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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE DE EMERGÊNCIA 

DAE Nº:  2014-07-03 Data de Efetividade:  25 de julho de 2014 

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade de Emergência (DAE), emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) com base no Capitulo IV do Título III do Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei Nº 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. 

DAE Nº 2014-07-03 - EMBRAER / 39-1386. 

APLICABILIDADE:  Esta Diretriz de Aeronavegabilidade de Emergência (DAE) 

aplica-se aos aviões Embraer S.A. modelo EMB-500; identificados no “Embraer Alert Service Bulletin” 

(ASB) 500-55-A004, revisão 2, datado de 25 de julho de 2014. 

CANCELAMENTO / REVISÃO:  Esta DAE cancela e substitui a DAE Nº 2014-07-02/ 

39-1385, datada de 25 julho de 2014, e está sendo revisada para alterar o prazo de cumprimento e 

expandir a aplicabilidade para novas aeronaves. 

MOTIVO:  Esta DAE foi motivada por relatos de trincas nas porcas barril na junção dos 

estabilizadores vertical e horizontal encontradas durante inspeção na linha de montagem. Esta DAE foi 

emitida para detectar e corrigir trincas das porcas barril na junção dos estabilizadores vertical e 

horizontal, que podem resultar em uma redução da integridade estrutural das partes afetadas e 

consequente desconexão do estabilizador horizontal do avião. 

Como esta condição pode ocorrer em outros aviões do mesmo tipo e afeta a segurança de 

voo, é requerida a adoção imediata de uma ação corretiva e, portanto, fica configurada a causa justa para 

impor, sem prévio aviso, o cumprimento destes requisitos no prazo estabelecido. 

AÇÃO REQUERIDA:  Inspeção e substituição das porcas barril discrepantes na junção 

dos estabilizadores vertical e horizontal. 

CUMPRIMENTO:  O cumprimento deve ser efetuado conforme abaixo, a menos que já 

tenha sido executado anteriormente. 

Inspeção e Correção 

(a) Antes do próximo voo após 25 de julho de 2014, data de efetividade desta DAE, inspecione todas as 

porcas barril e faça todas as ações corretivas, de acordo com as instruções de cumprimento do Embraer 

ASB 500-55-A004, revisão 2, datado de 25 de julho de 2014. 

Crédito para ações anteriores 

(b) Este parágrafo fornece crédito para as ações especificadas no parágrafo (a) desta DAE, se tais ações 

foram realizadas antes da data de efetividade desta DAE usando o Embraer ASB 500-55-A004, revisão 

original, datado de 21 de julho de 2014 ou o Embraer ASB 500-55-A004, revisão 1, datado de 24 de julho 

de 2014. 

Material Incorporado por Referência 

(c) Deve ser utilizado o Embraer ASB 500-55-A004, revisão 2, datado de 25 de julho de 2014; ou 

revisões posteriores aprovadas pela ANAC, para realizar as ações requeridas por esta DAE, a menos que 

a DAE especifique outro meio. 

Método alternativo de cumprimento (AMOCs) 
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(d) Um método ou um tempo de cumprimento diferente com os requisitos descritos nesta DAE pode ser 

usado se aprovado pelo Gerente-Geral da Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

(GGCP). 

CONTATO:  Para informações adicionais, contatar a ANAC-GGCP, 12246-870 - São 

José dos Campos - SP,   telefone:  (12) 3797-2521,   Fax:  (12) 3797-2330,  E-mail:  pac@anac.gov.br. 

APROVAÇÃO:  Documento original em português disponível na Gerência-Geral de 

Certificação de Produtos Aeronáuticos (GGCP) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).  
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