
 

Relatório de análise das contribuições referentes à Audiência Pública no 20/2019 

Proposta de Resolução para estabelecimento de Condição Especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião 

Pilatus modelo PC-24 e de outras aeronaves a critério da ANAC, aplicável ao Sistema de Controle Eletrônico do Motor 

A Audiência Pública foi realizada no período de 04/09/2019 a 04/10/2019, durante o qual foi recebida 01 contribuição, acatada integralmente. 
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CONTRIBUIÇÃO Nº 8958 

Identificação 

Autor da Contribuição: Ednei Ramthum Do Amaral 

Categoria: Outros 

Instituição: ANAC 

 

Documento: CE/SC nº 23-XXX 

Trecho a discutir ou aspecto não previsto que se propõe abordar: 23.1309 

Tipo de Contribuição:  

Arquivo anexo:  

Contribuição 

Texto sugerido para alteração ou inclusão: 

(a) Para instalação do sistema de controle eletrônico do motor, deve ser estabelecido que nenhuma falha simples ou mau funcionamento ou combinações prováveis de falhas 

de componentes do sistema EEC terão um efeito sobre o sistema -- como instalado na aeronave -- que faça com que a probabilidade de perda de controle de propulsão 

(LOTC) do sistema exceda aquelas permitidas na certificação do RBAC 33. 

(c) Os componentes da instalação devem ser construídos, arranjados e instalados para garantir sua operação segura contínua entre inspeções normais ou revisões gerais. 

Justificativa: 

Em (a), uso de "mau funcionamento" em lugar de "mal funcionamento". 

Em (c), acentuação em "contínua". 

Resultado da análise: a contribuição  

Fundamento: Trata-se apenas de correções pontuais, sem caráter técnico, no texto em português no Anexo da proposta de Resolução de Condição Especial. Assim, foram 

acatadas as sugestões, alterando-se de “mal” funcionamento para “mau” funcionamento, no itens 1(c) e 1(d). Também foi ajustada a acentuação em “contínua”, no item 

1(c). 

 

Itens alterados na proposta: itens 1(a), 1(c) e 1(d) do Anexo à Resolução. 

 

 

 

 

 

 


