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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - BRASIL 
GERÊNCIA GERAL DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS 

 

CIRCULAR 

DE 

INFORMAÇÃO 
 

 

Assunto: CERTIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO 
DE PRODUTOS AERONÁUTICOS 

Data: 10 jan. 2008 
Origem: GGCP 

CI Nº: 21-006A 
 
 

1 - OBJETIVO 

Esta Circular de Informação (CI) fornece instruções detalhadas sobre o Sistema de Organização 

da Produção (SOP), estabelecendo meios aceitáveis para cumprimento dos regulamentos 

aplicáveis, para a obtenção da aprovação de produção e conseqüente emissão do Certificado de 

Homologação de Empresa (CHE). 

2 - CANCELAMENTO 

Esta CI cancela e substitui a CI 21-006 de 22 de fevereiro de 2005. 

3 - APLICABILIDADE 

Estas instruções são aplicáveis às empresas fabricantes de produtos aeronáuticos segundo as 

prescrições das subpartes G, K e O do RBHA 21 

4 - REFERÊNCIAS 

- RBHA 21 Procedimentos de Homologação para Produtos e Partes 
Aeronáuticas. 

- RBHA 43 Manutenção, Manutenção Preventiva, Recondicionamento, 
Modificações e Reparos. 

- RBHA 65 Despachante Operacional de Vôo e Mecânico de Manutenção 
Aeronáutica. 

- RBHA 183 Representantes Credenciados do Órgão Homologador. 

- CI 21-001C Orientação para Preenchimento do requerimento para Serviços de 
Homologação. 

- CI 21-004C Aprovação de Grandes Modificações em Aeronaves com Marcas 
Brasileiras, ou que Venham Ter Marcas Brasileiras. 

- CI 21-005A Informações sobre Homologação de Produtos Aeronáuticos para 
Aplicação em Aeronaves, Motores ou Hélices. 

- CI 21-011A Controle de Fornecedor pelo Fabricante Aeronáutico. 

- FAA Order 8100.7C “Aircraft Certification Systems Evaluation Program (ACSEP)”. 

- FAA Order 8110.42B “Parts Manufacturer Approval Procedures”. 
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- FAA Order 8120.2 “Production Approval and Certificate Management Procedures”. 

 

5 – APROVAÇÃO DE APROVAÇÃO SEGUNDO O RBHA 21 

5.1 - A aprovação de produção em série somente é possível se o produto aeronáutico que se 

deseja fabricar tiver seu projeto aprovado pela ANAC/GGCP. Basicamente, estes 

produtos estão divididos em três grupos: 

/1 Aeronave, motor ou hélice – a produção de aeronaves, motores ou hélices 

completos deve ser homologada de acordo com o RBHA 21 Subparte G. Neste caso, 

a aprovação do projeto da aeronave, motor ou hélice completo ocorre 

separadamente, através dos processos de homologação de tipo. São elegíveis a um 

CHE nestas condições: 

- o detentor ou licenciado de um CHT emitido segundo o RBHA 21.21; 

- o licenciado de um CHT emitido segundo o RBHA 21.29, desde que esteja 

previsto no contrato de licenciamento que o licenciado informe para o detentor do 

CHT e para sua autoridade aeronáutica primária das modificações de projeto que 

venha a realizar. Um acordo bilateral entre a autoridade aeronáutica primária e a 

autoridade aeronáutica brasileira deve definir as responsabilidades quanto ao 

projeto e à fabricação; e 

- o detentor ou licenciado de um CHT emitido segundo o RBHA 21.25 (aeronaves 

categoria restrita), desde que o CHT tenha sido emitido baseado na aprovação 

dos dados do projeto de tipo pela ANAC/GGCP. Os dados devem ter sido 

submetidos pelo detentor do projeto e devem cumprir com o RBHA 21.31. 

/2 Produtos fabricados segundo uma OTP – são produtos que, devido ao seu uso 

generalizado em aeronaves, devem possuir um desempenho mínimo obrigatório 

uniforme, o qual é estabelecido através de requisitos específicos chamados Ordem 

Técnica Padrão (OTP), ou, em inglês, “Technical Standard Order” (TSO). Estes 

produtos são fabricados de acordo com o RBHA 21 Subparte O. A aprovação de 

projeto do produto se dá simultaneamente com a produção, resultando na emissão 

conjunta de um APAA e de um CHE. Maiores detalhes sobre a aprovação de tais 

produtos podem ser encontrados na CI 21-005. 

/3 Produtos aeronáuticos não incluídos nos grupos acima – em geral, são partes ou 

peças de reposição ou de modificação fabricadas por pessoas que não sejam 

detentoras do projeto de tipo do produto ao qual se destinam. Estes produtos devem 

ser fabricados de acordo com os requisitos do RBHA 21 Subparte K. Tal como no 

item anterior, o projeto do produto e sua produção devem ser aprovados 

concomitantemente, resultando na emissão de um APAA e respectivo CHE. Maiores 
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detalhes sobre a aprovação de produto também podem ser encontrados na CI 21-

005. 

5.2 - Instalação de modificação em linha de montagem – esta modificação deve estar 

aprovada conforme um CHST (instruções para sua obtenção estão na CI 21-004). Se a 

modificação for para instalação antes da aeronave receber o primeiro certificado de 

aeronavegabilidade, o requerente deve: 

- solicitar uma revisão no Registro de Limitações de Produção (RLP, também 

chamado de Adendo ao CHE), observando os requisitos previstos no RBHA 21 

Subparte G; ou 

- incorporar o CHST em seu CHT, não sendo necessária a revisão do RLP (Adendo 

ao CHE). 

Se a modificação for para instalação depois da emissão do primeiro certificado de 

aeronavegabilidade, essa instalação deve ser realizada em conformidade com o RBHA 

43.  

Convém observar que, se o detentor do CHST desejar fabricar as peças de 

modificação, ele deverá requerer a aprovação de tais peças através de um APAA em 

conjunto com um CHE, tal como definido no item /2 ou /3 (conforme aplicável) do item 

5.1 desta CI. 

5.3 - Um CHE não pode ser emitido para instalações de fabricação localizadas fora do Brasil 

a menos que seja julgado de interesse público e que tal localização não implique em 

ônus indevidos para a administração federal. 

6 – PRIVILÉGIOS DE UM DETENTOR DE CHE 

O detentor de CHE somente faz jus aos privilégios contidos neste item 6 quando cumpre 

satisfatoriamente com suas responsabilidades, conforme descrito no item 9 desta CI. 

O detentor de CHE pode indicar pessoas de seu próprio quadro de pessoal como candidatos 

a representantes credenciados em fabricação (RCF) segundo o RBHA 183. A grande 

vantagem de ter RCF em sua empresa é a de poder emitir certificados de liberação 

autorizada (formulário SEGVÔO 003). 

Ainda, de acordo com o RBHA 21.163, o detentor de um CHE pode: 

- obter um certificado de aeronavegabilidade da aeronave sem comprovações adicionais. 

Entretanto a ANAC/SSO reserva-se o direito de inspecionar a aeronave quanto à 

conformidade com o projeto de tipo, antes da emissão do referido certificado. 

- no caso de outros produtos aeronáuticos, obter aprovação para instalá-los em aeronaves 

homologadas. 

No caso de aeronaves categoria primária ou pequenas aeronaves que cumprem com o 

RBHA 21.184, o detentor do CHE pode: 
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- conduzir treinamento de pessoas para a execução de programas especiais de inspeções 

e de manutenção preventiva, aprovados como parte do projeto de tipo da aeronave 

segundo o RBHA 21.24(b). Esses instrutores devem possuir, no mínimo, qualificação 

como mecânico de célula, do grupo motopropulsor e aviônica emitida conforme o RBHA 

65 e que o curso de treinamento seja registrado na ANAC/SSO; e 

- emitir um certificado de competência para as pessoas que completarem, com sucesso, 

esse treinamento, desde que em tal certificado conste o nome do fabricante e o tipo de 

aeronave para o qual o certificado se aplica. 

 

7 - PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO 

7.1- Requerimento 

Os documentos relacionados no Anexo A desta CI, incluindo o MOP (vide item 8 

desta CI), devem ser apresentados à ANAC/GGCP pelo requerente. Estes 

documentos fornecem as informações necessárias para o requerimento do CHE, 

conforme previsto nos RBHA 21.135, 21.303 e 21.605. Fabricantes que já detém 

um CHE e que desejam incluir um novo produto aeronáutico ao RLP (Adendo ao 

CHE) também devem enviar o requerimento e seguir os mesmos procedimentos 

para obtenção de CHE. 

 

7.2- Adequação 

Os documentos enviados pelo requerente são analisados e avaliados quanto à sua 

adequação e suficiência. 

7.3- Avaliação Inicial 

Esta avaliação é realizada durante o processo de certificação de produção, e visa 

garantir que os produtos aeronáuticos fabricados estejam conforme os dados de 

projeto aprovado. O item 8 desta CI descreve os principais aspectos avaliados pela 

ANAC/GGCP para aprovação do SOP. 

7.4- Emissão do CHE 

A conformidade do SOP com o RBHA 21 e a conformidade do primeiro produto 

aeronáutico de série com o projeto aprovado pela ANAC/GGCP são condições 

básicas para a certificação da produção. Como resultados deste processo são 

emitidos o CHE e o Registro de Limitação de Produção (RLP). O RLP é um adendo 

ao CHE, onde estão listados os produtos aeronáuticos com projeto aprovado 

segundo um CHT, CHST e/ou APAA. 

O CHE é revisado apenas quando houver mudanças no seu escopo ou 

inclusão/exclusão de uma instalação. Já o RLP (Adendo ao CHE) é efetivo até sua 
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data de validade e deve ser revisado sempre que houver adição ou remoção de 

produtos cobertos pelo CHE, e de modificações de projeto em produtos já incluídos 

no RLP, quando ANAC/GGCP julgar necessário. 

7.5- Vigilância continuada 

Concluído o processo de certificação de produção, o fabricante será submetido a 

auditorias pós-certificação, com o objetivo de verificar se o fabricante e seus 

fornecedores estão produzindo de acordo com os dados de projeto aprovado. 

Especificamente voltada para fornecedores, a CI 21-011 esclarece os critérios 

aceitáveis pela ANAC/GGCP, visando o monitoramento de fornecedores dos 

detentores de CHE. 

8 - REQUISITOS PARA O SOP DO REQUERENTE 

Os RBHA 21.143, 21.303(h) e 21.607 estabelecem os requisitos gerais para o SOP que o 

requerente deve cumprir. Com esse objetivo, os elementos abaixo são avaliados: 

/1 Gerenciamento organizacional – este elemento aborda a estrutura organizacional da 

empresa a ser avaliada quanto às funções relacionadas com o controle de projeto e de 

produção. Incluem-se os procedimentos e métodos usados para comunicar à 

ANAC/GGCP e as condições específicas exigidas pelo RBHA aplicável (tais como registro, 

relatórios, investigações, determinações de causa, resultados de ações corretivas de 

falhas significativas ou reportadas, mal-funcionamentos ou defeitos). Este elemento 

também aborda auditorias internas realizadas pela empresa, nas quais ela verifica a 

conformidade com a política, diretrizes e procedimentos estabelecidos. 

/2 Controle de projeto – este elemento aborda os métodos para aprovação, controle e 

documentação do projeto aprovado pela ANAC/GGCP e suas modificações. Dentre as 

funções específicas estão o planejamento e a integração dos procedimentos da empresa 

para manter continuamente a integridade dos dados de projeto, tais como o sistema de 

controle de modificações, o controle de desenhos, lista de peças (principalmente a lista de 

peças com aprovação OTP ou aprovação equivalente), especificações necessárias para 

definir a configuração e as características de projeto do produto aeronáutico aprovado pela 

ANAC/GGCP, inclusive o software usado na aeronave homologada ou nos produtos 

relacionados (software embarcado), e instruções de aeronavegabilidade continuada 

aprovadas (por exemplo: manual de vôo, manual de peso e balanceamento, MMEL, MRB). 

/3 Garantia da Qualidade de Software – este elemento aborda os métodos para o 

planejamento e integração dos procedimentos da empresa para manter continuamente a 

integridade do software usado na aeronave homologada ou nos produtos relacionados 

(software embarcado), e também da integridade do software e respectivo hardware usado 
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para aceitação do produto. Documentos como a DO-178 "Software Considerations in 

Airborne Systems and Equipment Certification", da RTCA, ou meios equivalentes, devem 

ser utilizados como um guia para controle de software embarcado. 

/4 Processos de Fabricação – este elemento aborda ações pelas quais materiais, peças, ou 

conjuntos são aceitos, trabalhados ou fabricados, testados, inspecionados, armazenados e 

preparados para expedição. Para os propósitos de uma avaliação, estas ações são 

divididas como segue: 

- Processos de fabricação e especiais de fabricação - são ações específicas e operações 

necessárias para a fabricação e inspeção de partes e conjuntos (por exemplo: 

usinagem, rebitagem e montagem). Também estão incluídos métodos nos quais 

materiais, partes, ou conjuntos são trabalhados ou fabricados através de uma série de 

etapas precisamente controladas, e que sofrem tratamentos físicos, químicos ou 

metalúrgicos (por exemplo: tratamento térmico, solda e processamento de materiais 

compósitos). 

- Recebimento de materiais, manuseio e armazenamento – são os métodos utilizados 

para aceitar e proteger a matéria-prima, partes, subconjuntos, conjuntos e produtos 

completos durante recebimento, fabricação, inspeção, ensaio, estoque e preparação 

para embarque. 

- Determinação de aeronavegabilidade – é a avaliação de produtos ou partes completas, 

e sua documentação relacionada, para determinar a conformidade com os dados 

aprovados e sua condição quanto à segurança de vôo. 

/5 Controles de Fabricação – este elemento aborda as ações específicas com que o detentor 

do CHE assegura que materiais, peças e conjuntos estão sendo fabricados, ensaiados, e 

inspecionados e estão em conformidade com os dados de projeto aprovados. Também 

inclui métodos para revisão e aprovação de materiais e peças que são retidas por causa 

dos desvios dos dados de projeto ou especificações, e são incorporados em produtos 

finais. Para os propósitos de uma avaliação, estas ações são divididas como segue: 

- Controle Estatístico da Qualidade (CEQ) – é um método que pode ser usado pelo 

detentor do CHE para controlar a qualidade do produto através de métodos estatísticos, 

e que pode ser usado para melhoramento contínuo e/ou aceitação do produto. O CEQ 

inclui técnicas tais como amostragem estatística, controle de tendências, e controle 

estatístico de processo (CEP). 

- Ferramental e meios de medição – é o controle de dispositivos de medição, gabaritos e 

ferramentais usados na fabricação, em processos especiais, na inspeção e em ensaios 

de peças, conjuntos e produtos completos para determinar conformidade com o projeto 

aprovado. 
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- Ensaios – são ensaios estáticos, destrutivos, e de funcionamento realizados durante a 

produção para assegurar a conformidade com o projeto aprovado. 

- Ensaios não-destrutivos – é a aplicação de métodos para examinar materiais ou 

componentes de modo a não prejudicar a sua utilização. Estes métodos são usados 

para detectar, localizar, medir e avaliar descontinuidades, defeitos, e outras 

imperfeições; determinar a integridade, propriedades e composição; e medir 

características geométricas. 

- Materiais não-conformes – é um método para controlar, avaliar e segregar quaisquer 

produtos que não estejam em conformidade com o projeto aprovado. 

/6 Controle de Fornecedores – este elemento aborda as ações pelas quais a empresa 

assegura que produtos, peças, materiais e serviços fornecidos por terceiros estão em 

conformidade com o projeto aprovado pela ANAC/GGCP. 

Durante o processo de certificação de produção, o requerente deve submeter à ANAC/GGCP 

um programa de qualificação de seu processo produtivo (por exemplo, através de FAI). Neste 

programa, devem estar estabelecidas as metas e os critérios que ele considera como 

satisfatórios para que o processo de fabricação seja considerado estabilizado. O 

cumprimento do programa será acompanhado pela ANAC/GGCP e, sempre que necessário, 

verificado, durante as auditorias pós-certificação. O programa estabelecido pode ser aplicado 

também a fornecedores e deve prever no mínimo o seguinte: 

- Aprovação do programa pelo representante da empresa (ex.: gerente da qualidade); 

- Procedimentos contendo os critérios para aprovação tanto do programa quanto dos “part 

numbers” a serem verificados, bem como dos formulários para registro; 

- Lista dos “part numbers” selecionados; 

- Treinamento do pessoal envolvido; e 

- Registro de análise crítica do programa. 

O conjunto de todas as informações que refletem os elementos do SOP deve estar reunido 

em um Manual da Organização da Produção (MOP), que deve ser submetido à 

ANAC/GGCP, incluindo procedimentos de vôo de produção, dados de projeto (de acordo com 

os RBHA 21.31, 21.303(c), 21.605(a)(2) e 21.613(a)(1), conforme aplicável) e dados de 

produção (de acordo com os RBHA 21.143, 21.303(h), 21.605(a)(3) e 21.613(a)(2), conforme 

aplicável). 

Com o objetivo de otimizar recursos, as avaliações da ANAC/GGCP dão ênfase a certos 

pontos considerados críticos, os quais podem ser melhores visualizados na tabela que se 

encontra no Anexo B desta CI. O formulário F-300-28 é utilizado pela ANAC/GGCP como um 

guia nas avaliações iniciais e de vigilância continuada.  
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9 - RESPONSABILIDADES DO DETENTOR DO CHE 

De acordo com os RBHA 21.157, 21.303(e) e 21.615, o detentor de um CHE deve permitir 

que a ANAC/GGCP conduza a realização de inspeções e ensaios para a determinação de 

conformidade de produtos e de avaliações pré e pós-certificação do SOP, incluindo em 

instalações associadas e fornecedores. 

9.1- Conformidade do SOP 

De acordo com os RBHA 21.165, 21.303 e 21.607, o detentor de um CHE tem como 

responsabilidade primária, o controle de fabricação de produtos aeronáuticos e de 

peças de reposição ou de modificação, mantendo a conformidade com os dados do 

SOP, assegurando o cumprimento dos requisitos de projeto aprovados pela 

ANAC/GGCP e em condições de operação segura. 

9.2- Alterações 

O detentor de um CHE deve notificar imediatamente à ANAC/GGCP, por escrito, todas 

as mudanças que possam afetar as inspeções, a conformidade ou a 

aeronavegabilidade do produto considerado. Essas mudanças incluem: 

- Alteração completa ou parcial da localização das instalações do fabricante; 

Se uma empresa certificada transferir toda sua instalação de fabricação para um 

novo endereço, o seu CHE perderá sua validade, segundo o RBHA 21.159. Se ele 

desejar um CHE para o novo endereço, ele deverá requerer nova avaliação de suas 

instalações.  

Se uma empresa certificada transferir parte de suas instalações ou adicionar novas 

instalações, uma nova avaliação das instalações deverá ser realizada pela 

ANAC/GGCP. 

- Interrupção da produção por período superior a 24 meses; 

Se um produto que está no RLP (Adendo ao CHE) tiver sua produção interrompida 

por um período maior que 24 meses (ou um período maior, desde que solicitado pela 

empresa e aprovado pela ANAC/GGCP), esse produto passará à condição de 

inativo, e só poderá voltar a ser produzido após avaliação da ANAC/GGCP. Se o 

detentor do CHE possuir um ou mais produtos em seu RLP e, além disso, continuar 

fabricando peças de reposição para o produto que teve sua produção interrompida, 

ele terá o seu RLP revisado prevendo a nova situação. 

As empresas que tiverem o CHE suspenso ou cancelado, ou RLP (Adendo ao CHE) 

revisado devido à produção interrompida e desejarem voltar a produzir o mesmo 

produto novamente, devem solicitar à ANAC/GGCP uma nova avaliação de sua linha 

de produção. Dependendo do caso, pode haver um novo processo de certificação de 

produção. 
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- Redução significativa da atividade de produção; 

- Redução significativa de pessoal do controle da qualidade; 

- Alterações na estrutura gerencial; 

- Alteração dos registros da empresa junto aos órgãos oficiais. 

São registros oficiais como, por exemplo: contrato social, CNPJ, inscrição estadual, 

razão social, cadastro na Junta Comercial e alvará de funcionamento na prefeitura. 

 

9.3- Falhas, defeitos e maus funcionamentos 

O detentor de um CHE deve relatar todas as falhas, maus funcionamentos e defeitos, 

conforme RBHA 21.3. 

10 - DEFINIÇÕES 

Fornecedor Organização ou pessoa que fornece produtos ou serviços 

aeronáuticos a um detentor de CHE. 

Instalação associada Instalação aprovada como uma extensão de um fabricante. Esta 

instalação faz parte da gerência corporativa do fabricante que 

controla o projeto, a produção e a qualidade dos produtos 

fabricados. 

Produto Aeronáutico Para os propósitos desta CI, significa, uma aeronave, um motor 

ou uma hélice, inclusive seus componentes, peças, materiais, 

processos e dispositivos. 

Produto Classe I  Trata-se de uma aeronave, motor ou hélice completos. 

11 - ENDEREÇO 

a) Internet: www.anac.gov.br/certificacao 

www.anac.gov.br 

b) Endereço para correspondências: 

Agência Nacional de Aviação Civil - Brasil (ANAC) 

Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos (GGCP) 

Gerência de Processo Normativo (GCPN) 

Av. Cassiano Ricardo, 521 - Bloco B – 2º Andar - Parque Residencial Aquarius 

12246-870 – São José dos Campos – SP 

Tel.:  (12) 3797-2476 

Fax:  (12) 3797-2330 

Outras informações ou publicações da ANAC citadas nesta CI podem ser encontradas nos 

endereços de internet acima. 
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12 - SIGLAS E ABREVIATURAS 

ACSEP “Aircraft Certification Systems Evaluation Program” 
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil - Brasil 
AFM “Aircraft Flight Manual” 
APAA Atestado de Produto Aeronáutico Aprovado 
CEP Controle Estatístico de Processo 
CEQ Controle Estatístico da Qualidade 
CHE Certificado de Homologação de Empresa 
CHST Certificado de Homologação Suplementar de Tipo 
CHT Certificado de Homologação de Tipo 
CI Circular de Informação 
DCA “Design Change Approval” 
END Ensaio Não-Destrutivo 
FAA  “Federal Aviation Administration” 
FAI “First Article Inspection” 
GCPN Gerência de Processo Normativo 
GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos 
LPC Lista de Peças Categorizadas 
MDL “Master Drawing List” 
MMEL “Master Minimum Equipment List” 
MOP Manual de Organização de Produção 
MRB “Maintenance Review Board” 
OE Ordem de Engenharia 
OTP Ordem Técnica Padrão 
RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 
RCF Representante Credenciado em Fabricação 
RLP Registros de Limitações de Produção 
RTCA “Radio Technical Commission for Aeronautics” 
SOP Sistema de Organização da Produção 
SRM “Structural Repair Manual” 
SSO Superintendência de Segurança Operacional 
TSO “Technical Standard Order” 
WBM “Weight and Balance Manual” 

13 - ANEXOS 

Anexo A Relação de Documentos 

Anexo B Sistema de Organização da Produção (SOP) 

Anexo C Lista de Peças Categorizadas (LPC) 

 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 
Gerente Geral 
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ANEXO A – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Os seguintes documentos devem ser apresentados à ANAC/GGCP juntamente com o 

requerimento (formulário F-300-03), conforme definido na CI 21-001: 

1. Documento de concessão do detentor do projeto (contrato de licenciamento), nos casos 

de projeto sob licença. 

2. Cópia autenticada do contrato social e alterações, CNPJ, inscrição estadual, cadastro na 

Junta Comercial e alvará de funcionamento da prefeitura. 

3. Manual de Organização da Produção (MOP) – Conforme já descrito no item 8 desta CI, é 

o conjunto de documentos básicos para a aprovação inicial e monitoramento continuado 

da produção, constituído no mínimo por:  

a) Formulário F-300-28, preenchido com os dados do SOP da empresa; 

b) Dados do projeto aprovado (desenhos, especificações técnicas, etc); 

c) Lista de Peças Categorizadas (LPC) e seus respectivos fornecedores 

(vide exemplo no Anexo C desta CI para maiores detalhes) 

d) Lista de processos especiais e de processos críticos; 

e) Lista de itens OTP (TSO) instalados; 

f) Lista de ferramentais e gabaritos; e 

g) Procedimento de vôo de produção. 

 

NOTAS:  1. Os itens (e) e (g) aplicam-se somente aos produtos aeronáuticos 

aprovados através de CHT e CHST. 

2. O requerente deve manter a documentação requerida atualizada junto 

à ANAC/GGCP. 

 

Informações e dados adicionais poderão ser exigidos, posteriormente, durante o processo de 

certificação. 
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ANEXO B – SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 
 

Com o objetivo de visualizar os pontos essenciais visando à aprovação de um SOP, a tabela 

abaixo estabelece um sistema de controle focado em cinco grandes blocos. 

 

SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO 

1 

Controle de Projeto 

2 

Controle de 
Materiais 

3 

Processos de 
Fabricação 

4 

Liberação Final 

5 

Aeronavegabilidade 
Continuada 

a) Configuração do 
projeto aprovado 
(Ex.: MDL)  

b) Sistema de 
controle das 
modificações (Ex.: 
OE, DCA); 

c) Lista de Peças 
Categorizadas 
(LPC); 

d) Lista de itens 
TSO; 

e) Instruções de 
aeronavegabilidad
e continuada 
(RBHA 21.50), 
aprovadas pela 
engenharia: 

1- AFM (WBM); 

2- MMEL; 

3- SRM; 

4- MRB.  

Aplicado, no mínimo, 
para os itens LPC 
(categorias 1 e 2): 

 

a) Sistema de controle 
de fornecedores, 
inclusive critérios 
de avaliação e 
monitoramento; 

b) Roteiro de 
Inspeção de 
recebimento. 

Especificações 
técnicas e plano de 
qualificação dos 
processos 
considerados críticos, 
especiais e ensaios 
não destrutivos. 

 

Lista de: 

a) Ferramentais e 
meio de medição; 

b) Processos 
especiais e END; 

c) Processos de 
fabricação/ 
montagem 
considerados 
críticos (Ex.: FAI); 

d) Roteiro de 
produção e fichas 
de inspeção e 
ensaios; 

e) Fluxograma de 
produção. 

 

a) Inspeção e 
ensaios do 
produto final, 
inclusive vôo de 
produção 
(conforme 
aplicável); 

b) Certificação de 
conformidade com 
o projeto 
aprovado. 

c) Documentação da 
aeronave: 

1) AFM (WBM); 

2) MMEL; 

3) SRM; 

4) MRB; 

d) Peças de 
reposição. 

a) Sistema de 
tratamento das 
Dificuldades em 
Serviço (fontes 
externas ou 
internas), incluindo 
analise técnica e 
controle das ações 
necessárias de 
projeto, de 
produção e de 
controle de 
qualidade; 

 

b) Métodos 
utilizados para a 
comunicação com a 
ANAC (falhas, mau 
funcionamentos e 
DS - RBHA 21.3).  

Sistemas de aplicação geral: 
1) Gerenciamento de certificação de projeto e de 

produção; 
2) Registros, guarda e controle de documentos; 
3) Treinamento pessoal; 

4) Identificação e rastreabilidade; 

5) Auditoria interna; 

6) Manuseio e estocagem � 2, 3, e 4; 

7) Tratamento de não conformidades � 2, 3 e 4. 
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ANEXO C – ESTRUTURA DA LISTA DE PEÇAS CATEGORIZADAS (LPC) 
 
 
A LPC é dividida em cinco grandes áreas, a saber:  

a) Montagens estruturais; 

b) Elementos estruturais; 

c) Componentes hidráulicos e pneumáticos; 

d) Componentes do sistema de propulsão; e 

e) Sistemas e equipamentos. 

Cada uma destas áreas é ainda identificada pelo código da parte do RBHA aplicável. Cada peça 

categorizada é seguida por um número ou números entre parênteses. Estes números identificam 

a parte do RBHA aplicável e a categoria designada, 1 ou 2. Por exemplo, sob a área “Montagens 

estruturais”, o item “Fuselagem” deve ser seguido por “23-1” e “25-1”. Isto indica que as partes 23 

e 25 do RBHA são aplicáveis e que a fuselagem é categoria 1 em ambos os casos.  

Para receber a classificação Categoria I: um conjunto ou suas partes, cuja falha poderia 

impedir a continuidade de vôo ou de pouso seguro, resultando em conseqüências que reduziriam 

a margem de segurança, grau de desempenho, ou causariam perda da capacidade para conduzir 

certas operações de vôo.  

Para receber a classificação Categoria 2: um conjunto ou suas partes, cuja falha não impediria 

a continuidade de vôo ou de pouso seguro, mas como conseqüências resultantes poderiam 

reduzir a capacidade da aeronave ou a capacidade da tripulação de enfrentar condições 

operacionais adversas ou falhas subseqüentes. 

Exemplo de Lista de Peças Categorizadas de produtos Classe I 
 
 

Structural 
Assemblies 

Structural Elements Hydraulic 
Pneumatic 
Components 

Propulsion System 
Components 

Systems and 
Equipment 

Fuselage 
(23-1), (25-1) 

Fuselage Structural 
Elements 
Pressure Bulkheads 
(23-1), (25-1) 
Keel Beam (25-1) 
Longeron/Stringer (25-2) 
Floor Beam (25-2) 
Plates/Skins (25-2) 
Fuselage to Wing 
Attach Fittings (25-1) 
Stabilizer to Fuselage 
Attach Fittings (25-1) 
Gear to Fuselage 
attach Fittings (25-1) 
Door Hinge (on 
Fuselage)(25-1)  
Fuselage Panels (23-
1), (25-1)  

Hydraulic Main 
Pump  
(23-1), (25-2), (27-1), 
(29-1) 
Main Accumulator 
(25-2) 
Main Reservoir (25-2) 
Auxiliary Pump (25-2) 

Software Thrust 
(EEC)  
(23-1), (25-1) 

Electrical Power 
System 
Alternator/Generator 
Drive System (25-2) 
AC Generator-
Alternator  (25-2) 
AC Inverter (25-2) 
Phase Adapter (25-2) 
AC Regulator (25-2) 
Fire Protection 
Smoke Detection 
(25-2), (27-2), (29-2) 
Fire Detection (25-2), 
(27-2), (29-2) 
Overheat Detection 
(25-2), (27-2), (29-2) 
Extinguishing System  
(25-2), (27-2), (29-2) 
Fire Bottle-Fixed (25-
2), (27-2), (29-2) 
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Structural 
Assemblies 

Structural Elements Hydraulic 
Pneumatic 
Components 

Propulsion System 
Components 

Systems and 
Equipment 

 
Flight Control 
Surfaces Ailerons 
(23-1), (25-1) 
Rudder (23-1), (25-1) 
TE Flaps (23-1), (25-
2) 
LE Devices (25-2) 
Elevator (23-1), (25-
1) 
Spoilers (25-2) 
 

Flight Control 
Structural Elements 
Aileron Tabs (25-2) 
Jackscrew (23-1), (25-1) 
Bellcranks (23-1), (25-1) 
Flight Control Cables 
(23-1), (25-1) 
 

Flight Control Servo 
Actuators (25-2),  
(27-1), (29-1) 
Flap Actuator (25-2) 
Rudder Actuator  
(25-2) 
Stabilizer Actuator (25-2) 

Thrust Reversers 
(23-1), (25-2) 
Auxiliary Power 
Units (23-1)  
FADEC (23-1) 

Fuel System   
Boost Pumps (23-1) , 
(25-2), 
Transfer Valves (23-1),  
(25-2) 
Fuel S.O.V.(23-1), (25-
1) 
Digital Fuel Flow 
System (25-2) 
Fuel Dump (25-2) 
 
Fuel Hose (Single 
engine applications 
ONLY) (23-2) 
Fuel Quantity 
Indicator  
(25-2), (27-2), (29-2) 
Fuel Flow Indicating 
(27-2), (29-2) 
Fuel Pressure 
Indicating (27-2), (29-2) 
Fuel Pump (25-2), (27-
1), (29-1) 
Oil Cooler (Single 
engine applications 
ONLY) (23-2) 
Crew Oxygen 
System  
(27-2), (29-2) 
Indicating System 
Warning, Caution, 
and Advisory Lights 
(27-2),  
(29-2),  
Main Rotor Indicating 
System (27-2), (29-2)  
Engine Power (27-2), 
(29-2) 
Engine Temperature 
(27-2), (29-2) 
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Structural 
Assemblies 

Structural Elements Hydraulic 
Pneumatic 
Components 

Propulsion System 
Components 

Systems and 
Equipment 

Empennage 
Horizontal Stabilizers 
(23-1), (25-1) 
Elevators (23-1), (25-
1) 
Vertical Stabilizers 
(23-1),  
(25-1) 
Rudder (23-1), (25-1) 

Empennage 
Structural Elements 
Horizontal Stabilizer 
Spars/Ribs (25-2) 
Plates/Skins (25-2) 
Tab Structure (25-2) 
Attach Fitting (25-2) 
Empennage 
Structural Elements 
Elevator 
Spars/Ribs (25-2) 
Plates/Skins (25-2) 
Tab Structure (25-2) 
Attach Fitting Elevator 
Tab 
(25-2) 
Empennage 
Structural Elements 
Vertical Stabilizer  
Spars/Ribs (25-2) 
Plates/Skins (25-2) 
Attach Fitting (25-2) 
Ventral Structure (25-
2) 
Empennage 
Structural Elements 
Horizontal Stabilizer  
Spars/Ribs (25-2) 
Plates/Skins (25-2) 
Tab Structure (25-2) 
Attach Fitting (25-2) 

Control Valves (23-2), 
(25-2) 
Shut Off Valves  
(23-2), (25-2) 
Rudder Power 
Control  
Units (23-1), (25-2)  
Rudder Power 
Control  
Unit (Boeing 737) 
(25-1)  

Engine Cowling 
Systems 
Inlets(23-1), (25-2) 
Nacelles (23-1), 
(25-2) 
Fairings (23-1), (25-
2) 

Brake System and 
Assembly 
Components 
Brakes(23-1), (25-1) 
Anti-Skid Valves (23-
2),  
(25-2) 
Wheel Assemblies 
(23-1) 
(25-2)  
Tire Casing (25-2) 
Tire Tube (25-2) 
Anti Skid Section 
(25-2) 
Master 
Cylinder/Brake Valve 
(25-1) 
NOTAR (High Speed  
Fan) (27-1), (29-1) 

Wing Structure  
(23-1), (25-1) 
 
 
 

Wing Structure 
Structural Elements 
Panels (23-1), (25-2)  
Wing Webs (23-1), (25-2) 
 
Spars (23-1), (25-1) 
Ribs/Bulkheads (25-2) 
Longeron/Stringers (25-2) 
Center Wing Box (25-1) 
Auxilliary Structure (25-2) 
Wing Attach Fitting (25-1) 
NAC/Pylon Wing Fitting  
(23-1), (25-1) 

 Airborne Software 
Controlled 
Equipment 
Software Level A 
(per RTCA/DO 
178B), (23-1), (25-
1) 
 
Software Levels B, 
or C (per RTCA/DO 
178B) (23-2)  
(25-2)  

Automatic Flight 
Control 
Systems/Stability 
Augmentation 
Systems 
Flight Control 
Computers (27-1), 
(292) 
Servo/Linear 
Actuators  
(27-1), (29-1) 
 
 
 
 
 
Electrical Power 
Systems 
AC Generator (27-2), 
(29-2) 
AC Inverters (27-2), 
(29-2) Battery (27-2), 
(29-2) 
Starter Generator 
(27-2), (29-2)  
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Structural 
Assemblies 

Structural Elements Hydraulic 
Pneumatic 
Components 

Propulsion System 
Components 

Systems and 
Equipment 

Main Rotor 
Hubs (27-1), (29-1)  
Trunnions (27-1), 
(29-1) 
Yokes (27-1), (29-1) 
Spindles (27-1), (29-
1) 
Grips (27-1), (29-1) 
Pitch Horns (27-1), 
(29-1) 
Drag Braces (27-1), 
(29-1) 
Blades (27-1), (29-1) 
Blade Spars (27-1), 
(29-1) 
Damper Hubs (27-1), 
(29-1) 
Retention 
Pins/Straps/Bolts (27-
1), (29-1) 
Tension-Torsion 
Straps (27-1), (29-1)   
Strap Packs (27-1), 
(29-1) 
Pillow Blocks (27-1, 
(29-1) 
Droop Restraint Bolts 
(27-1), (29-1) 
Elastomeric Dampers 
(27-1), (29-1) 
Bearings (27-1), (29-
1) 
Bushings (27-1), (29-
1) 

Main Rotor Control 
Swashplates (27-1), 
(29-1) 
Swashplate Drives (27-
1),  
(29-1) 
Anti-Drives (27-1), (29-
1) 
Anti- Links (27-1), (29-
1) 
Pitch Change Links 
(27-1),  
(29-1) 
Drive Links (27-1), (29-
1) 
Drive-Levers (27-1), 
(29-1) 
Gimbal Stabilizer Bars 
(27-1), (29-1) 
Mixing Levers (27-1), 
(29-1) 
Collective Sleeves (27-
1),  
(29-1) 
Cyclic & Collective  
Control Sticks (27-1), 
(29-1) 
Actuator Supports (27-
1),  
(29-1)  
Control System 
Tubes/Bolts/Pins (27-
1),  
(29-1) 

 Propellers 
(Hubs (35-1), 
Blades (35-1) Blade 
Retention Devices  
(35-1)  
Counter Weights 
(35-1)  
Pitch Control 
Systems Including 
PCU (35-1) 
Governors (35-1) 
Actuators (35-1) 
PCU Mechanisms 
(35-1) Propeller 
Electronic Controls 
(35-1), and 
Propeller Valve 
Modules  
(35-1) 

Drive Systems 
Masts (27-1), (29-1) 
Gear Boxes (27-1),  
(29-1) 
Driveshafts (27-1),  
(29-1) 
Bearings (27-1), (29-
1) 
Hanger Bearings (27-
1), (29-1) 
Clutches (27-1), (29-
1)  
Couplings (27-1), 
(29-1) 
Transmissions 
Cases (27-1), (29-1)  
Gears (27-1), (29-1) 
Clutches (27-1), (29-
1) 
Oil Pumps (27-1), 
(29-1) 
Bearings (27-1), (29-
1) 

Nose Section (23-1), 
(25-1) 
Radomes(23-2),(25-
2) 

Fuel Tank Structure  
Fuel Cell (23-1), (25-1), 
(27-1), (29-1) 

 Drive Belts (27-1), (29-
1) 

Stall Warning (23-2), 
(25-2) 

Nacelles/Pylons (23-
1), (25-1) 
Door 
Passenger Crew 
Doors (25-1) 
Emergency Exit Door 
(25-2) 
Landing Gear Doors 
(25-2) 
Cargo Baggage Door 
(25-2) 
 

Nacelles/Pylons 
Structural Elements 
Attachment Fittings 
(25-1), (27-1), (29-1) 
Bulkhead/Firewalls 
(Nac/Pylon) (25-2),  
Longerons/Stringers 
(Nac/Pylon) (25-2) 
Plates/Skins 
(Nac/Pylon)  
(25-2)  
Attach Fittings 
(Nac/Pylon) 
(25-1), (27-1), (29-1) 
Engine Struts (23-1), 
(25-1),  
(27-1), (29-1) 
Engine Mounts (23-1), 
(25-1), (27-1), (29-1) 
Pylon Lift/Link 
Assemblies  
(27-1), (29-1) 
 
 
 

 Gas Turbine 
Engines-Engine 
Rotors 
Fan Blades (33-1),  
Disks (33-1), Blisks 
(33-1), Impellers (33-
1), Spools (Drum 
Rotors) (33-1), 
Thermal Shields for 
cooling of main rotors 
(33-1),  
Cooling Plates (33-1),  
Main Rotor Rotating 
Spacers and Seals 
(33-1), Main Line 
Engine Shafts (i.e., low 
and high pressure 
rotor shafts, propeller 
shafts for turboprop 
applications and 
power transmission 
shafts for input to 
propeller and 
transmission 
gearboxes) (33-1) 
 

Anti-Ice System 
Pitot/Static Anti-Ice 
(25-2) 
Air Foil Anti Ice/Deice  
(25-2), (27-2), (29-2) 
Window/Windshield 
& Doors  (25-2) 
Antenna/Radome 
Anti Ice  (25-2) 
Intake Anti-Ice/Deice 
(27-2), (29-2) 
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Structural 
Assemblies 

Structural Elements Hydraulic 
Pneumatic 
Components 

Propulsion System 
Components 

Systems and 
Equipment 

Gas Turbine 
Engines (Cont.) 
Main Line Engine 
Bearings (33-2) 
Main Engine 
Mounts (i.e., 
redundant designs)  
(33-2), Electronic 
Engine 
Controls/Full 
Authority Digital 
Electronic Controls 
(33-2),  
Gas Path (Static & 
Variable Nozzle 
Guide Vanes) (33-
2), Rotating 
Compressor & 
Turbine Airfoils (33-
2),  
Control System 
Actuators  
(33-2), Combustion 
Liners  
(33-2), Fuel Nozzles 
(33-2) 
 

Flight Control 
Mechanisms (23-1), 
(25-1)  
 

Lift/Compression Struts 
(23-1) Flying Wires 
(23-1)  
Floats (23-1), Skis (23-
1)  
Tail Wheels (23-1) 
 

 Reciprocating 
Engines 
Crankshafts (33-1) 
Connecting Rods 
(33-1) Pistons (33-
1)  
Wrist Pins (33-1)  
Cylinders (33-1)  
Cylinder Heads (33-
1) 
Engine Mounts (33-
1 ) 
Crankcase (33-2) 
Crankshaft 
Bearings (33-2) 
Valve Train (valves, 
valve springs, 
pushrods, 
camshafts) (33-2) 
Fuel Delivery 
Systems 
(carburetors, 
injectors, fuel 
pumps) (33-2)  
 

Airborne Software 
Systems Software 
Level A (per 
RTCA/DO 178B),  
(23-1) (25-1), (27-1), 
(29-1)  
Software Levels B, or 
C (per RTCA/DO 
178B) (23-2)  
(25-2), (27-2), (29-2) 
Navigation System 
Wind Shear 
Detection System 
(25-2) 
Ground Proximity 
System (25-2) 
Air Collision 
Avoidance (TCAS) 
(25-2) 
Air Speed Indicator 
(27-2), (29-2) 
Altimeter (27-2), (29-
2) 
Air Data Computer 
(27-2), (29-2) 
Attitude Gyro and 
Indication (27-2), (29-
2) 
Directional Gyro and 
Indication (27-2), (29-
2) 
Pitot/Static System 
(27-2), (29-2) 
Localizer/VOR 
System  
(27-2), (29-2) 
Glide Slope System 
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Structural 
Assemblies 

Structural Elements Hydraulic 
Pneumatic 
Components 

Propulsion System 
Components 

Systems and 
Equipment 

(27-2), (29-2) 
Tail Rotor and 
Controls 
Hubs (27-1), (29-1)  
Yokes  (27-1), (29-1) 
Trunnions (27-1), 
(29-1) 
Blades (27-1), (29-1) 
Blade Spars (27-1), 
(29-1) Grips (27-1), 
(29-1) 
Pitch Change Links 
(27-1), (29-1)  Pitch 
Change Bearings 
(27-1), (29-1) 
Output/Drive Shafts 
(27-1), (29-1) 
Gearsets (27-1), (29-
1) Strap Packs (27-
1), (29-1) Pedal 
Linkages (27-1), (29-
1) 
Bellcranks (27-1), 
Flapping & Lead/Lag 
Bearings (27-1),  
(29-1) 
 

Balloons 
Baskets (31-1) 
Envelopes (31-1) 

 Balloon Burner 
Systems 
Burner Units (31-1) 
 

Balloon Fuel 
Systems 
Fuel Manifolds (31-1) 
 

Fuselage (27-1), (29-
1) 
Tail Boom (27-1), 
(29-1) 
Tail Boom Struts (27-
1), (29-1) 
Tail Boom Mount 
Fittings  
(27-1), (29-1) 
Vertical Stabilizers 
(27-1),  
(29-1)  
Horizontal Stabilizers 
(27-1), (29-1) 
Elevator (27-1), (29-
1) 
Elevator Horn (27-1), 
(29-1) 
Skin Assemblies (27-
1), (29-1) 
Bonded Panel 
Assemblies  
(27-1), (29-1) 
Spars (27-1), (29-1) 

Main Landing Gear  
Struts (23-1), (25-1), 
(27-1),  
(29-1) 
Crosstubes (23-1), (25-
1),  
(27-1), (29-1) 
Drag Links (23-1), (25-
2),  
(27-1), (29-1)  
Fuse Pins (25-2) 
Attach Section (25-1) 
Extension and Retract 
System  (25-2) 
Landing Gear Door 
Retract Section (25-2) 
Landing Gear Position 
and Warning (27-2), 
(29-2) 
Nose Landing Gear  
(23-1), (25-1) 
Strut/Axle (25-1) 
Attach Section (25-1) 
Steering Links (23-1), 
(25-2), (27-1), (29-1) 
 
 

Main Landing Gear 
Components  
Landing Gear 
Actuator (23-1), (25-
2), (27-1), (29-1) 
Selector Valve (25-2) 
Landing Gear Door 
Actuator (25-2) 
Nose Landing Gear 
Components  
Shimmy Damper  
(25-2) 
Steering Unit (25-2) 
 

Gas Turbine 
Engines-Static 
Structures 
Engine Mounts (i.e. 
non-redundant 
designs) (33-1) 
High Pressure 
Vessels (Casings 
Subject to 
Compressor 
Discharge Pressure 
& Combuster 
Pressure) (33-1) 
Containment 
Structures (33-1) 
Primary Structures 
(that provide 
support and rigidity 
of the main engine 
backbone and for 
attachment of 
engine to airframe 
(33-1) 
 

Window-Windshield 
System 
Flight Compartment 
Windows (23-1), (25-
1) 
Passenger 
Compartment 
Windows (25-2) 
Door Windows (25-2) 
VHF 
Communication 
System  (27-2), (29-
2) 
 

 


