
Form FDH-900-02B

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DIRETRIZ DE

AERONAVEGABILIDADE
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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 87-06-04 - AMC INDUSTRIES - Emenda 1301/01-483.
Foi constatado um superaquecimento na cafeteira de uma "galley" da

AMC INDUSTRIES, instalada numa aeronave BAe 125-800, com conseqüente geração
de fumaça e danos nas adjacências da "galley", fato este que, numa aeronave
em vôo, pode afetar a segurança de vôo.

Como esta condição pode ocorrer em outras cafeteiras de "galleys" do
mesmo tipo, esta Diretriz de Aeronavegabilidade está sendo emitida para
determinar a correção do problema ou sua desativação da "galley".

Considerando que a situação existente requer a adoção imediata de uma
ação corretiva, fica configurada a causa justa para impor, sem prévio aviso,
a 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 87-06-04 - AMC INDUSTRIES - Emenda 1301/01-483, apIicáveI a todas as
galleys "Multibrewer Coffee/Tea Maker MB 201, 201-2 e 201-2A", com exceção
daquelas que já tenham instalado a modificação conforme especificado no
SB/MB2/002 da AMC INDUSTRIES, ou outras modificações equivalentes aprovadas
por Autoridades Homologadoras. Estas "galleys" se encontram instaladas em
aeronaves BAe 125-800A e 125-800B, entre outras.

O cumprimento desta DA deve ser efetuado como segue, antes do próximo
vôo da aeronave que tenha a bordo a referida "galley".

1. Desatlve a cafeteira ou aplique a modificação contida no SB MB2/002 ou
outra equivalente aprovada.

1A - Desativação da cafeteira:

a) Desligue a "galley" através do(s) disjuntor(es);
b) Instale uma placa no painel de disjuntores com os dizeres

"PROIBIDO RELIGAR A GALLEY".
c) Instale, em local visível a quem vá usar a galley, uma placa com

os dizeres "PROIBIDO O USO DA CAFETEIRA".

 1B - Aplicação da modificação do SB MB2/002:

a) Faça a modificação de acordo com instruções do fabricante da
galley.

b) Retire as placas instaladas em b) e c) de 1A, se aplicável.

Registre a incorporação desta DA no documento aplicável.

Esta Emenda torna-se efetiva em 04 de junho de 1987.

Maj Brig do Ar - LUIZ CARLOS BOAVISTA ACCIOLY
Diretor do CTA

NOTA: Original da DA assinado e emitido em 04 Jun 1987.  Este documento foi reeditado em
formato eletrônico em 15 Jan 2001 e seu texto é idêntico ao original.


