
 
 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE 

 

DA Nº:  2011-02-02 Data de Efetividade:  14 mar. 2011 
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 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. 

DA Nº 2011-02-02 / 39-1329. 

APLICABILIDADE: 
Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) aplica-se aos aviões categoria transporte 

realizando operações de transporte de passageiros e equipados com gerador químico de oxigênio instalado 
em qualquer lavatório, e: 

(a) operando segundo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) 121; ou 

(b) registrados no Brasil e operando segundo o RBAC 129, com capacidade máxima para 
20 passageiros ou maior. 

NOTA 1: A citação de Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) não editados 
pela ANAC devem ser entendidos como Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA). 

DATA DE EFETIVIDADE 
Esta DA torna-se efetiva em 14 de março de 2011, para todas as pessoas exceto àquelas 

para quais a DA 2011-02-02, emitida em 11 de fevereiro de 2011, que continha requisitos equivalentes, 
tornou-se efetiva imediatamente. 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 
Não Aplicável. 

MOTIVO: 
Esta DA resulta de relatos de que o projeto dos geradores químicos de oxigênio instalados 

nos lavatórios apresentam um perigo que pode comprometer a segurança de voo. 

Como esta condição 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 DA no prazo estabelecido. 

AÇÃO REQUERIDA: 
Desativação e/ou remoção de todos os geradores químicos de oxigênio instalados nos 

lavatórios. 

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

anteriormente. 

(a) Dentro de 21 dias após a data de efetividade desta DA, e enquanto nenhum passageiro estiver a 
bordo, execute as ações especificadas nos parágrafos (a)(1) e (a)(2) desta DA: 
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(1) Ative todos os geradores químicos de oxigênio dos lavatórios até que o gerador esteja 

descarregado. Um operador pode remover o(s) gerador(es) químico(s) de oxigênio de acordo com a tarefa 
aplicável descrita no manual de manutenção, ao invés de ativar o(s) gerador(es); e 

(2) Para cada gerador químico de oxigênio descarregado (ou removido) as respectivas máscaras 
devem ser reempacotadas (ou removidas) e a porta de acesso fechada. 

(b) Após a execução das ações requeridas pelos parágrafos (a)(1) e (a)(2) desta DA, e antes do próximo 
voo, modifique os procedimentos de despacho do avião para notificar o piloto em comando com as 
informações descritas nos parágrafos (b)(1) e (b)(2) desta DA, devendo esta notificação ser mantida 
efetiva por um período mínimo de 30 dias após a data de efetividade desta DA: 

(1) Os geradores químicos de oxigênio dos lavatórios foram desativados de acordo com a Diretriz de 
Aeronavegabilidade emitida pela ANAC no 2011-02-02. 

(2) Esta DA permite que os lavatórios continuem disponíveis para uso dos tripulantes e passageiros 
mesmo com o sistema de oxigênio inoperante. 

NOTA 2: O texto a seguir é considerado um método aceitável para cumprir com o requerido pelo 
parágrafo (b) desta DA. 

“Seu avião foi modificado de acordo com a Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) 2011-02-02. 
O cumprimento com esta DA consiste na desativação do sistema de oxigênio de emergência de todos os 
lavatórios. Os lavatórios permanecerão operantes, porém sem o sistema de oxigênio de emergência. 
Você deverá informar sua tripulação que, no evento de uma descompressão rápida, todos os lavatórios 
deverão ser verificados quando for seguro fazê-lo. Esta DA temporariamente isenta o cumprimento com 
o requisito de oxigênio de emergência nos lavatórios.” 

NOTA 3: Não é esperado que o detentor do projeto aprovado emita um boletim de serviço para estas 
ações. 

NOTA 4: O gerador químico de oxigênio é considerado artigo perigoso e sujeito a normas específicas 
para o transporte. O transporte do gerador químico de oxigênio como carga em aviões de passageiro é 
proibido. O gerador químico deverá ser descarregado antes do descarte, sendo considerado artigo 
perigoso. Para o descarte, todas as leis ambientais federais, estaduais e locais deverão ser seguidas. 

(c) Após a data de efetividade desta DA nenhuma pessoa poderá instalar um gerador químico de 
oxigênio em qualquer lavatório dos aviões afetados por esta DA. 

(d) Apesar dos requisitos das Seções 25.1447, 121.329, 121.333 e 129.13 dos RBAC 25, 121 e 129, os 
operadores cumprindo com está DA estão autorizados a operar os aviões afetados até que está ação seja 
superada por outro regulamento. 

(e) Registre a incorporação desta DA nos documentos aplicáveis. 

NOTA 5: Um método ou um tempo diferente de cumprimento, com os requisitos descritos nesta DA, 
pode ser usado se aprovado pelo Gerente Geral, da Gerência-Geral de Certificação de Produto 
Aeronáutico (GGCP).  

CONTATO: 
Para informações adicionais, contatar: 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico (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 
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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). 

 

 

 

 


