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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DIRETRIZ DE

AERONAVEGABILIDADE

DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL
DATA DE EFETIVIDADE:

09 Novembro 1979

DA Nº:

79-11-01

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA), emitida pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) 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 de Homologação Aeronáutica (RBHA) 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 79-11-01 - BATERIA DE SULFITO DE LÍTIO - Emenda 1301/01-165.

Foram constatadas falhas em baterias de sulfito de lítio (Li SO2),
instaladas em aeronaves e em equipamentos de bordo (transmissores
localizadores de emergência (ELT), escorregadores e lanternas elétricas com
ocorrência de explosão ou falha total da bateria, desprendimento de gás com
consequente formação de ácido corrosivo ou, ainda, ativação súbita, não
comandada do transmissor localizador de emergência (ELT), provocando
interferência nos instrumentos de navegação, fatos estes que poem em risco a
segurança de vôo.

Como estas condições podem existir ou se desenvolver em outras
baterias de sulfito de lítio (Li SO2), esta Diretriz de Aerouavegabilidade
está sendo emitida para prescrever procedimentos para remoção e desativação
de toda bateria de sulfito de lítio (Li SO2), instalada na aeronave ou em
qualquer equipamento de bordo que a utilize, bem como a remoção e desativação
de todo transmissor localizador de emergência (ELT) com bateria de Li SO2
como e o caso do transmissor localizador de emergência RESCU/88L (P/N
627810-3) fabricado pela "GARRETT MANUFACTURING LIMITED" e instalado em
algumas aeronaves fabricadas pela EMBRAER.

Considerando que a situação existente requer a adoção imediata de uma
ação corretiva, fica configurada a causa justa para impor, sem prévio aviso,
o cumprimento desta Emenda no menor prazo possível.

Em função do exposto acima, o RBHA 1301/01 fica modificado pela
adição da presente Diretriz de Aeronavegabilidade:

DA Nº 79-11-01 - Bateria de Sulfito de Lítio (Li SO2) - Emenda 1301/01-165,
aplicável a todas as baterias de sulfito de lítio (Li SO2) instaladas em
aeronaves.

O cumprimento desta DA deve ser efetuado como indicado abaixo, nos
próximos 30 dias após a data de efetividade desta DA:

1. Remova da aeronave qualquer bateria de sulfito de lítio (Li SO2) alí
instalada.

2. Remova e desative todo Transmissor Localizador de Emergência alimentado
por bateria de Li SO2.

3. Registre o cumprimento desta DA no documento aplicável.

Esta Emenda torna-se efetiva em 09 de Novembro de 1979.

Maj Brig do Ar - BERTHOLINO JOAQUIM GONÇALVES NETTO
Diretor

NOTA: Original da DA assinado e emitido em 09 Nov 1979.  Este documento foi reeditado em
formato eletrônico em 11 Dez 2000 e seu texto é idêntico ao original.


