer um APAA e respectivo 
CHE, necessidade de cumprir requisitos adicionais (AC 21.101-1), condições 
especiais, meios alternativos de cumprimento, etc. 

Além do requerimento ou carta equivalente, são necessários outros documentos conforme 
descrito a seguir. Esses documentos são essenciais para a abertura do processo. A 
ausência (ou situação irregular) de algum documento causará a paralisação do processo, 
que ficará aguardando a devida complementação ou regularização. 

9.1.1 - Para as modificações projetadas no Brasil e que serão incorporadas no Brasil: 
Com exceção do caso descrito no artigo 7.2 desta CI, a solicitação de abertura de 
um processo de aprovação deverá vir acompanhada da documentação constante 
nos Anexos A (documentos administrativos), e B (dados técnicos) desta CI.  
Um engenheiro aeronáutico (com registro no CREA e cadastro no DAC) deve 
assumir a responsabilidade do projeto. 

Nota: De acordo com o RBHA 21.303, o requerente de um CHST que pretenda 
fabricar e comercializar partes, peças, componentes ou kits relativos à 
modificação, a serem instalados por ele mesmo ou por outros, deverá 
requerer um APAA e respectivo CHE para cada parte, peça, componente 
ou kit. Isto implica em desenvolver e manter um sistema de controle de 
qualidade, para demonstrar sua capacidade de reproduzir a modificação 
aprovada. Deste modo, é necessário que se faça um outro requerimento 
para obtenção de APAA e CHE, conforme descrito na CI 21-001. 

Para os CHST que incluem a fabricação de peças simples, suportes, 
bandejas, etc que são produzidas utilizando-se práticas normais de 
manutenção, conforme a AC 43.13-2 do FAA, não há necessidade de 
obtenção de CHE e APAA. 

9.1.2 - Para as modificações projetadas no exterior. 
/1 - Quando se tratar de STC (ou documento similar) emitido por autoridade 

aeronáutica estrangeira, ainda não validado no Brasil, mediante solicitação 
do detentor do projeto ao CTA, através da autoridade primária, por carta ou 
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através do formulário F-300-11 (disponível no sítio: www.aviacao-
civil.ifi.cta.br). Os procedimentos estão descritos na CI 21-010. 
Nota: Cabe ao interessado acionar o detentor do STC (ou documento 

similar) para que este (o detentor do STC) solicite a aprovação da 
modificação no Brasil. Em hipótese alguma, o CTA fará tal 
solicitação ao detentor do STC. 

/2 - Quando a modificação ainda não estiver coberta por STC (ou documento 
similar) emitido por autoridade aeronáutica estrangeira, caberá ao 
proprietário do projeto solicitar a aprovação do mesmo junto à autoridade 
aeronáutica do seu país, para permitir a validação da modificação no Brasil. 

/3 - Não havendo interesse do proprietário do projeto em solicitar a aprovação 
da autoridade aeronáutica do seu país: 
- para incorporação no Brasil: o requerente deverá solicitar a aprovação no 

Brasil conforme estabelecido no item 9.1.1 desta CI, devendo um 
engenheiro aeronáutico assumir a responsabilidade pelo projeto; 

- para incorporação no exterior em aeronaves com marcas brasileiras: a 
aprovação no Brasil se dará por SEGVÔO 001 e o procedimento do 
parágrafo /4 abaixo deverá ser seguido. 

/4 - Quando se tratar de SEGVÔO 001, mediante carta do requerente indicando 
o tipo, modelo e número de série da aeronave, acompanhada de uma cópia 
da autorização da COTAC, das três vias do SEGVÔO 001, em inglês, 
preenchido pela oficina executora da modificação e da documentação 
referida no item 9.1.1 desta CI. 

9.1.3 - Para aquelas tratadas no artigo 6.4 desta CI, mediante solicitação do detentor do 
STC ou do similar estrangeiro ao CTA. Os procedimentos a serem seguidos 
estão descritos na CI 21-010. 

A nota do parágrafo /1 do item 9.1.2 desta CI também é aplicável neste caso. 

9.2 - Pagamento dos serviços de homologação. 

Após a avaliação dos documentos solicitados conforme o artigo anterior, o CTA fará a 
emissão de uma instrução de pagamento referente aos serviços de homologação 
aeronáutica a serem prestados. 

Nota: Nenhum processo de aprovação será iniciado antes do efetivo pagamento dos 
serviços de homologação. 

9.3 - Reunião preliminar 

A critério do CTA, o requerente pode ser convocado para participar de uma reunião 
preliminar. Os principais objetivos desta reunião são: 
- esclarecer dúvidas a respeito da modificação pretendida; 
- discutir o Plano de Certificação apresentado pelo requerente; 
- estabelecer a base de certificação e os requisitos afetados pela modificação; 
- estabelecer possíveis isenções, condições especiais, meios alternativos de 

cumprimento de requisitos, níveis equivalentes de segurança, etc.; 
- definir as responsabilidades do requerente e do CTA; 
- estabelecer quais serão as etapas a serem cumpridas e qual a previsão cronológica de 

cada uma; e 
- discutir o programa de ensaios em vôo de desenvolvimento a ser realizado pelo 

requerente, quando necessário. 
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9.4 - Submissão de dados técnicos. 

9.4.1 - Para projeto brasileiro a ser incorporado no Brasil. 

Durante o processo de certificação, a documentação técnica preparada (veja a 
lista no Anexo B desta CI) pelo engenheiro responsável deverá ser apresentada 
ao CTA. 

9.4.2 - Para projeto estrangeiro a ser incorporado no Brasil ou no exterior. 

O CTA valida todos os projetos de grande modificação executados no exterior 
após a análise dos documentos que consubstanciaram a aprovação da 
modificação pela autoridade aeronáutica estrangeira. Em princípio, esses 
documentos são os mesmos de um projeto brasileiro (veja o item 9.4.1 desta CI) 
e devem ser seguidos os procedimentos descritos na CI 21-010. 

9.5 - Análise dos dados técnicos e avaliação da modificação 
Nesta fase, o CTA analisa os relatórios, propostas, manuais e outros documentos 
enviados pelo requerente tendo em vista: 
- verificar a base de certificação adotada e o método de cumprimento dos requisitos 

afetados pela modificação; 
- verificar a abrangência e suficiência dos dados técnicos enviados; 
- verificar a consistência das hipóteses e métodos de análise utilizados nos relatórios de 

engenharia; e 
- verificar a consistência das propostas de ensaios no solo e em vôo com os requisitos de 

homologação e dados técnicos apresentados. 

9.6 - Inspeção inicial da aeronave a ser modificada. 
Esta inspeção é realizada, a critério do CTA, na oficina ou empresa responsável pela 
modificação para verificar as condições em que se encontra a aeronave objeto da 
modificação. 

9.7 - Inspeção e ensaios de peças, componentes e partes que integram a modificação 
Antes da instalação da modificação, alguns ensaios podem ser necessários para verificar 
que certos componentes, peças ou partes cumprem com os requisitos aplicáveis.  
As propostas para cada ensaio de homologação devem ser submetidas ao CTA para 
aprovação. Após a aprovação da proposta de ensaio, o requerente deverá enviar a 
declaração de conformidade (formulário F-300-18, disponível no endereço: 
webfdh.ifi.cta.br) do corpo-de-prova e das instalações de ensaio. Após o recebimento da 
declaração de conformidade, o CTA, ou representante credenciado delegado para tal, 
deverá realizar a inspeção das instalações de ensaios e dos corpos de prova, e acompanhar 
os ensaios correspondentes. 

9.8 - Inspeções intermediárias. 
São inspeções realizadas pelo CTA, quando aplicáveis, para acompanhar a execução da 
modificação, verificar sua conformidade com os dados técnicos de projeto e servir como 
base para a inspeção de engenharia/conformidade (final) da aeronave modificada. 

9.9 - Inspeção de engenharia/conformidade  
Essa inspeção será realizada pelo CTA, ou por um representante credenciado quando 
solicitado pelo CTA, e tem como objetivos: 
- verificar a conformidade da modificação com os dados técnicos de projeto 

apresentados pelo requerente; 
- verificar o cumprimento de requisitos; e  
- liberar a aeronave para ensaios no solo.  
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Essa inspeção será realizada em local e data a serem acordados entre o requerente e o 
CTA. 
Deverá ser emitido um relatório com os resultados da inspeção, os quais serão 
comunicados ao requerente via fax. 

Nota:  A preparação da aeronave para a inspeção deverá ser providenciada pelo 
requerente. O responsável técnico pelo projeto deverá verificar a conformidade 
da aeronave, das peças, componentes e/ou sistemas instalados com os dados 
técnicos apresentados e com as propostas de ensaios aprovadas, registrar essa 
conformidade no formulário F-300-18 “Declaração de Conformidade” 
(disponível no endereço: webfdh.ifi.cta.br) e enviá-lo ao CTA antes da 
realização das inspeções de engenharia/conformidade. O registro de 
conformidade é essencial para a validade dos ensaios realizados. 

9.10 - Ensaios no solo da modificação instalada. 
Esses ensaios serão realizados com as peças, componentes e partes aprovados conforme o 
artigo 9.7 desta CI, quando previstos. Os ensaios no solo deverão ser executados para 
demonstrar que a modificação, já instalada na aeronave, cumpre com os requisitos 
afetados, com as condições especiais, com os níveis equivalentes de segurança, e com os 
meios alternativos de cumprimento exigidos pelo CTA. 
Para a realização da inspeção e ensaios no solo, a aeronave e os sistemas interligados à 
modificação deverão estar operacionais. 

9.11 - Ensaios em vôo. 
É responsabilidade do requerente a execução dos ensaios em vôo de desenvolvimento. 
Os ensaios em vôo de homologação serão acompanhados pelo CTA após a inspeção de 
engenharia/conformidade e os respectivos ensaios no solo. É necessária uma declaração 
do requerente, isentando a equipe do CTA de qualquer responsabilidade por danos que 
possam ocorrer na aeronave durante a realização dos ensaios em vôo de homologação. 
Os ensaios em vôo são requeridos pelo CTA para modificações que afetem o desempenho 
da aeronave, qualidade de vôo, operação do sistema de propulsão e outras características 
de manobrabilidade. Alterações nos sistemas, equipamentos, instrumentação e manuais 
de vôo também podem requerer ensaios em vôo. Qualquer modificação que afete as 
características de ruído e/ou navegação da aeronave (incluindo alterações no 
desempenho) normalmente requerem ensaios em vôo. 
A preparação da aeronave para ensaios em vôo, conforme previsto nas propostas de 
ensaio previamente aprovadas, é responsabilidade do requerente e consta das seguintes 
atividades: 
- instalação e calibração da instrumentação de ensaio, as quais serão verificadas pelo 

CTA em inspeções de conformidade; e 
- colocação da aeronave nas condições de peso e centragem previstas. 

9.12 - Análise do Suplemento ao Manual de Vôo, Instruções de Aeronavegabilidade 
Continuada e MMEL (ou MEL). 

Conforme aplicável, o requerente deverá apresentar o Suplemento ao Manual de Vôo 
quando o modelo e o número de série da aeronave dispuser de Manual de Vôo aprovado 
pelo CTA ou autoridade aeronáutica do país de origem. A critério do CTA, o requerente 
também deverá apresentar uma proposta de revisão do programa de manutenção (ou 
Instruções de Aeronavegabilidade Continuada) e/ou da MMEL (ou MEL), quando as 
modificações propostas as exigirem. 
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9.13 - Projetos feitos no exterior. 

9.13.1 - Quando já existe STC ou similar emitido por autoridade aeronáutica estrangeira: 

Os procedimentos previstos são aqueles descritos na CI 21-010, para um 
processo de validação. 

9.13.2 - Quando não houver interesse do proprietário do projeto em obter a aprovação da 
autoridade aeronáutica de seu país: 
/1 No caso de incorporação no Brasil, as atividades serão as mesmas para um 

projeto desenvolvido no Brasil, considerando-se a aplicabilidade dos itens 
9.1 a 9.12 desta CI. 

/2 No caso de incorporação no exterior, as análises dos dados técnicos, 
submetidos pelo detentor do projeto, deverão ser efetuadas pelo CTA. As 
atividades de verificação inspeção, ensaios no solo e ensaios em vôo, se 
aplicáveis, poderão ser efetuadas pela autoridade aeronáutica estrangeira a 
pedido do CTA. Ao final dessas etapas, um SEGVÔO 001 será emitido, 
conforme descrito anteriormente nos parágrafos /3 e /4 do item 9.1.2 desta CI. 

10 - ENVOLVIMENTO DE REPRESENTANTES CREDENCIADOS  

Conforme estabelecido no RBHA 183, o representante credenciado é uma pessoa física 
autorizada pelo CTA a exercer determinadas funções do órgão certificador. O representante 
credenciado, desde que oficialmente delegado, pode participar de qualquer etapa do trabalho de 
homologação realizado pelo CTA. A relação dos representantes credenciados pelo CTA pode 
ser encontrada no sítio: www.aviação-civil.ifi.cta.br. 

11 - CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO 

Quando todos os dados técnicos, relatórios, inspeções, ensaios e, quando aplicável, os manuais 
de instalação e suplemento ao manual de vôo, tenham sido concluídos, analisados e aprovados 
pelo CTA, a modificação será aprovada por uma das formas apresentadas no capítulo 7 desta 
CI. Quando houver fabricação e comercialização de partes, peças, componentes ou kits, 
aprovados através de um CHST, será necessária a emissão de um APAA e respectivo CHE. 

12 - CANCELAMENTO DE UM PROCESSO DE APROVAÇÃO 

Um processo de aprovação poderá ser cancelado por solicitação do requerente ou por iniciativa 
do CTA, quando o requerente não for capaz de atender às exigências técnicas aplicáveis ou 
demonstrar desinteresse na continuidade do processo. Em qualquer situação, caso um processo 
permaneça seis meses sem que haja qualquer manifestação ou resposta do requerente, ele será 
automaticamente cancelado pelo CTA. 
 
Nota: Após um cancelamento, o processo poderá ser reaberto a pedido do requerente. A 

reabertura do processo implicará em todos os encargos administrativos relativos a 
abertura de um novo processo, inclusive no pagamento de uma nova taxa de abertura 
conforme artigo 9.2 desta CI. 
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13 - CANCELAMENTO DE UMA APROVAÇÃO 

O CTA cancelará temporária ou definitivamente uma aprovação de grande modificação quando 
forem constatadas condições inseguras de operação que afetem as características de 
aeronavegabilidade das aeronaves modificadas ou quando a modificação for alterada sem 
conhecimento e aprovação do CTA. 

14 - CONFIDENCIALIDADE 

Todos dados técnicos apresentados ao CTA, que substanciam a aprovação de uma grande 
modificação, são considerados como de propriedade do detentor do projeto e, portanto, de 
caráter reservado, não podendo por esta razão serem divulgados ou utilizados por terceiros, a 
não ser com expressa autorização de seu detentor. 

15 - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES À INCORPORAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES 

Para apresentação ao DAC ou SERAC, as providências a seguir devem ser adotadas pelas 
oficinas ou empresas responsáveis pela incorporação das modificações e proprietários das 
aeronaves modificadas. 

15.1 -Pelas oficinas ou empresas. 
- Manter os desenhos e documentos, envolvidos nas modificações, conforme o projeto 

aprovado pelo CTA. 
- Manter cópia do documento de aprovação. 
- Manter as instruções de instalação fornecidas pelo detentor do CHST. 
- Manter as instruções de serviço e de aeronavegabilidade continuada (inclui as 

instruções de manutenção) fornecidas pelo detentor do documento de aprovação. 
- Manter a documentação exigida no documento de aprovação. 

15.2 -Pelos proprietários da aeronave modificada. 
- Manter com a aeronave o SEGVÔO 001 de registro da modificação. 
- Manter com a aeronave o Suplemento ao Manual de Vôo, quando aplicável. 
- Manter com a aeronave os manuais de operação específicos dos equipamentos 

envolvidos na modificação, quando exigido no Suplemento ao Manual de Vôo. 

16 - ENDEREÇOS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 

A responsabilidade pelo controle da segurança da aviação civil no Brasil é do Comando da 
Aeronáutica, do Ministério da Defesa, através dos seguintes órgãos: 
 
Departamento de Aviação Civil 
Subdepartamento Técnico 
Divisão de Aeronaves e Manutenção 
Rua Santa Luzia 651 - Centro 
CEP 20021-130 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 3814-6722 / 3814-6717 
Fax.: (21) 3814-6932 
Internet: www.dac.gov.br 
e-mail: aeronavegabilidade@dac.gov.br 
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Centro Técnico Aeroespacial 
Instituto de Fomento e Coordenação Industrial 
Divisão de Certificação de Aviação Civil 
Caixa Postal 6001 
CEP 12231-970 - São José dos Campos – SP 
Fac-símile (12) 3941-4766 
Fone (12) 3941-4600 
http://www.aviacao-civil.ifi.cta.br 
e-mail: cavc-gr@ifi.cta.br 
 
Informações adicionais e as publicações do DAC (RBHA e IAC) e do CTA (CI) citadas nesta 
CI podem ser encontradas nos respectivos endereços de internet. 

17 - ABREVIATURAS 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 
AC: “Advisory Circular” (emitida pela FAA) 
ADT Aprovação de Dados Técnicos 
APAA: Atestado de Produto Aeronáutico Aprovado 
ASTM: “American Society for Testing Materials” 
CHE Certificado de Homologação de Empresa 
CHST: Certificado de Homologação Suplementar de Tipo 
CHT: Certificado de Homologação de Tipo 
CI: Circular de Informação 
COTAC: Comissão de Coordenação do Transporte Aéreo Civil 
CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
CTA: Centro Técnico Aeroespacial 
DA Diretriz de Aeronavegabilidade 
DAC: Departamento de Aviação Civil 
FAA: Federal Aviation Administration 
CAvC: Divisão de Homologação Aeronáutica do IFI 
IAC: Instrução de Aviação Civil 
IFI: Instituto de Fomento e Coordenação Industrial do CTA 
MEL “Master Equipment List” (Lista Mestra de Equipamentos) 
MMEL “Master Minimum Equipment List” (Lista Mestra Mínima de Equipamentos) 
MIL: Norma, especificação militar 
MPI Manual de Procedimentos de Inspeção 
RBHA: Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 
RETA Responsabilidade do Explorador ou Transportador Aéreo 
RTCA: “Radio Technical Commission for Aeronautics” 
SAE: “Society of Automotive Engineers” 
SEGVÔO 001: Registro de Grande Modificação/Reparo 
SERAC: Serviço Regional de Aviação Civil 
STC: “Supplemental Type Certificate” (emitido pela FAA). 
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Anexo D -  Ficha de Dados Complementares 
Anexo E -  Fluxograma Simplificado 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERALDO CURCIO NETO – Ten Cel Av 
Chefe da Divisão de Certificação de Aviação Civil 
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ANEXO A – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

  CHST SEGVÔO 
001 

ADT 

1 Formulário F-300-03 (disponível no endereço: 
webfdh.ifi.cta.br) preenchido, ou uma carta de solicitação 
de aprovação de grande modificação com as mesmas 
informações solicitadas no formulário. 

x x x 

2 Certificado de Matrícula x (1) x x (1) 

3 Certificado de Aeronavegabilidade x (1) x x (1) 

4 Declaração de responsabilidade pelo projeto e pela 
instalação, informando o nome, endereço, registro no 
CREA e cópia do ofício de registro no DAC do 
engenheiro aeronáutico designado como responsável 
técnico junto ao CTA. 

x x x 

5 Declaração do proprietário da aeronave ou documento 
equivalente autorizando a modificação, quando o 
requerente não for o proprietário da aeronave. 

- x - 

6 Autorização para o piloto do CTA realizar o ensaio em 
vôo, isentando o CTA de quaisquer responsabilidades, 
por ocasionais danos ocorridos na aeronave durante a 
realização dos ensaios em vôo.  

x (2) x (2) x (2) 

7 Cópia do certificado de seguro aeronáutico obrigatório 
cobrindo, pelo menos, as garantias RETA 
(Responsabilidade do Explorador ou Transportador 
Aéreo) II, III e IV (veja o RBHA 47 – Apêndice B). Caso 
o certificado de matrícula não esteja no nome do 
proprietário, deverá ser enviada cópia do protocolo de 
transferência emitido pelo DAC. 

x (1) x  x (1) 

8 Formulário SEGVÔO 001 preenchido conforme IAC 
3133 

- x - 

9 Ficha de Dados Complementares (Anexo D desta CI) x (1) x (1) x (1) 
 

(1) – requerido durante o processo, precedente às inspeções e ensaios. 

(2) – aplicável apenas para processos que requeiram ensaios em vôo. 

 

NOTA: 
- Poderão ser solicitados outros documentos que se fizerem necessários em função 

da modificação pretendida; 
- Após o recebimento e avaliação dos documentos indicados acima, o CTA enviará 

as instruções de pagamento ao requerente. A continuidade do andamento do 
processo dependerá da apresentação de uma cópia do comprovante de pagamento 
da taxa de serviços. 
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ANEXO B – DADOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

 

São os dados de engenharia a serem apresentados pelo requerente para serem analisados pelo CTA. 
Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados, conforme sua aplicabilidade. 
Preferencialmente, cada documento deverá ser individual e conter capa com título, número, revisão, 
data de emissão, “elaborado por”, “aprovado por” e página de controle de revisões. 

 

1. Plano de Certificação (“Certification Plan”). 

O Plano de Certificação é apresentado pelo requerente e poderá ser discutido com o CTA 
durante a reunião preliminar. Ele é importante para a coordenação de trabalho entre o CTA e 
o requerente, definindo responsabilidades, relacionamentos de trabalho, delegações, etc. Os 
tópicos a seguir devem ser abordados no plano de certificação: 

A. Informações Gerais. 

Nome do requerente, data de requerimento, fabricante, tipo e modelo da aeronave 
modificada, engenheiro aeronáutico responsável pelo projeto, etc. 

B. Descrição geral da modificação. 

São os dados descritivos que definem o projeto de modificação. 

C. Regulamento (e suas emendas) utilizado como base de certificação de tipo (com suas 
isenções e condições especiais) da aeronave a ser modificada. 

D. Lista de Requisitos Afetados pela Modificação (Compliance Checklist – CCL) e 
respectivos métodos de demonstração de cumprimento (Means of Compliance – MOC). 

Veja exemplo no Anexo C desta CI; 

E. Proposta de cronograma dos eventos envolvidos no processo de homologação (se for 
aplicável) 

2. Lista Mestre dos  Documentos Técnicos (“Master Document List”), contendo a relação de 
todos os documentos técnicos que farão parte do projeto. 

3. Desenhos da modificação: 

Definição da instalação, dos equipamentos, dispositivos, acessórios e materiais 
(especificações e normas utilizadas) empregados na instalação, com Lista Mestre dos 
Desenhos aplicáveis (“Master Drawing List”); 

4. Descrição detalhada da modificação: 

Descrição da modificação, incluindo o objetivo, as características técnicas e P/N dos 
equipamentos e dispositivos instalados, etc. Em caso de substituição de equipamentos, deverá 
ser apresentada uma tabela comparativa contendo as principais características técnicas dos 
equipamentos removidos e adicionados; 

5. Projeto Estrutural: 

Análise de cargas, cálculo das tensões, dimensionamento com apresentação das margens de 
segurança (MS), comprovação estrutural das fixações dos itens de massa concentrada, 
apresentação de desenhos definindo dimensionalmente, e com todos os detalhes da 
modificação; 
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6. Projeto Elétrico: 

Diagrama de blocos (com todas as interfaces do sistema, inclusive alimentações e proteções), 
esquema elétrico (diferenciando equipamentos e dispositivos novos dos já existentes na 
aeronave), análise de carga elétrica (deve ser considerada a aeronave nas configurações de 
consumo em regime permanente e consumo máximo, nas condições de pré e pós-instalação), 
desenho de encaminhamento da cablagem instalada, desenho de localização dos diversos 
itens, etc.; 

7. Relatório de análise de falhas; 

8. Projeto de modificação de interiores de aeronaves: 

Análise de acesso às saídas de emergência, largura mínima de corredor, disposição de PSU 
(“Passenger Service Unit”), de assentos, de equipamentos (incluindo racks e galleys), 
dispositivos e utensílios, comprovação de características de inflamabilidade dos materiais não 
metálicos utilizados na modificação, etc.; 

9. Proposta de ensaios no solo: 

Localização, manuseio, testes funcionais, fixação, proteção elétrica, interferência 
eletromagnética, teste de cargas estáticas/dinâmicas, testes de laboratório, ensaios de 
inflamabilidade, etc.; 

10. Proposta para ensaios em vôo (cobrindo todos os requisitos afetados pela modificação); 

11. Peso & Balanceamento: 

Relatório de peso & balanceamento e respectivo diagrama de carregamento; 

12. Resultados de ensaios no solo e em vôo; 

13. Proposta de Suplemento ao Manual de Vôo; 

14. Proposta de Instruções para Aeronavegabilidade Continuada: 

Requisitos de manutenção necessários para manter a aeronavegabilidade da aeronave, de 
acordo com os requisitos aplicáveis (em geral, RBHA 23.1529, RBHA 25.1529, RBHA 
27.1529, RBHA 29.1529, RBHA 31.82, RBHA 33.4 e RBHA 35.4); 

15. Manual de Instalação, quando se tratar de aprovação por CHST. 

 

Notas: 

i) não usar fichário ou espiral para encadernar os documentos. 
ii) quando se tratar de modificação de pequena monta, os relatórios referidos acima 

poderão ser agrupados em um único documento, a critério do engenheiro 
responsável. 
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ANEXO C – EXEMPLO DE LISTA DE REQUISITOS AFETADOS PELA 
MODIFICAÇÃO 

 

O propósito da Lista de Requisitos Afetados pela Modificação – “Compliance Checklist” 
(CCL) – é relatar quais requisitos são afetados pela modificação introduzida e quais são os 
respectivos métodos de cumprimento. 

 

Lista de Requisitos Afetados pela Modificação 

RBHA/FAR Assunto Método de 
cumprimento 

Documento/ 
Referência 

Revisão 

     
     
     
     
     
     
     
 

RBHA/FAR: 

Os requisitos específicos aplicáveis devem ser listados pelo número. Ex.: FAR 25.901(a). 

Assunto: 

É o assunto ou o título da seção do RBHA ou FAR. 

Método de cumprimento: 

Os métodos de demonstração de cumprimento podem ser desenhos de projeto, análises, 
ensaios, ou outros métodos alternativos de cumprimento, pedidos de isenção, etc.  

Documento/Referência: 

Deve ser listada a documentação (número de relatório de ensaio, análise, etc.) que demonstra 
o cumprimento com o referido requisito. 
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ANEXO D - FICHA DE DADOS COMPLEMENTARES 
 
 

DADOS DA AERONAVE 
 
 

FABRICANTE:_____________________________    MODELO: ____________________ 
 
MARCAS: ____________  N/S: ___________________ ANO DE FABRICAÇÃO: ________ 
 
NÍVEL DE CRUZEIRO ______________________   TETO DE OPERAÇÃO _________________ 
 
AERONAVE PRESSURIZADA?    SIM   NÃO 
 
TIPO DE COMANDO DE VÔO:   DUPLO-COMANDO    MECÂNICO 
 
      MONO-COMANDO     HIDRÁULICO 
 
      REVERSÍVEL 
 
TIPO DE TREM DE POUSO:   TRICICLO       FIXO 
 
      CONVENCIONAL     ESCAMOTEÁVEL 
 
TIPO DE CABINE:    MONOPLACE     SIDE-BY-SIDE 
 
      BIPLACE      TANDEM 
 
LISTA DE OPCIONAIS INCORPORADOS: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
LISTA DE MODIFICAÇÕES 
INCORPORADAS:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

DADOS DO PILOTO 
 
 

NOME: ________________________________________ CÓDIGO DAC: ______________ 
 
HABILITAÇÃO:     IFR      DIURNO 
 
      VFR      NOTURNO 
 
HORAS DE VÔO TOTAIS: ___________  HORAS DE VÔO NA AERONAVE: ____________ 
 
 
_______________________________ __________________________________________ 
Data      Nome e assinatura do responsável pelas informações 
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ANEXO E – FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO 
 

Início

 Incorporação
 no Brasil?

 Existe STC
ou similar ?

S

N

S S

N

 Desenvo lv imento  do
processo de aprovação
para projetos feitos no
exterior para incorporação
no exterior.

D e s e n v o l v i m e n t o  d o
processo de aprovação
para projetos feitos no
exterior para incorporação
no Brasil.

Processo para quando não
existe a aprovação da
autoridade aeronáutica
estrangeira.

 Processo para quando
não existe a aprovação da
autoridade aeronáutica
estrangeira.

 Processo para quando já
ex is te  STC ou s imi lar
emitido por autoridade
aeronáutica estrangeira.

N

Modificações
Projetadas no

Brasil?

N

S

Desenvolvimento do
Processo de aprovação
para projetos feitos no

Brasil.

S

N

 O proprietário
 do projeto deseja solicitar
 à autoridade aeronáutica

estrangeira
aprovação?

 Existe STC
ou similar ?

I II

Submissão e avaliação pelo
CTA da modificação e dos
dados apresentados.

Ensaios de partes,
componentes e peças.

Emissão de documentos.

Inspeção de engenharia/
conformidade.

Processo Completo . Validação.

fim

Inspeção de engenharia/
conformidade, ensaios no
solo e ensaios em vôo(*)

Submissão e avaliação pelo
CTA da modificação e
dados.

Emissão de documentos.

fim

I

(*) quando aplicável

 


