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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL
 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE DE EMERGÊNCIA
 

DAE N°: 2020-01-01 Data de Efetividade: 09 jan. 2020
Esta Diretriz de Aeronavegabilidade de Emergência (DAE), 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.

DAE Nº 2020-01-01 - (EMBRAER) / 39-1454.
APLICABILIDADE:  Esta Diretriz de Aeronavegabilidade de Emergência aplica-se aos aviões da Embraer S.A. modelo EMB-505, todos

os números de série.
CANCELAMENTO / REVISÃO:  Esta DAE cancela e substitui a DA 2011-05-05, efetiva em 16 de junho de 2011 e a DAE 2019-11-08,

efetiva em 14 de novembro de 2019, e está sendo emitida para incluir aeronaves na aplicabilidade, requerer um prazo de cumprimento mais restritivo para
aeronaves em um novo grupo específico e incluir, como ação requerida para todos os números de série, a atualização do programa de manutenção
incorporando novas Limitações de Aeronavegabilidade.

MOTIVO:  Foram constatados casos de corrosão nos pesos das massas de balanceamento das superfícies de comando. A corrosão pode levar
a perda de material ou desprendimento dos pesos das massas de balanceamento, resultando em uma superfície de comando desbalanceada, que, em certas
condições de voo, pode levar a uma situação de flutter com possível perda de controle da aeronave.

Como esta condição pode ocorrer em outros aviões do mesmo tipo e afeta a segurança de voo, é requerida a adoção imediata de uma ação
corretiva e, portanto, fica configurada a causa justa para impor, sem prévio aviso, o cumprimento destes requisitos no prazo estabelecido.

AÇÃO REQUERIDA:  
(1)      Inspeção e substituição, conforme necessário, dos pesos das massas de balanceamento no profundor, ailerons e leme, além de suas

fixações.
(2)     Notificação ao fabricante se, como resultado de quaisquer inspeções conduzidas de acordo com o requerido por esta DAE, forem

encontrados quaisquer sinais de corrosão ou fragmentação do material.
(3)    Atualização do programa de manutenção ou de inspeção aprovado do avião, conforme aplicável, para incorporar tarefas de inspeção das

massas de balanceamento, e seus respectivos intervalos de execução, como novas limitações de aeronavegabilidade.
CUMPRIMENTO:  O cumprimento deve ser efetuado conforme abaixo, a menos que já tenha sido executado anteriormente.
Para as aeronaves pertencentes ao Grupo 1, como identificado no Boletim de Serviço Embraer N° 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de

dezembro de 2019, dentro dos próximos 3 dias ou das próximas 5 horas de voo (Flight Hours – FH) após 14 de novembro de 2019 (data de efetividade da
DAE 2019-11-08), o que ocorrer primeiro, execute as ações nos parágrafos (a) a (g) desta DAE.

Para as aeronaves pertencentes ao Grupo 2, como identificado no Boletim de Serviço Embraer N° 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de
dezembro de 2019, dentro dos próximos 60 dias ou das próximas 100 horas de voo (Flight Hours – FH) após 08 novembro 2019 (data de efetividade da DA
2019-11-06), o que ocorrer primeiro, execute as ações nos parágrafos (a) a (g) desta DAE.

Para as aeronaves pertencentes ao Grupo 3, como identificado no Boletim de Serviço Embraer N° 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de
dezembro de 2019, dentro dos próximos 30 dias ou das próximas 50 horas de voo (Flight Hours – FH) após a data de efetividade desta DAE, o que ocorrer
primeiro, execute as ações nos parágrafos (a) a (g) desta DAE.

Para todos os números de série, atualize o programa de manutenção ou de inspeção aprovado do avião, conforme aplicável, para incorporar
tarefas de inspeção das massas de balanceamento, e seus respectivos intervalos de execução, como novas Limitações de Aeronavegabilidade, de acordo com
o parágrafo (h) desta DAE.
(a) Inspeção e substituição dos pesos da massa de balanceamento ajustável do profundor, e suas fixações

Inspecione, substitua ou reinstale os pesos da massa de balanceamento ajustável do profundor, e suas fixações, conforme os procedimentos
estabelecidos no Boletim de Serviço Embraer Nº 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de dezembro de 2019, ou suas revisões posteriores aprovadas
pela ANAC.

(b) Inspeção e substituição dos pesos da massa de balanceamento do horn do profundor, e suas fixações
Inspecione, substitua ou reinstale os pesos da massa de balanceamento do horn do profundor, e suas fixações, conforme os procedimentos
estabelecidos no Boletim de Serviço Embraer Nº 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de dezembro de 2019, ou suas revisões posteriores aprovadas
pela ANAC.

(c) Inspeção e substituição dos pesos da massa de balanceamento interna do profundor, e suas fixações
Inspecione, substitua ou reinstale os pesos da massa de balanceamento interna do profundor, e suas fixações, conforme os procedimentos estabelecidos
no Boletim de Serviço Embraer Nº 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de dezembro de 2019, ou suas revisões posteriores aprovadas pela ANAC.

(d) Inspeção e substituição dos pesos da massa de balanceamento dos ailerons, e suas fixações
Inspecione, substitua ou reinstale os pesos da massa de balanceamento dos ailerons, e suas fixações, conforme os procedimentos estabelecidos no
Boletim de Serviço Embraer Nº 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de dezembro de 2019, ou suas revisões posteriores aprovadas pela ANAC.

(e) Inspeção e substituição dos pesos de massa de balanceamento do leme, e suas fixações
Inspecione, substitua ou reinstale os pesos da massa de balanceamento do leme, e suas fixações, conforme os procedimentos estabelecidos no Boletim
de Serviço Embraer Nº 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de dezembro de 2019, ou suas revisões posteriores aprovadas pela ANAC.

(f) Inspeção e substituição dos pesos de massa de balanceamento interna do leme, e suas fixações
Inspecione, substitua ou reinstale os pesos da massa de balanceamento interna do leme, e suas fixações, conforme os procedimentos estabelecidos no
Boletim de Serviço Embraer Nº 505-55-A004, revisão 5, datado de 12 de dezembro de 2019, ou suas revisões posteriores aprovadas pela ANAC.

(g) Notificação ao Fabricante
Se, como resultado de quaisquer inspeções conduzidas de acordo com o requerido pelos parágrafos (a) a (f) desta DAE, forem encontrados quaisquer
sinais de corrosão ou fragmentação do material, os detalhes destes casos devem ser relatados à EMBRAER (ver informações de contato no Boletim de
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Serviço Embraer N° 505-55-A004), dentro das próximas 96 horas após tal constatação ou dentro de 5 dias após a data de efetividade desta DAE, o que
ocorrer por último.

(h) Atualização do Programa de Manutenção
Dentro de dez dias após a data de efetividade desta DAE, revise o programa de manutenção ou de inspeção aprovado, conforme aplicável, para
incorporar as tarefas de inspeção, listadas na Tabela 1 abaixo, como novas limitações de aeronavegabilidade com inspeção inicial de acordo com a
Tabela 2 abaixo e, subsequentemente, a intervalos de 60 meses.

Tabela 1 – Novas Limitações de Aeronavegabilidade

Número da tarefa do
MRBP Tipo Título/descrição Aplicabilidade I: Intervalo

55-20-04-001 GVI Internal General Visual Inspection of Elevator Mass-Balance Weight and
Attachments

EMB-505 (todos os
números de série) I: 60 MO

55-20-04-002 SDI Special Detailed Inspection (Borescope Method) of Elevator Mass-Balance
Weight and Attachments

EMB-505 (todos os
números de série) I: 60 MO

55-40-04-002 GVI Internal General Visual Inspection of Rudder Adjustable Mass-Balance
Weight and Attachments

EMB-505 (todos os
números de série) I: 60 MO

55-40-04-003 SDI Special Detailed Inspection (Borescope Method) of Rudder Fixed Mass-
Balance Weight and Attachments

EMB-505 (todos os
números de série) I: 60 MO

57-60-00-001 DET External Detailed Visual Inspection of the Aileron EMB-505 (todos os
números de série) I: 60 MO

 

Tabela 2 – Inspeção Inicial das tarefas relacionadas na Tabela 1

Avião com Inspeção inicial

< 48 Meses depois de
novo Antes da aeronave completar 60 meses

>= 48 depois de novo Próximos 12 meses a partir da data de efetividade desta DAE ou antes da aeronave completar 72 meses, o que ocorrer
primeiro

> 72 meses depois de novo 30 dias após a data de efetividade desta DAE

Nota 1: As inspeções realizadas conforme o BS Embraer N° 505-55-A004, revisão 2 ou posteriores aprovadas pela ANAC, contam como inspeção inicial
das tarefas relacionadas na Tabela 1.
 
(i) Método Alternativo de Cumprimento

Um método ou um tempo de cumprimento diferente, para os requisitos desta DAE, poderá ser usado se aprovado pela Gerência Geral de Certificação
de Produto Aeronáutico – GGCP.

(j) Informações de Referência
Os procedimentos e especificações detalhados para o cumprimento desta DAE estão descritos no Boletim de Serviço Embraer N° 505-55-A004,
revisão 5, datado de 12 de dezembro de 2019, ou suas revisões posteriores aprovadas pela ANAC, para executar as ações requeridas por esta DAE.
Registre a incorporação desta DAE nos registros de manutenção aplicáveis.

(k) Crédito para Ações Anteriores
Este parágrafo provê crédito para as ações especificadas nos parágrafos (a) a (f) desta DAE, caso estas ações tenham sido executadas antes da data de
efetividade desta DAE utilizando-se o Boletim de Serviço Embraer N° 505-55-A004, revisões 2, 3 ou 4, datados de 06, 13 e 21 de Novembro de 2019,
respectivamente.

 
CONTATO: 
Para informações adicionais, contatar:
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos (GGCP)
Rua Laurent Martins, nº 209, Jardim Esplanada
CEP 12242-431 – São José dos Campos - SP.
Fax: (12) 3203-6600; E-mail:  pac@anac.gov.br
 
APROVAÇÃO:
 

MÁRIO IGAWA
Gerente-Geral

GGCP
 

ROBERTO JOSÉ SILVEIRA HONORATO
Superintendente de Aeronavegabilidade

ANAC

NOTA:  Documento original em português disponível na Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos (GGCP) da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC).
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Documento assinado eletronicamente por Cesar Rodrigues Hess, Gerente-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos, Substituto, em 09/01/2020,
às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto José Silveira Honorato, Superintendente de Aeronavegabilidade, em 09/01/2020, às 18:31, 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 http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 3903636 e o
código CRC 569CE4D8.

Referência: Processo nº 00066.000526/2020-87 SEI nº 3903636
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