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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE 

DA Nº:  2012-05-01 Data de Efetividade:  05 jun. 2012 
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 2012-05-01 - GOODYEAR / 39-1355. 
APLICABILIDADE:  
Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) aplica-se aos pneus Goodyear do Brasil 

Produtos de Borracha Ltda. número de parte 299K63-1 (pneus novos apenas, recauchutados não são 
afetados), identificados no Boletim de Serviço (BS) Goodyear Aviation 2012-32-001 datado de 19 de 
abril de 2012, instalados em certos aviões categoria transporte, incluindo mas não limitado aos aviões 
Bombardier CL-600-2B19. 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 
Não aplicável. 

MOTIVO: 
Esta DA resulta de relatos de separação da banda de rodagem e abaulamento de áreas da 

banda de rodagem do pneu do trem de pouso principal. A ANAC está emitindo esta DA para prevenir a 
soltura da banda de rodagem do pneu do trem de pouso principal durante a decolagem ou pouso, que pode 
resultar em dano estrutural no avião, danos nos flaps, motor, baia do trem de pouso, e consequente 
redução da controlabilidade do avião em solo e em voo. 

AÇÃO REQUERIDA: 
Inspeção e substituição dos pneus afetados. 

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

anteriormente. 

Inspeção para determinar o número de série (S/N) e substituição do pneu 
(a) Dentro de 5 ciclos de voo após a data de efetividade desta DA, inspecione os pneus dos trens de 

pouso principal para determinar se um número de série afetado está instalado, de acordo com as 
instruções de cumprimento do BS Goodyear Aviation 2012-32-001, datado de 19 de abril de 2012; e, 
substitua qualquer pneu com o número de série afetado antes do próximo voo. 

Instalação de peças 

(b) Após a data de efetividade desta DA, nenhuma pessoa poderá instalar em qualquer avião um pneu do 
trem de pouso principal cujo número de série estiver contido no intervalo afetado definido no BS 
Goodyear Aviation 2012-32-001, datado de 19 de abril de 2012. 
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Método Alternativo de Cumprimento (MAC) 
(c) 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 Produtos Aeronáuticos (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 
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). 

 


