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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE 

DA Nº
Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA), emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) com base 
no Capitulo IV do Título III do Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei N

:  2011-05-04 Data de Efetividade:  16 jun. 2011 

º 7.565 de 19 de dezembro de 1986 
- e no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil(RBAC) 39, aplica-se a todas as aeronaves registradas no País.  
Nenhuma aeronave à qual se aplica esta DA pode ser operada exceto após o cumprimento da mesma dentro dos 
prazos nela estabelecidos. 

DA Nº 2011-05-04 - EMBRAER /  39-1339. 

APLICABILIDADE: 

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade aplica-se aos aviões Embraer modelos ERJ 190-100 
STD, ERJ 190-100 LR, ERJ 190-100 IGW, ERJ 190-100 SR, ERJ 190-200 STD, ERJ 190-200LR e ERJ 
190-200 IGW; todos os números de série. 

NOTA 1: Esta DA requer a revisão de certos documentos de manutenção do operador 
para incluir novas inspeções ou modificações das existentes e seus respectivos intervalos (“thresholds and 
intervals”). O cumprimento com estas inspeções é requerido pelo Regulamento Brasileiro de 
Homologação Aeronáutica – RBHA 91.403(c). Para os aviões que tiveram as áreas endereçadas por esta 
DA previamente modificadas, alteradas ou reparadas, o operador pode não estar apto para realizar as 
inspeções descritas. Nesta situação, para cumprir com o RBHA 91.403(c), o operador deve requerer a 
aprovação de um método alternativo de cumprimento. O requerimento deve incluir a descrição das 
alterações do procedimento de inspeção que irão assegurar a operação segura e continuada do avião. Um 
método alternativo de cumprimento ou um ajuste no intervalo de cumprimento, que proveja um nível de 
segurança aceitável, pode ser usado se aprovado pelo Gerente-Geral de Certificação de Produto 
Aeronáutico (GGCP). 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Não aplicável. 

MOTIVO: 

Durante a realização do ensaio de fadiga do avião, foram encontradas trincas em 
seus componentes estruturais. Análises destas trincas resultaram em modificações na Seção de 
Limitações de Aeronavegabilidade (ALS) do “Maintenance Review Board Report” do Embraer 
ERJ 190, para incluir novas tarefas de inspeção ou modificação das existentes e seus respectivos 
intervalos (“thresholds and intervals”). 

Falha em inspecionar estes componentes estruturais, de acordo com as tarefas 
novas/revisadas, e seus respectivos  intervalos (“thresholds and intervals”), pode impedir a 
detecção, a tempo, das trincas por fadiga. Estas trincas, se não endereçadas de maneira 
apropriada, podem afetar adversamente a integridade estrutural do avião. 

 Como esta condição pode ocorrer em outros aviões do mesmo tipo e afeta a 
segurança de voo, é requerida a adoção de uma ação corretiva e, portanto, fica configurada a causa 
justa para impor o cumprimento desta emenda no prazo estabelecido. 

AÇÃO REQUERIDA: 

Revisão do Programa de Manutenção para a inclusão de atualizações relativas a 
Limitações de Aeronavegabilidade. 
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CUMPRIMENTO: 
O cumprimento deve ser efetuado conforme abaixo, a menos que já tenha sido 

executado anteriormente.  

Dentro de 90 dias após a data de efetividade desta DA, revise o Programa de 
Manutenção da aeronave Embraer ERJ 190 para incluir as tarefas novas/ revisadas contidas no 
“Apendix A, Part 2, Airworthiness Limitations Inspections (ALI) – Structures” da Revisão 5, datado 
de 11 de nov. 2010 e da Revisão Temporária (TR) 5-1, datada de 11 de fev. de 2011, do Embraer 190 
Maintenance Review Board Report (MRB-1928) com os intervalos ("thresholds and intervals") 
definidos naqueles documentos. 

CONTATO: 

Para informações adicionais, contatar: 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos (GGCP) 
Av. Cassiano Ricardo, 521, Bloco B, 2º andar, Parque Residencial Aquarius 
Fax:  (12) 3797-2330 
12246-870 – São José dos Campos - SP. 
E-mail:  pac@anac.gov.br 
APROVAÇÃO: 

 
 

HÉLIO TARQUÍNIO JÚNIOR 
Gerente-Geral 

GGCP 

 

 

 
DINO ISHIKURA 

Superintendente de Aeronavegabilidade 
ANAC 

 

NOTA: Documento original em português assinado e disponível na Gerência-Geral de Certificação de 
Produtos Aeronáuticos (GGCP) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
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