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Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-101-09 (Revisão 01)

I.   TÍTULO
Instruções de Preparação e Emissão da Autorização de Inspeção de Tipo.

 
II.   CANCELAMENTO

“Não aplicável”.
 
III.   REFERÊNCIAS

MPR-101 e MPR-102.
 
IV.   OBJETIVO

Estabelecer critérios para determinar a maturidade do projeto de certificação, a segurança e representatividade do protótipo, visando a
emissão da AIT e o início dos ensaios em voo de certificação, conforme requerido pelo RBAC 21.35.

 
V.   APLICABILIDADE

Este documento é aplicável aos processos de certificação de tipo que exigem ensaios em voo.
 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

AIT Autorização de Inspeção de Tipo
CAI Certification Action Items
CAVE Certificado de Autorização de Voo Experimental
CT Certificado de Tipo
GTEV Gerência Técnica de Engenharia de Ensaios em Voo e Integração de Sistemas
FCAR Fichas de Controle de Assuntos Relevantes
FHA Functional Hazard Analysis;
GTEN Gerência Técnica de Engenharia de Produto
GTPR Gerência Técnica de Certificação de Programas
GCPP Gerência de Certificação de Produto Aeronáutico
GPC Gerente de Programa de Certificação
GTCO Gerência Técnica de Certificação de Organizações
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MPR Manual de Procedimento
OAV Ofício de Autorização de Voo
PCA Plano de Certificação da Autoridade
PCEP Plano de Certificação Específico para o Programa
PCF Profissional Credenciado em Fabricação
PCP Profissional Credenciado em Projeto
PFTCBM Pre Flight Type Certification Board Meeting
CCST Certificação Suplementar de Tipo
RBAC Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil
RIT Relatório de Inspeção de Tipo

2. Definições
“Não aplicável.”

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

RBAC 21 Certificação de Produto Aeronáutico – Subparte B; D; e E
RBAC 43 Manutenção, Manutenção Preventiva, Reconstrução e Alteração
MPR 101 Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico
MPR102 Aprovação Suplementar de Tipo

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. Objetivos da Autorização de Inspeção de Tipo - AIT
Para a emissão da AIT deve-se avaliar se o projeto possui maturidade suficiente, se o produto a ser ensaiado (ou protótipo) está representativo do projeto
e se possui um nível adequado de segurança.
A AIT tem os seguintes objetivos:
- Autorizar a execução da inspeção de tipo da aeronave;
- Autorizar o início da execução da campanha de ensaios em voo;
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- Autorizar a tripulação ANAC a entrar na aeronave de ensaio;
 
2. Considerações relativas à emissão da Autorização de Inspeção de Tipo – AIT
Como parte do processo de certificação, a autoridade executa ensaios utilizando o protótipo como veículo do ensaio. A condução de ensaios em voo ou
outras operações no protótipo (p.ex. voos de funcionamento e confiabilidade (function and reliability) visa determinar cumprimento com os
regulamentos.
Esses voos são necessários à emissão de certificado de tipo ou certificado suplementar de tipo, à aprovação de grandes modificações ou alterações.
Nenhum ensaio em voo oficial de certificação pode ser realizado se não tiver sido formalmente autorizado pela ANAC-GGCP através da emissão de
uma AIT, um Anexo a uma AIT previamente emitida ou um ofício de autorização de voo.
No caso ideal, para emissão da AIT, o requerente deve ter demonstrado o cumprimento com 100% dos requisitos de certificação aplicáveis. Entretanto,
como conceitualmente a autoridade de aviação civil ainda não determinou o cumprimento dos requisitos de certificação, ela não precisa se envolver com
revisão e aprovação destes dados técnicos nesta ocasião. Portanto, a AIT pode ser emitida após a GGCP analisar os dados técnicos do requerente e
considerá-los aceitáveis. Na prática, pode-se aceitar um percentual menor, desde que o requerente apresente dados técnicos suficientes para mostrar que
os requisitos de certificação serão efetivamente cumpridos. Os critérios para análise dos dados estão definidos na seção 4 desta ITD.
O Ofício de Autorização de Voo (OAV) pode ser utilizado como mecanismo para a realização de ensaios em voo de certificação específicos antes da
emissão da AIT. Ele não substitui a AIT, apenas autoriza a entrada da tripulação da ANAC no protótipo para voos específicos do requerente. Este
assunto será tratado no item 3 desta ITD.
A emissão da AIT usualmente é precedida pela Reunião Pré-voo de Certificação de Tipo (PFTCBM – Pre Flight Type Certification Board Meeting) e
tem por consequência, o início dos ensaios em voo oficiais de certificação. Esta reunião pode ser reduzida a uma simples comunicação, dependendo da
complexidade do projeto. A AIT pode ser emitida uma única vez para cada programa de certificação, podendo ser emendada conforme necessário (item
4.3 desta ITD).
Antes da emissão da AIT o protótipo poderá obter um CAVE com propósitos de Pesquisa e Desenvolvimento e Pesquisa de Mercado. Com esse CAVE o
requerente poderá realizar os ensaios de desenvolvimento e a tripulação e funcionários do requerente poderão participar destes voos. O PCP poderá
participar dos voos apenas como um funcionário do requerente, visto que estes ensaios são apenas de desenvolvimento. No entanto, quando a empresa
possui um controle de qualidade do protótipo, capaz de controlar a configuração e a rastreabilidade das alterações ao protótipo, os resultados dos ensaios
poderão ser considerados válidos pela ANAC para demonstração de cumprimento com os requisitos, se for demonstrado que os dados produzidos pelo
requerente foram gerados com o rigor necessário à um ensaio de certificação. Este rigor inclui a conformidade do protótipo, do “set up” do ensaio, da
instrumentação, a aprovação das propostas de ensaio, os registros pertinentes (cartões de voo, registros do testemunho de ensaio, relatório do piloto, etc)
e evidências de que o protótipo não sofreu modificações significativas que possam invalidar os resultados do ensaio.
De maneira geral, após a emissão da AIT, conforme RBAC 21.191(b), o protótipo poderá receber um CAVE incluindo o propósito de Demonstração de
Cumprimento com Requisitos, o que permitirá ao requerente realizar os ensaios oficiais de certificação. Neste momento a ANAC e seus credenciados
estão autorizados a realizar os ensaios em voo de certificação.
Vale ressaltar que, um protótipo que não tenha sido produzido segundo o projeto de tipo proposto, receberá um CAVE apenas com o propósito de
Pesquisa e Desenvolvimento.
AIT “congela” a configuração do protótipo e define um “baseline” sobre o qual as modificações serão rastreáveis pela ANAC. O RIT coleta as
inspeções de conformidade feitas a partir deste momento em cada protótipo.
A figura abaixo mostra um resumo das atividades relacionadas ao programa de certificação antes e depois da emissão da AIT.
 
                                                                     Autorização de Inspeção de Tipo
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3. OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO DE VOO – OAV
De acordo com o RBAC 21.35 a participação da ANAC é requerida para determinar cumprimento com requisitos de aeronavegabilidade somente após o
requerente ter cumprido com uma série de pré-requisitos. Contudo, existem situações em que este procedimento gera um impacto excessivo para o
requerente como, em ensaios específicos ou quando a tripulação precisar de familiarização com o protótipo, antes que estes pré-requisitos sejam
atendidos.
Antes da emissão da AIT um OAV pode ser utilizado quando há a necessidade da participação da tripulação da ANAC em casos particulares, tais como:
participação antecipada da ANAC em ensaios em voo de desenvolvimento, voos de familiarização, voos de teste para aprovação de campo
(SEGVOO001 Form F-400-04), validações de tipo importado, voos de prova de conceito, demonstrações de sistemas aviônicos, etc.
Um OAV também deve ser usado para voos de treinamento não cobertos pelos cursos licenciados pela ANAC. Importante ressaltar que o ensaio
realizado sob essa autorização não o torna automaticamente ensaio de certificação e nem este autoriza uma inspeção de conformidade. Os dados assim
obtidos seguem a mesma orientação dos ensaios do requerente ao serem apresentados para certificação, conforme RBAC 21.35.
Ensaios de Familiarização na aeronave: como parte dos processos de CT, é esperado que o requerente forneça as instruções para qualificação dos pilotos
de ensaio em voo da ANAC. A avaliação dos pilotos (“checkout”) deve estar concluída antes de qualquer voo que requeira ação dos pilotos da ANAC.
Ensaios concomitantes (“one shot”): são aqueles realizados simultaneamente com o requerente. Estes ensaios podem ser realizados em casos específicos
quando a ANAC considerar apropriado, aliviando o impacto excessivo para o requerente. Típicos exemplos de ensaios concomitantes de baixo risco são:
instalação de sistemas aviônicos e refrigeração de motor. Ensaios de Vmu, máxima energia de freios e pista molhada, apesar de apresentarem um risco
maior são impraticáveis de serem repetidos.
Ensaios críticos para o projeto: são aqueles que podem levar a uma alteração significativa do projeto como por exemplo: Vmu, Vmcg, Vmca e gelo
artificial.
Portanto, existindo a necessidade de um envolvimento antecipado dos representantes de ensaio em voo da ANAC, eles poderão voar, desde que os
seguintes requisitos sejam cumpridos:
               (1) Uma autorização seja dada através de um OAV assinado pelo GCPP, especificando a atividade a ser executada.
           (2) Uma análise de risco tenha sido realizada seguindo os procedimentos detalhados no MPH-830 e declarada no OAV.
               (3) A proposta de ensaio tenha sido aprovada pela ANAC.
              (4) Os equipamentos de segurança/sobrevivência necessários ao voo sejam fornecidos aos tripulantes e que estes estejam familiarizados com o
seu uso.
               (5) Os cartões de voo estejam disponíveis para a tripulação antes de cada voo ou sequência de voo.
 
Um modelo do OAV é apresentado no apêndice 1.
 
4. Processo da AIT
A AIT deve ser emitida em processos que demandem ensaios em voo de certificação de novos tipos (novo CT), em processos de Certificação
Suplementar de Tipo (novo CST) e para modificações classificadas como significantes (RBAC 21.101), sejam elas novos modelos (adendos ao CT) ou
não (emendas ao CT).
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Usualmente este processo é conduzido pela ANAC, no entanto, esse processo pode ser delegado para o requerente em casos onde a ANAC julgue
adequado (exemplo: versões militares de aeronaves já certificadas pela ANAC).
Para os casos onde foi definida a necessidade de AIT, este processo pode ser dividido em 4 etapas:

Preparação da AIT
Reunião Pré-voo
Emissão da AIT
Inspeção de Tipo

4.1.  Preparação da AIT
O início da fase de preparação se dá com o requerimento da AIT e termina com a reunião pré-voo. Durante esta fase serão verificados que as análises
dos dados técnicos requeridos estejam completas, ou que o projeto alcançou um nível de maturidade suficiente em termos de cumprimento com os
requisitos de certificação. Dessa forma, durante a fase de preparação é necessário que o requerente demonstre que o protótipo é seguro e que o projeto
possui a maturidade adequada.
Isso é feito através das seguintes etapas:

Demonstração do cumprimento com os requisitos estruturais aplicáveis;
Conclusão das inspeções e ensaios no solo. Como não há riscos à segurança dos representantes da ANAC, a maioria dos ensaios oficiais de
certificação no solo, são normalmente realizados antes da emissão da AIT, concomitantemente com o cumprimento do parágrafo 21.35(a)(2) do
RBAC 21.
Execução das inspeções de conformidade da aeronave, que poderão ser feitas de uma só vez ou de forma incremental, isto é, à medida que o
protótipo vai atingindo a configuração necessária (maturidade e representatividade) para determinado ensaio de certificação é feita uma nova
inspeção de conformidade.
Apresentação para a ANAC do relatório dos ensaios em voo realizados pelo requerente. Cada ensaio do requerente deve estar concluído com
sucesso antes da ANAC iniciar os ensaios em voo oficiais de certificação (exceto os ensaios “one shot” cobertos pelo OAV).

 
Atividades a serem verificadas durante a preparação da AIT (itens pré AIT)
 
As atividades a serem verificadas se resumem aos ensaios, relatórios, dados técnicos e documentos listados abaixo, ou propostos pelo requerente como
parte do cumprimento com os subparágrafos 21.35(a)(1), (2), (3), e (4) do RBAC 21. Não necessariamente precisam ser testemunhados, analisados ou
aprovados pela ANAC. Eles correspondem às atividades desenvolvidas pelo requerente até a época da emissão da AIT e têm, portanto, nesta altura do
processo, o objetivo de atender à dupla finalidade do requisito e da AIT; ou seja, garantir um nível adequado de segurança da aeronave e uma
maturidade suficiente do projeto, a fim de autorizar o início dos ensaios e inspeções oficiais da autoridade de aviação civil.

1. 1.      Base de Certificação: a base de certificação deverá estar formalizada antes da emissão da AIT, através da emissão da FCAR HT-01,
preferencialmente no estágio 4.
(i)              Todas as Condições Especiais, Níveis Equivalentes de Segurança e Isenções devem estar no estágio 4.
(ii)            As FCARs e CAIs classificadas como pré-AIT devem ser verificadas à luz do escopo da AIT. Isto é, avaliá-los não somente com
relação ao status do documento, mas também quanto à sua efetiva realização no projeto.

2. Ensaios requeridos:

                  (i) Ensaios estruturais: todos os dados técnicos correspondentes às cargas estáticas e dinâmicas (incluindo flutter e buffeting) devem ter sido
submetidos e aceitos (incluindo todos os dados básicos de engenharia, aerodinâmicos, geométricos e inerciais), refletindo o projeto de tipo atual, bem
como as metodologias, os programas utilizados e a validação das cargas em voo. Os critérios usados para gerar os casos de carregamento e de seleção de
casos críticos devem ter sido analisados. A substanciação da estrutura primária para os casos críticos de carregamento deve estar completa, através de
uma combinação de análise e ensaios no solo suficientes. Os ensaios de vibração no solo devem ter sido executados e o modelo dinâmico ajustado. Para
liberação total do envelope de voo, os ensaios em voo de flutter devem ter sido executados e os dados técnicos analisados;
                  (ii) Ensaios no solo de sistemas e de propulsão: referem-se aos ensaios de propulsão e dos sistemas relevantes para a execução dos ensaios
em voo oficiais de certificação e para a operação e voo seguros da aeronave (incluindo certos ensaios de certificação e qualificação).

3. Documentos e dados técnicos de sistemas considerados relevantes que devem ser apresentados para a execução dos ensaios em voo oficiais de
certificação e para operação e voo seguros da aeronave (incluindo certos ensaios de qualificação e de certificação):

                        (i) Relatórios de descrição de sistemas críticos;
                        (ii) Relatórios de Functional Hazard Analysis – FHA;
                        (iii) Relatórios preliminares de Safety Assessment;
                        (iv) Relatórios de qualificação de componentes e equipamentos;
                        (v) Relatórios específicos de propostas de ensaios no solo e em voo;
                        (vi) Relatório de calibração e correção da instrumentação de ensaios em voo;
                        (vii) Relatórios dos ensaios em voo do requerente;
                        (viii) Manual de voo preliminar (ou limitações operacionais do protótipo, conforme aplicável);
                        (ix) Manual de manutenção preliminar; e
                        (x) Lista de modificações ao projeto de tipo (até a emissão da AIT).
 
 

4. Um plano dos ensaios em voo oficiais de certificação (com cronograma) deve ser discutido ao longo do programa e apresentado pelo requerente
antes da AIT.  Com base nos resultados dos ensaios do requerente e no plano apresentado, a ANAC definirá o subconjunto dos pontos que serão
voados pela Autoridade.
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Nota: Itens que não possam ser fechados serão avaliados quanto à relevância para emissão da AIT.
 
Os ensaios em voo oficiais da ANAC são conduzidos de acordo com a AIT e incluem os ensaios dedicados de funcionamento e confiabilidade. Uma
avaliação da aceitabilidade dos riscos envolvidos nesses ensaios também deve ser realizada. Os ensaios em voo oficiais de certificação devem ser
conduzidos segundo MPR 101 e ITD 101-12. Para este propósito o CAVE deverá alterado atendendo o RBAC 21.191(b).
 
4.2. Reunião Pré Voo
A reunião Pré voo marca o fechamento das discussões ocorridas na etapa de Preparação da AIT. Ela deve ser agendada apenas quando houver a
segurança de que a AIT poderá ser emitida.
A Reunião Pré Voo visa:
(1) Apresentar um resumo dos assuntos relevantes que foram discutidos durante a etapa de Preparação da AIT, incluindo itens relacionados ao programa
de ensaios em voo oficiais de certificação;
(2) Apresentar as pendências relacionadas às áreas de engenharia e de inspeção registradas ao longo do processo;
(3) Apresentar o status da base de certificação, FCAR e CAI;
(4) Apresentar o status da substanciação com a base de certificação (relatórios, inspeções, ensaios, etc.);
(5) Rever itens abertos das reuniões formais anteriores (preliminar e intermediárias);
(6) Apresentar os itens pré-AIT; e
(7) Apresentar o status do programa à luz do plano de certificação, incluindo cronogramas e acordos (PCEP).
 
A reunião pré-voo será coordenada pelo GPC. O GPC deve preparar uma Agenda de Reunião, acordada com o requerente, contendo todos os itens
referidos acima (cujo texto deve ser elaborado pelos membros da equipe designada para o programa), bem como todos os aspectos importantes da fase
de ensaios em voo, dos quais o requerente deva ser alertado.
Os assuntos apresentados devem ser divididos, pelo menos, nas seguintes partes:
(1) Introdução e objetivos;
(2) Apresentação do status do projeto: o requerente deve apresentar as atualizações do projeto da aeronave e suas diferenças com relação ao projeto final
esperado;
(3) Itens Gerais: são itens não específicos, tais como base de certificação, procedimentos gerais, definição do projeto de tipo, etc.;
(4) Itens Específicos: correspondem àqueles divididos por área de especialização, tais como:

estruturas,
sistemas,
propulsão,
ensaios em voo,
inspeção, etc.

Entre outros aspectos, são discutidos o status de ensaios e relatórios considerados pré-AIT, além de outros itens considerados importantes.
(5) Limitações: correspondem as condições discutidas na etapa de Preparação da AIT que vão definir o escopo da AIT.
(6) Pendências: aquelas ações necessárias para emissão da AIT.
Cabe, também, ao GPC a elaboração da ata de reunião para registrar as discussões, os problemas encontrados e as ações resultantes, indicando os
responsáveis (requerente e/ou ANAC), e as datas de conclusão das mesmas. Cópias da ata devem ser encaminhadas pelo GPC ao requerente e
distribuídas internamente na ANAC.
 
4.3. Emissão da AIT
Após a resolução das pendências apresentadas na reunião Pré-voo, o GPC deverá preparar a AIT (formulário F-200-02) incluindo a lista dos ensaios
abrangidos pela mesma. O Formulário F-200-02 preenchido ou documento equivalente deverá ser assinado pelas áreas e gerências da ANAC evolvidas.
A GTCO deverá assinar a AIT após a inspeção de conformidade dos protótipos ser realizada pelo requerente (vide procedimentos no MPR-310). Vale
ressaltar que o requerente deverá manter um sistema de controle de configuração dos protótipos durante a execução do programa até a conclusão das
atividades de certificação.
Ao final do processo a AIT será encaminhada por ofício ao requerente.
Nota: A GTCO poderá ser substituída pelo CCST para processos de CST de baixa complexidade.
 
Emenda à AIT
A emenda à AIT pode ser utilizada quando houver modificação no escopo que foi aprovado quando da emissão da AIT original, sem que seja necessária
a emissão de uma nova AIT. Exemplos de casos onde recomenta-se que seja feita uma emenda à AIT são:

Inclusão de outros protótipos na campanha de ensaio da mesma família
Remoção de limitações do protótipo
Modificações feitas ao programa de voo original
Execução de novos ensaios em voo decorrentes de modificações ao projeto de tipo nova AIT

Nesses casos é suficiente o preenchimento do formulário simplificado F-200-09 - Anexo à Autorização para Inspeção de Tipo. A necessidade de
preenchimento deste documento deverá ser avaliada conforme a complexidade da modificação introduzida que implique na realização de ensaios em
voo.
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4.4. A Inspeção de Tipo
A inspeção de tipo é uma inspeção de engenharia que tem o objetivo de verificar se o produto a ser ensaiado está representativo do projeto e possui um
nível de segurança adequado.
A Inspeção de tipo permite verificar o cumprimento com os requisitos de Aeronavegabilidade necessários até o presente momento. A inspeção do
produto é feita em seus componentes, sistemas e interfaces com outras instalações para assegurar que não foi encontrada nenhuma característica
insegura e permitir a participação da Autoridade nos voos de certificação. Estas inspeções podem ocorrer simultaneamente com as inspeções de
engenharia. São exemplos de Inspeções:

Inspeções de interior. Inspeções de Engenharia de interior de aeronave são geralmente mais complexas do que outras inspeções de engenharia,
porque envolve muitos requisitos, tais como: luzes de emergência, arranjos das saídas de emergência, largura de corredor, controles do cockpit,
lixeiras, placares e proteção aos ocupantes. Caso o protótipo não esteja com a configuração final de interior serão avaliados apenas os aspectos de
segurança de cabine e evacuação de emergência da tripulação de ensaio.
Inspeção de Sistemas de Controle. As inspeções de Engenharia do sistema de controle determinam a facilidade de operação dos controles, a
resistência dos componentes, a identificação de interferência ou a deflexão dos componentes dos sistemas de controle.
Inspeções de proteção contra incêndio: deve-se inspecionar fisicamente as instalações para verificar os requisitos de separação e isolamento de
linhas de fluidos inflamáveis das fontes de ignição.
Inspeções de roteamento dos sistemas: O roteamento do sistema hidráulico e elétrico requer inspeções para garantir que eles possuam a fixação e a
separação adequadas.
Acessibilidade. Os inspetores determinam que os aspectos operacionais e de manutenção estejam de acordo com os regulamentos aplicáveis.

No caso de uma modificação simples onde foi definida a necessidade de AIT, a inspeção de tipo é feita logo após a emissão da AIT. O mesmo ocorre
para aeronaves simples, onde a inspeção de tipo pode ser feita como um evento único. Para aeronaves complexas, a inspeção de tipo é o somatório da
inspeção inicial mais as inspeções de conformidade feitas ao longo da campanha de ensaios de certificação.
Dessa forma, quando o processo de certificação envolve muitos ensaios em voo e inspeções de engenharia, elas serão identificadas nos planos de
certificação  e executadas ao longo do processo, conforme planejamento acordado entre o requerente e a ANAC.
 
Inspeções de conformidade
As inspeções de conformidade verificam e documentam que o produto está em conformidade com os dados de projeto e é necessária antes de qualquer
ensaio ou inspeção de engenharia.
As inspeções de conformidade devem ser executadas na seguinte ordem:

Inspeção de conformidade do requerente: o requerente deve executar uma inspeção de conformidade e emitir uma Declaração de Conformidade.
Esta declaração atesta que o produto está em conformidade com o projeto proposto (RBAC 21.53 (b)). A ANAC deve receber a Declaração de
Conformidade do requerente antes de realizar qualquer inspeção de conformidade da autoridade.
Inspeção de conformidade da autoridade: O RBAC 21.33 (a) determina que o requerente permita à ANAC realizar quaisquer inspeções de
conformidade que julgar necessária durante o processo de certificação de tipo. A GTEN/GTEV/CCST é responsável por determinar a necessidade
de se realizar inspeções de conformidade e, por solicitar que a GTCO/CCST faça as inspeções necessárias. A inspeção de conformidade da
ANAC, quando julgada necessária, deve ser realizada com sucesso antes que qualquer ensaio de certificação seja realizado.

5. Relatório de Inspeção de Tipo (RIT)
O objetivo do Relatório de Inspeção de Tipo (RIT) é documentar as inspeções de conformidades retidas pela ANAC (nível de envolvimento direto)
durante o processo de certificação de tipo, incluindo as inspeções iniciais realizadas nos protótipos.
Atualmente o RIT é o conjunto de processos de conformidade no SEI (Tipo: Certificação de Tipo: conformidade para ensaios) que deverá conter os
seguintes registros:

Pedido de conformidade: carta do requerente, pedido de conformidade e delegação, conforme aplicável.
Registro de Inspeção de conformidade (RIC): registro de inspeção de conformidade feito pelo inspetor, incluindo os registros e a aceitação dos
desvios.
 A aceitação da conformidade do requerente, conforme aplicável.

 
 
                                                                                Apêndice 1
Ofício nº NNN/2017/GGCP/SAR-ANAC
                                                                                            São José dos Campos, dd de mmm de aaaa.
Ao Senhor
Fulano de Tal
Cargo
Empresa
Endereço
 
Assunto:    Autorização para realização de Voos de Familiarização da tripulação da ANAC.
 
Ref.:           Carta xxx de dd/mm/aaaa
 
Prezado Senhor,
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1. A ANAC dentro de suas competências e em face dos requisitos RBAC 21.33 e 21.35, e do programa de certificação da aeronave XXXX, autoriza
a tripulação da ANAC a realizar voos de familiarização nos protótipos da aeronave XXXX antes da emissão da AIT, nos dias dd e dd de mmm de
aaaa.

2. Os voos devem ser executados nas aeronaves XXX número de série 000001, matrícula PT-ZXX, CAVE 0YY-ANAC/2017 e número de série
000002, matrícula PT-ZYY, CAVE 0WW-ANAC/2017 no Aeródromo A.

3. A tripulação da ANAC designada fica autorizada a voar os protótipos com o fim de receber treinamento por piloto da empresa, que também atuará
como Piloto em Comando. Estão autorizados a compor a tripulação da ANAC para familiarização os pilotos de ensaio A e B.

4. O treinamento deverá ser conduzido exclusivamente sob os procedimentos e limitações estabelecidos nos documentos x e y, conforme aplicável.
5. As aeronaves sob o Certificado de Aeronavegabilidade de Voo Experimental (CAVE) com o(s) propósito(s) de Pesquisa e Desenvolvimento (e

Pesquisa de Mercado) emitidos pela ANAC, não cumprem com todos os requisitos de aeronavegabilidade, mas esses voos assim conduzidos são
considerados de baixo/médio/alto risco.

6. Informações adicionais sobre este assunto podem ser obtidas com o Sr. Beltrano de Tal, podendo ser contatada diretamente pelo e-mail
beltrano.tal@anac.gov.br.

 
 
Atenciosamente,
 

[Nome do Gerente]
Gerente de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico

 
 
 
 
 
 
 

 
IX.   DISPOSITIVOS FINAIS

Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia maior ou, caso inexista, o mais recente.

 

Mario Igawa
Gerente de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico

 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Pessoa Martins Cunha, Coordenador(a), em 05/07/2022, às 13:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 7329576 e o
código CRC 07F42708.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Origem: GTPR 00066.007539/2022-49 ITD 101-09
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