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Certificação da FAA: um profundo compromisso com a segurança 
 

A Boeing projeta e fabrica aeronaves há quase 100 anos e vem projetando e fabricando 

jatos comerciais há mais de 50 anos. A mais recente aeronave da Boeing, o 787 Dreamliner, 

conta com o respaldo de todos esses anos de inovação, aprendizado e expertise. Também 

representa mais de meio século de trabalho com reguladores especializados na segurança de 

aeronaves comerciais nos Estados Unidos.   

A Boeing vem trabalhando 

com a Administração Federal de 

Aviação dos Estados Unidos (FAA, 

na sigla em inglês) desde 1926, 

quando o presidente Calvin 

Coolidge assinou o Air Commerce 

Act, lei que autorizou o governo 

americano a estabelecer rotas 

aéreas e padrões de 

aeronavegabilidade, a licenciar 

pilotos e a investigar incidentes 

envolvendo aeronaves.    

O relacionamento entre a Boeing e a FAA baseia-se em respeito, confiança e um 

objetivo comum: garantir a segurança e a eficiência do sistema global de transporte aéreo e – o 

mais importante – a segurança das pessoas que dele dependem.  

 

Informações básicas sobre a certificação de uma aeronave 

A certificação, exigida pelo Título 14 do CFR, sigla em inglês para Código de 

Regulamentos Federais, Parte 21, é o processo usado por fabricantes de aeronaves, como a 

Boeing, e a FAA para garantir a segurança da aeronave. Uma aeronave não pode entrar em 

serviço sem que seu fabricante demonstre que ela está de acordo com todos os regulamentos 

de aeronavegabilidade aplicáveis e que a FAA ratifique essa conformidade. 

Teoricamente, obter a certificação da FAA é um processo simples – solicitar a 

certificação à FAA, entender as normas, desenvolver um plano para cumprir os regulamentos, 

demonstrar o cumprimento desses regulamentos e receber a certificação. Na prática, porém, o 

processo é muito mais complexo. 

Para que os operadores possam introduzir novos modelos em suas frotas e iniciar os 

voos comerciais, são necessários quatro certificados da FAA: 
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 Tipo (Título 14 do CFR, Partes 21, 25, 26, 34, 36) – dá a garantia de que a aeronave 

cumpre todos os regulamentos. 

 Produção (Título 14 do CFR, Parte 21) – garante a integridade da produção, a 

qualidade dos sistemas e das instalações e que a produção pode ser replicada.  

 Aeronavegabilidade (Título 14 do CFR, Parte 21) – valida o desenho da aeronave 

(estrutura, sistemas e redundâncias). 

 Operacional (Título 14 do CFR, Parte 121) – dá a garantia de que a companhia 

aérea dispõe dos sistemas e da infraestrutura necessários para operar, manter e 

voar a aeronave.  

O início do processo de certificação depende do tipo de programa de aeronave ou ação 

considerado. Para um programa de desenvolvimento – ou um novo modelo –, o processo 

começa durante a etapa de desenvolvimento do produto, quando os engenheiros ainda estão 

definindo os requisitos de desempenho e sistemas, bem como os requisitos físicos e estruturais 

da aeronave. Se for necessário alterar um modelo de aeronave já em produção, a certificação 

começa com a solicitação de mudança ou a autorização de mudança. Se um cliente ou a 

Boeing solicita autorização para alterar um modelo existente, o processo começa quando a 

solicitação é enviada à FAA.  

De modo geral, o processo de certificação é composto por uma série de passos, entre 

os quais normalmente estão: planejar como os requisitos federais serão cumpridos, coletar 

dados não relativos a testes de voo para comprovar a conformidade da aeronave, fazer testes 

de voo para demonstrar a conformidade e, por fim, o encerramento. No encerramento, a FAA 

analisa a documentação do programa e da certificação para determinar se a empresa 

conseguiu satisfazer as exigências regulatórias e de conformidade. 

A certificação é um processo amplo, complexo e trabalhoso. O ACO, sigla em inglês 

para Escritório de Certificação de 

Aeronaves da FAA, conta com 950 

engenheiros e inspetores, em 38 

escritórios de campo. A FAA possui 10 

ACOs, responsáveis por aprovar a 

certificação do desenho da aeronave, 

dos motores da aeronave, das hélices e 

das peças de reposição desses produtos. 

A supervisão e a aprovação da 

certificação do 787-8 foi conduzida pelo 

ACO de Seattle. 

 

Certificação internacional  

Internacionalmente, a autoridade certificadora é determinada pelo "Estado do desenho", 

ou seja, o país onde o trabalho de projeto de engenharia foi realizado. O relacionamento entre 

a FAA e as agências internacionais é regido por acordos bilaterais, que determinam o processo 

de certificação e conformidade. Autoridades de aviação civil não americanas analisam e, em 

muitos casos, adotam as determinações da FAA, impondo ainda seus próprios requisitos.  

 

Como a FAA estabelece os requisitos? 

A definição dos requisitos de certificação começa com a “base de certificação”, um 

documento que a Boeing apresenta propondo os critérios do desenho de sua nova aeronave. 



Após serem analisados e aprovados pela FAA, esses critérios são incorporados no plano de 

certificação da Boeing, cujo objetivo é demonstrar a conformidade com todas as exigências 

regulatórias.   

Com a FAA, a base de certificação final envolve as seguintes áreas: padrões de 

aeronavegabilidade, descarga de combustível, emissões 

do escape, nível de ruído, aeronavegabilidade continuada 

e melhorias na segurança. Quando os regulamentos 

existentes forem inadequados para avaliar uma inovação 

ou uma característica incomum no projeto da aeronave, a 

FAA desenvolve e aplica novos requisitos chamados 

“condições especiais”. Essas condições especiais 

garantem que as novidades no desenho da aeronave 

sejam totalmente abordadas pelo processo de 

certificação.  

 

Papéis e responsabilidades 

A segurança da aviação é uma responsabilidade compartilhada  e, embora a FAA seja a 

principal reguladora da segurança da aviação nos Estados Unidos, a FAA, a Boeing e os 

operadores das aeronaves têm papéis distintos.     

A FAA estabelece os regulamentos para o projeto, a fabricação e a operação da 

aeronave e emite laudos indicando se as partes envolvidas estão em conformidade. A Boeing, 

como fabricante da aeronave, “é a proprietária" dos desenhos da aeronave, demonstra a 

conformidade com os regulamentos da FAA e prova que suas instalações e processos de 

fabricação e qualidade são capazes de replicar a produção de forma confiável. Já os 

operadores – geralmente, uma companhia aérea – devem operar e manter suas frotas. 

 

Autoridade delegada 

A Boeing trabalha com a FAA durante todo o processo de certificação. Em 1958, 

quando o Congresso americano criou a FAA, reconheceu a necessidade prática e fiscal de usar 

a expertise da iniciativa privada para acompanhar o crescimento da indústria da aviação. Se os 

profissionais da FAA precisassem analisar e rever o cumprimento de cada requisito de 

certificação, seriam necessários milhares de engenheiros e inspetores, sem falar de novas 

instalações e, muito provavelmente, de centenas de milhões em recursos do Congresso. 

Assim, a FAA recebeu poderes para delegar algumas atividades de certificação, a critério da 

agência, a profissionais e empresas qualificadas. O próprio designee program, ou programa de 

delegação,remonta a 1927 e o Federal Aviation Act manteve e permitiu a expansão das 

delegações de autoridade. A FAA supervisiona as atividades delegadas e qualquer conclusão 

de conformidade por parte de um delegado ou organização delegada – desde que em sua 

alçada autorizada – é, na prática, uma conclusão da FAA.  

A FAA começou a reorganizar e a consolidar seus programas de delegação em 2005. 

Em novembro de 2009, todas as empresas que tinham solicitado o status de organização 

delegada, inclusive a Boeing, tinham finalizado a transição, nos termos exigidos pela FAA. O 

fato de a Boeing ter recebido uma ODA, sigla em inglês para Autorização para Designação de 

Organização, permite que os funcionários da Boeing realizem certas atividades delegadas em 

nome da FAA, sob rígida supervisão da FAA e de acordo com os procedimentos da agência. 

Essa delegação de autoridade permite que a FAA priorize as revisões de problemas e tenha a 



certeza de que o quadro de profissionais especializados da agência está trabalhando nas 

atividades de maior valor, como a certificação de uma nova aeronave. 

A frota mundial de aeronaves deve dobrar nos próximos 20 anos, o que significa que, 

além do reforço dos modelos já existentes, as frotas das companhias aéreas receberão novos 

modelos. Esse aumento dramático do número de aeronaves poderia sobrecarregar a equipe da 

FAA e distrair a agência de suas prioridades – segurança, regulamentação e certificação. O 

sistema de delegação permite que a FAA não se desvie dessas prioridades críticas e delegue 

atividades de conformidade de rotina aos fabricantes, que as desempenham sob sua rígida 

supervisão. 

 

Segurança em serviço  

Além de certificar, a FAA está continuamente obrigada a monitorar os portadores de 

certificados. A Boeing apoia as atividades de supervisão da FAA após a entrada em serviço 

das aeronaves, monitorando as questões que vão surgindo, emitindo boletins de serviço para 

os operadores e reportando qualquer problema à FAA. As operações em serviço são parte de 

um aprendizado contínuo sobre a segurança e a confiabilidade do desenho da aeronave, e 

parte do aprendizado de como aprimorar os futuros modelos. 

A Boeing e a FAA trabalham conjuntamente em iniciativas de segurança baseadas no 

Continued Operational Safety Program, ou 

Programa de Segurança Operacional 

Continuada, nas quais as equipes de 

engenharia analisam detalhadamente os 

dados dos eventos ocorridos com 

aeronaves em serviço. Caso surjam 

problemas ligados à segurança de voo, ou 

seja, que possam comprometer a operação 

segura de uma aeronave, a Boeing e a 

FAA tomam medidas para mitigar o risco, 

identificar soluções e orientar os 

operadores. Normalmente, essas 

recomendações são convertidas em diretivas de aeronavegabilidade ou AD, na sigla em inglês, 

de cumprimento obrigatório.   

 

Certificação do 787 Dreamliner 

O 787 Dreamliner representa o esforço de certificação mais exaustivo já empreendido 

pela Boeing. Isso não é nenhuma surpresa, tendo em vista as novas tecnologias, sistemas e 

materiais incluídos em seu projeto. A Boeing fez o pedido de certificação do 787 à FAA em 28 

de março de 2003. Isso deu início a um processo que, ao longo de oito anos, exigiu milhares de 

demonstrações da segurança do 787, na forma de revisões no desenho, testes de 

componentes, sistemas e estruturas da aeronave, e de milhares de horas de voo de testes. 

Começando na fase de projeto, cada elemento do 787 foi examinado e avaliado para 

determinar como ele se comportaria – separadamente e em conjunto com outras peças e 

sistemas.  

Ao final do processo de certificação, a FAA informou que sua equipe dedicou 200.000 

horas de trabalho técnico à certificação do 787. Os funcionários da Boeing superaram essa 

marca e demonstraram a conformidade da aeronave com mais de 1.500 regulamentos de 



aeronavegabilidade e apresentaram 4.000 documentos, entre os quais, planos de teste, 

relatórios de teste de voo e análises de segurança. Além disso, os funcionários da Boeing 

demonstraram a conformidade do 787 com 16.000 requisitos federais relacionados à sua 

inspeção, teste de peças e configuração. A Boeing recebeu a certificação “tipo” da FAA para o 

Dreamliner em agosto de 2011.   

O processo de certificação de oito anos do 787 foi o mais rigoroso da história da Boeing 

e o projeto do 787 incorpora quase um século de expertise em aviação e melhorias de 

segurança. Quando o 787 voltar a voar, os passageiros podem estar certos de que estarão 

voando em uma aeronave segura, equipada com a tecnologia mais avançada da história e que 

é um marco na história do meio de transporte mais seguro do mundo. 
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