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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - BRASIL
 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE
 
 

DA N° 2018-08-02R01 Data de Efetividade: 23 mar. 2020

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 2018-08-02R01 - HELIBRÁS / 39-1457.
APLICABILIDADE
Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) se aplica a todos os helicópteros HELIBRÁS

modelo HB‑350B, todos os números de série (S/N), equipados com piloto automático.
CANCELAMENTO / REVISÃO
Esta DA suplanta as DA’s 2011-10-01 e 2018-08-02, agora canceladas, e inclui as revisões

3 dos Boletins de Serviço Alerta HB350-05.00.64 e HB350-67.00.61 no material incorporado por
referência.

MOTIVO
Durante a decolagem com carga no gancho, o piloto de um helicóptero AS350 B3 notou

que um dos batentes de guinada tinha sido atingido antes de sua posição usual. A inspeção subsequente
constatou que uma contraporca do batente de guinada do rotor de cauda estava solta e que o batente de
guinada correspondente estava desregulado.

Esta condição, se não detectada e corrigida, poderia levar à perda de regulagem do batente
de guinada afetado e, consequentemente, limitar a autoridade de guinada, possivelmente resultando na
perda de controle do helicóptero.

Para tratar esta potencial condição insegura, a HELIBRÁS emitiu o Boletim de Serviço
Alerta (ASB) HB350-05.00.64 de modo a prover instruções e critérios para inspecionar os componentes
afetados.

Consequentemente, a EASA emitiu a AD 2011-0164 determinando inspeções repetitivas do
parafuso do batente do controle do rotor de cauda e, dependendo do que fosse encontrado, sua regulagem.

Desde que a AD 2011-0164 foi emitida, após maiores análises e atividades de projeto
realizadas pela Airbus Helicopters (AH), foi determinado que o intervalo de inspeção poderia ser
estendido de 110 horas de voo (Flight Hours – FH) para 165 FH. A AH também desenvolveu, para alguns
helicópteros, a modificação 07-4602 que eliminaria a necessidade de inspeções repetitivas. O Boletim de
Serviço Alerta (ASB) HB350-67.00.61, Revisão 2, foi emitido para a implementação em serviço desta
modificação.

Consequentemente, a AD 2011-0164 foi revisada para estender o intervalo de inspeção e
para introduzir uma modificação otimizada, válida apenas para helicópteros que incorporam a modificação
07-2295, que constitui ação terminal para as inspeções repetitivas que são objeto da AD 2011-0164.
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Desde a emissão da AD 2011-0164R1, algumas inconsistências foram constatadas na
implementação das instruções para as ações terminais. Impelida por estes reportes, a AH revisou o ASB
HB350-67.00.61 para o adequar a configurações específicas de helicópteros. Consequentemente a EASA
emitiu a AD 2011-0164R2 referenciando o ASB revisado, determinando a aplicabilidade das ações
terminais e estendendo o período de cumprimento para a inspeção inicial consistentemente com o
conteúdo do ASB HB350-05.00.64, revisão 2.

AÇÃO REQUERIDA
Pelas razões descritas acima, esta DA esclarece quais os helicópteros afetados (ver Nota 2

desta DA) e determina a aplicabilidade das ações terminais. Esta DA também estende o período de
cumprimento para a inspeção inicial consistentemente com o conteúdo do ASB HB350-05.00.64, revisão
2.

Nota 1: As aeronaves HB-350B são produzidas pela Helibrás a partir de conjuntos
fabricados pela Aerospatiale/Eurocopter como AS-350B, com base num Acordo de Cooperação Técnica e
Industrial entre Helibrás e Eurocopter (referência HB 001/2001, assinado em 04 de abril de 2001). Os
números de série são compostos pelo original da Aerospatiale/Eurocopter (1054 e seguintes), seguido de
numeração sequencial da Helibrás (HB1001 e seguintes). Portanto, os modelos Helibrás HB-350B e
Aerospatiale/Eurocopter AS-350B são idênticos do ponto de vista de certificação, exceto as aeronaves
HB-350B que sofreram modificação para o modelo AS 350BA.

CUMPRIMENTO
Nota 2: O Boletim de Serviço Alerta (ASB) HB350-05.00.64 contém, na seção 1.A.1,

figuras para a facilitação da identificação das configurações de helicópteros afetadas. Helicópteros não
equipados com parafusos de batente do controle do rotor de cauda não são afetados por esta DA.

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

Inspeção inicial
(b) Dentro de 165 FH após 03/09/2018 (data de efetividade da DA 2018-08-02),

inspecionar os parafusos de batente do controle do rotor de cauda, de acordo com as instruções contidas no
parágrafo 3.B.2 do ASB HB350-05.00.64.

Ações corretivas
(c) Se, durante qualquer inspeção requerida pelo parágrafo (b) desta DA, discrepâncias

forem detectadas, antes do próximo voo, efetuar a regulagem dos batentes e, depois disso, fazer uma linha
de tinta vermelha no conjunto parafuso/porca, de acordo com as instruções contidas no parágrafo 3.B.2 do
ASB HB350-05.00.64.

(d) Se, durante qualquer inspeção requerida pelo parágrafo (b) desta DA, nenhuma
discrepância for detectada, antes do próximo voo, fazer uma linha de tinta vermelha no conjunto
parafuso/porca, de acordo com as instruções contidas no parágrafo 3.B.2 do ASB HB350-05.00.64.

Inspeções repetitivas
(e) Dentro de 165 FH após a inspeção requerida pelo parágrafo (b) desta DA e, a partir daí,

a intervalos que não excedam 165 FH, inspecionar a linha de tinta vermelha no parafuso e porca quanto ao
alinhamento, de acordo com as instruções contidas no parágrafo 3.B.3 do ASB HB350-05.00.64.

Ações corretivas
(f) Se, durante qualquer inspeção requerida pelo parágrafo (e) desta DA, discrepâncias

forem detectadas, antes do próximo voo, efetuar a remoção das marcas de tinta vermelha, ajustar os
batentes e fazer nova linha de tinta vermelha no conjunto parafuso/porca, de acordo com as instruções
contidas no parágrafo 3.B.2 do ASB HB350-05.00.64.

Ação terminal
(g) O cumprimento das ações corretivas requeridas pelo parágrafo (f) desta DA em um

helicóptero não constitui ação terminal para as inspeções repetitivas requeridas pelo parágrafo (e) desta
DA para aquele helicóptero.
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(h) A aplicação da modificação 07-4602 em um helicóptero (ver Nota 2 desta DA), de
acordo com as instruções do ASB HB350-67.00.61, conforme aplicável, constitui ação terminal para as
inspeções repetitivas requeridas pelo parágrafo (e) desta DA para aquele helicóptero.

Material incorporado por referência
(i) As instruções detalhadas e procedimentos para cumprimento com o requerido por esta

DA, a menos que a DA especifique outro meio, estão descritas nas instruções de cumprimento:
1. Boletim de Serviço Alerta (ASB) HELIBRÁS HB350-05.00.64, revisão 3, datada de

12/02/2020.
2. Boletim de Serviço Alerta (ASB) HELIBRÁS HB350-67.00.61, revisão 3, datada de

27/08/2019.
(j) O uso de revisões posteriores destes Boletins aprovadas pela ANAC constitui meio

aceitável de cumprimento com os requisitos desta DA.
(k) Registre a incorporação desta DA nos registros de manutenção aplicáveis.
Crédito para ações anteriores
(l) Este parágrafo provê crédito para as ações especificadas nos parágrafos (b) a (h) desta

DA, caso estas ações tenham sido executadas antes da data de efetividade desta DA utilizando-se:
1. Boletim de Serviço Alerta (ASB) HELIBRÁS HB350-05.00.64, revisões 0 ou 1 ou 2,

datadas de 24/01/2012, 16/05/2016 e 05/06/2017, respectivamente.
2. Boletim de Serviço Alerta (ASB) HELIBRÁS HB350-67.00.61, revisões 1 ou 2, datadas

de 16/05/2016 e 05/06/2017, respectivamente.
Método Alternativo de Cumprimento (MAC)
(m) 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)
Rua Laurent Martins, nº 209, Jardim Esplanada
CEP 12242-431 – São José dos Campos - SP.
Tel: (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 assinado e disponível na Gerência-Geral de

Certificação de Produtos Aeronáuticos (GGCP) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Documento assinado eletronicamente por Mário Igawa, Gerente-Geral de Certificação de
Produtos Aeronáuticos, em 18/03/2020, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Roberto José Silveira Honorato, Superintendente de
Aeronavegabilidade, em 18/03/2020, às 14:34, 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 4148983 e o código
CRC 3CD9B971.
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