
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - BRASIL
 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE
 
 

DA N° 2020-07-01R01 Data de Efetividade: 26 mar. 2021

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 2020-07-01R01 - YABORÃ /  39-1479.

APLICABILIDADE:

(a) Esta Diretriz de Aeronavegabilidade aplica-se aos aviões Yaborã Indústria Aeronáutica
S.A. modelo ERJ190-400, equipados com software do FADEC versão 9.5.6 ou anteriores.

CANCELAMENTO / REVISÃO:

Esta DA cancela e substitui a DA Nº 2020-07-01 - YABORÃ / 39-1465 e está sendo
revisada para requerer a atualização do software do controle eletrônico do motor.

MOTIVO:

Foi constatada a ocorrência de apagamentos de motor em voo em um modelo de motor
similar ao PW1900. As similaridades entre os projetos de tipo tornam os motores PW1900, que equipam
os aviões modelo ERJ190-400, suscetíveis à mesma condição insegura. Os apagamentos naqueles
motores ocorreram por falhas no rotor do primeiro estágio de compressão e a operação em alta altitude
com alto regime de tração é um fator contribuinte. Esta condição, se não for corrigida, pode levar à
liberação de fragmentos do rotor do primeiro estágio de compressão com consequentes danos ao motor,
danos ao avião e subsequente perda de controle 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 destes requisitos no prazo estabelecido.

 

AÇÃO REQUERIDA:

Modificação do manual de voo do avião (Airplane Flight Manual – AFM) para a inclusão
de uma nova limitação e a modificação da seção de procedimentos normais, para limitar o N1 do motor
em voos acima de 33.000 ft.

Atualização do software do controle eletrônico do motor (Electronic Engine Control -
EEC) para a versão 9.5.6.7 ou versões posteriores aprovadas pela ANAC.

 

CUMPRIMENTO:

O cumprimento deve ser efetuado conforme abaixo, a menos que já tenha sido executado
anteriormente.

 

Parte I – Retenção dos requisitos da DA 2020-07-01

(b) Dentro de trinta dias após 15 de julho de 2020, a data de efetividade da DA 2020-07-
01:

(1) Revise a seção 2 – “LIMITATIONS”, bloco 2-40 “POWER PLANT” do AFM
aplicável, para incorporar a limitação a seguir

Engine operating limits

Above 33000 ft, the maximum N1 setting is 96% N1.

Note: This new operating limit is just applicable to normal operations.

          During emergency or abnormal operational conditions the above limitation is not applicable                                                                      

(2) Revise a seção 3 – “NORMAL PROCEDURES” para que as fases de climb e cruise
sejam realizadas com o modo CLB2 em operações acima de 33000 ft, conforme procedimento a seguir:

 

CLIMB

At 10000 ft AFE:

MCDU ...................................................... PRESS TRS BUTTON

On the LSK 2R, verify or select CLB2 as active climb thrust mode;  

Select CLB2 on the LSK 4L. This action reverts from AUTO to MANUAL rating selection.

CAUTION: MAINTAINING CLB 2 RATING THROUGH ALL THE FLIGHT WILL LIMIT THE AUTOTHROTTLE OPERATION. IF THE AUTOTHROTTLE IS DISENGAGED, ABOVE     
  33000 FT MAINTAIN N1 BELOW 96%
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Figura 1 – Configuração da MCDU após o cumprimento com o procedimento

 

Nota: As modificações no AFM requeridas por esta DA podem ser cumpridas inserindo-se
uma cópia desta DA no AFM do avião.

 

Parte II – Novos requisitos desta DA

(c) Atualização do software do controle eletrônico do motor (EEC)

(1) Dentro de 12 meses após a data de efetividade desta DA, atualize o software do
controle eletrônico do motor (EEC) para a versão 9.5.6.7 ou versões posteriores aprovadas pela ANAC.
Para a instalação da versão 9.5.6.7 utilize o Boletim de Serviço Embraer Nº SB190E2-73-0003, revisão
original ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC. Para versões de software superiores, utilize o
boletim de serviço aplicável recomendado pelo fabricante.

(2) As ações requeridas por este parágrafo configuram ação terminal para o requisito do
parágrafo (b) desta DA. Após a implementação das ações requeridas no parágrafo (c)(1), as modificações
no AFM requeridas pelo parágrafo (b) devem ser removidas.

 

(d) Ação provisória

Esta DA é considerada uma ação provisória. A ANAC poderá considerar ações
mandatórias posteriores, dependendo da evolução das investigações sobre as ocorrências no modelo de
motor similar ao PW1900.

 

(e) Método alternativo de cumprimento

(1) Um método ou um tempo de cumprimento diferente, com os requisitos descritos nesta
DA, pode ser usado se aprovado pelo Gerente da Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada
(GTAC).

(2) Para as informações de serviço que contêm passos rotulados como Requerido para
Cumprimento (RC) “Required for Compliance (RC)”, as disposições dos parágrafos (e)(2)(i) e (e)(2)(ii)
desta DA se aplicam.

(i) Os passos rotulados como RC, incluindo subpassos sob um passo RC e quaisquer
figuras identificadas em um passo RC, devem ser executados para cumprir com esta DA. Se um passo ou
subpasso é identificado como “RC Exempt”, o requisito RC não é considerado aplicável a este passo ou
subpasso. A aprovação de um método alternativo de cumprimento será necessária para qualquer desvio
em relação a passos RC, incluindo sub passos e figuras identificadas.

(ii) A execução de passos não rotulados como RC pode conter desvios que usem métodos
aceitos de acordo com o programa de manutenção ou inspeção do operador sem a obtenção de aprovação
de um método alternativo de cumprimento, desde que os passos RC, incluindo sub passos e figuras
identificadas, possam ser executados conforme especificado e o avião possa ser retornado a uma condição
aeronavegável.

 

(f) Material incorporado por referência

Utilize o Boletim de Serviço Embraer Nº SB190E2-73-0003, revisão original, datado de
24 de novembro de 2020, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC, para executar as ações
requeridas por esta DA.

 

CONTATO:

Para informações adicionais, contatar:

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC)
Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, no 230 – Centro Empresarial Aquárius – Torre B
Parque Residencial Aquárius
CEP 12246-190 - São José do Campos - SP
Tel.: (12) 3203-6600; E-mail: pac@anac.gov.br
 

APROVAÇÃO:

Documento original em português disponível na Gerência Técnica de
AeronavegabilidadeContinuada (GTAC) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Assinado por:

 

ROBERTO JOSÉ SILVEIRA HONORATO
Superintendente

Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR)
ANAC
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Documento assinado eletronicamente por Roberto José Silveira Honorato, Superintendente
de Aeronavegabilidade, em 18/03/2021, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 5226237 e o código
CRC 5BD32466.

Referência: Processo nº 00066.008481/2020-99 SEI nº 5226237
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

