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RELATORIO

1.

Trata-se de proposta de Resolução para estabelecimento de Condição Especial a ser

incorporadaà base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB390. e de outras
aeronavessimilares, a critério da Agência Nacional de Aviação Civil

ANAC, aplicável à

recuperaçãode manobrapor um sistemaautomáticode voo com uma instalaçãode um sistema
protetor de alta velocidadeincorporadonas leis de controle de voo, o qual atingevelocidadesde
mpralilhn mpnnrpc
2.

-

A proposta de Condição Especial se aplica à seção 25.335

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil -- RBAC 25

'Deó/g/7 a//speeds" do

Emenda n' 134. sendo é necessária para

viabilizar a certificação de tipo solicitada pela Embraer, 20 de dezembro de 2011, para a aeronave
Embraer

EMB 390 (Ficha de Controle

de Assuntos

Relevantes

FCAR

ES-04-EMB-390

',4z//0/7?a//c

speed protection jor design dize speed" ).

3.

O presenteexpediente fói submetido ao procedimento de Audiência Pública, por meio

do Aviso n' 19/2016 (fl. 32), pelo período de lO (dez) dias, não tendo havido manifestações.

4.

Por fim, os autos processuaisforam recepcionadospor esta Diretoria em 29.06.2016

(Despacho n' 03/2016/SAR, de l0.08.2016, fl. 33).

E o sucinto relatório
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VOTO

EMENTA
Ato

Normativo.

Especial.

Avião

Recuperação

de

Estabelecimento de Condição
Embraer
manobra

ERJ
por

um

190-300.
sistema

automáticode voo com uma instalaçãode um
sistema protetor de alta velocidade incorporado nãs
leis de controle de vóo, o qual atinge velocidades de
mergulho menores. Acolhimento.

1. DA FUNDAMENTAÇÃOLEGAL
1.

Prevê o Regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil .- ANAC, anexo ao Decreto n'

5.731, de 20 de março de 2006, que competeà Agência adotar medidaspara o atendimentodo
interesse público e para o desenvolvimento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e
aeroportuária do País, atuando com independência, legalidade, impessoalidadee publicidade.
2.

Prevê, ainda, a Resolução n' 110, de 15 de setembro de 2009, que altera o Regimento Interno

da Agência Nacional de Aviação Civil

ANAC, o seguinte:

DÀ DIRETORIÀ
CAPITULO lli
DAS CONÍPETENCIAS E A TRIBUIÇOES
Alt. 9' À Diretoria da ANAC cotnpete, eítl registe de colegicldo, analisar, discutir e
decidir, em instância adminisü'afina .Dual. as lnaté)'ias de c.ompetênciada Agência.
bem corno:

r .J

\

lrlll - exel'cel'o poder tiortnativo da Agência
é

)

TITULO iv - DAS GOMPETENC]AS
CAPITULO ll
DAS suPEKiNTENDÊNCiAS
Seção 1 - Das Cotmpetêtlcias Cotnt ns

Art. 38. Compete às Superintendências planejar. otganizat. exectltctt. contloÍat,
coordenar e avcüiat' os processos organizacionais e open'acionaisda ANAC no âmbito
das competêtacips.
e, especicLlmente:
(Reduçãodada pela Resoluçãon' 11+. de
29. 09. 2009)

>

r )
IV - stlbttleter os tiros. contratos e pl"acessosadtlütlistlativos. hein colho os demais
expedientes adntinistl'ativç)s decotrenles do e=cercíciodct }'espectivctcotnpetêrtcia à
Diretorict, quando sujeitos à detibei'ação.privativa da }lteslllu;

( )
X - executar as ações de cei'tiFcação pai'a atestam'que os i'egulados, detüt'o de sun
área de atuação, possuent Q capacidade adequada para anual' na aviação civil: e
(IncltlÍdo pela Resoltlção tl' 245, de 04.09.2012)

r
3.

J

Preliminarmentehá que se observar dos dispositivos antes transcritos que a Diretoria, por

força do Regimento Interno, tem a competênciade exercer o poder normativo no que concerne à
edição de Resolução para estabelecimento de Condição Especial.

4. '

Em um segundo momento, note-se que a Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR

detém, no rol de suas competências, a prerrogativa em submeter à Diretoria Colegiada a matéria de
submissão de certificação de projeto referentes à sua área de atuação.
Art. 53. À Super' intendência de AeT'onavegabilidade

conlpe(e

1 - submeter à Diretoria, no qt,{etallge a Aetonavegabilidade. puído e emissõesde
produtos aeronáuticos, proposta de cito Ytotntati'PO
e pat'ecêt I'elativos às seguintes
matérias:

r

)

a) certificação de projeto. irtcltlindo validação de produto cterotlátLticoimpor'tudo:

2. DA ANALISE
5.

Conforme já auferido, nos termos da Nota Técnica n' 82/2016/GGCP/SAR, de 23/06/2016, o

avião EMB-390 é uma plataforma civil para um jato militar de transporte de carga. O projeto de tipo

a ser aprovado na ANAC seráa aeronave ''G/'ee/7" com zero passageiros.zero carga e 2 tripulantes
de asaalta com 2 motores IAE V2500 montados sob asasas, cuja basede certificação contempla um
sistema automático de voo com a instalação de um sistema protetor de alta velocidade incorporado
nas leis de controle de voo, o qual atinge velocidades-de mergulho menores.
6.

Insta listar que esta condição especial está alinhada a decisões de outras autoridades de aviação

civil, associadas às definições de velocidades de mergulho da aeronave com o sistema de proteção de
alta velocidade para o projeto de tipo do EMB-390KC, como por exemplo, a condição especial FCAR

ES-21 da ANAC aplicável ao projeto de tipo dos aviões Embraermodelo EMB-550, à Spec/a/
C'ond///on N' 25-350-SC da F'ede/'a/,4v/a//on ,4d/7?/n/s/raí/o.n
-- .FH.4, aplicável ao projeLOde tipo dos
aviões Dassault Aviation modelo Falcon 7X e à Spec/a/ C'ond///on N' 25-3 16-SC da /;êc/e/a/ ,4t,/a//0/7

,4dmín/.ç/ra/íon /H,4, aplicável ao projeto de tipo dos aviões Airbus modelo A380-800. ,,#/

r'

3. DAS RAZOES DO VOTO
7

8.

Assim sendo, ante as manifestações da área técnica desta Agência, e considerando que não

houve contribuições pela audiência pública para inovação processual,acolho os argumentoscontidos

nos autos e !ele..b):eralglng!!!s

à proposta de resolução para o estabelecimento de Condição

Especial a ser incorporada à basede certificação do prometode tipo do avião Embraer EMB390, e de outras aeronaves,a critério da ANAL, aplicável à recuperaçãode manobra por um
sistema automático de voo com uma instalação de um sistema protetor de alta velocidade
incorporado nas leis de controle de voo, o qual atinge velocidades de mergulho menores.
9.

É como voto.

'''\
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