
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - BRASIL
 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE
 
 

DA N° 2021-05-01R1 Data de Efetividade: 23 mar. 2023
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 2021-05-01R1 - EMBRAER /  39-1517.
APLICABILIDADE:
Esta Diretriz de Aeronavegabilidade aplica-se aos aviões Embraer –

Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. modelos ERJ190-300 e ERJ190-400, que
possuem a bomba elétrica principal do sistema hidráulico nº 3 (ACMP 3A) com PN
3033041‑101 e/ou que possuam revisões do AFM anteriores às relacionadas abaixo:

- AFM-5691, Revisão 12, datada de 14 de jun. de 2021.
CANCELAMENTO / REVISÃO:
Esta DA cancela e substitui a DA 2021-05-01, emd. 39-1480, com data

de efetividade de 14 de mai. de 2021, e está sendo emitida para introduzir alterações
em procedimentos do AFM, e incluir uma ação terminal em seus requisitos.

MOTIVO:
Foi constatada a ocorrência de falhas prematuras nas bombas elétricas

(alternating current motor pump – ACMP) principais do sistema hidráulico nº 3 (ACMP
3A) com PN 3033041‑101 dos aviões Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A. modelos ERJ190-300 e ERJ190-400. Os rolamentos destas bombas elétricas têm
apresentado desgaste excessivo, que se permitido progredir, aumenta a
probabilidade de falhas da ACMP. Em determinadas condições, o desgaste do
rolamento pode resultar em falhas que levam à perda do sistema hidráulico nº 3 e
causar degradação do sistema de distribuição de energia elétrica. Se não corrigida,
esta condição contribui para um inaceitável aumento na probabilidade da combinação
com uma falha independente em um motor, o que pode causar a perda de controle
da aeronave.

Após a emissão da DA 2021-05-01 a Embraer desenvolveu um novo PN
(3033041‑102) mais robusto para a ACMP de modo a eliminar o modo de falha
observado no PN 3033041‑101.

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

AÇÃO REQUERIDA:
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Pelas razões descritas acima, esta DA preconiza a substituição repetitiva
da bomba elétrica principal do sistema hidráulico nº 3 (ACMP 3A) com PN
3033041‑101, a adoção de manual de voo (AFM) atualizado e, como ação terminal, a
substituição da ACMP 3A com PN 3033041-101 por um PN diferente deste.

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

tenha sido executado anteriormente.

Substituições repetitivas

(a) Após 300 horas de voo a partir de 14 de maio de 2021 (data de
efetividade da Diretriz de Aeronavegabilidade 2021-05-01) ou antes que a bomba
elétrica principal do sistema hidráulico nº 3 (ACMP 3A) com PN 3033041‑101 acumule
2.700 (duas mil e setecentas) horas de voo, o que ocorrer por último, substitua a
bomba elétrica principal do sistema hidráulico nº 3 (ACMP 3A) com PN 3033041‑101
por outra apta para uso (ver Notas 1 e 3). Repita a ação requerida por este
parágrafo antes que a bomba elétrica principal do sistema hidráulico nº 3 (ACMP 3A)
com PN 3033041‑101 acumule 2.700 (duas mil e setecentas) horas de voo.

Nota 1: Caso não seja possível determinar as horas de voo acumuladas
por uma bomba com PN 3033041‑101, esta bomba não deve ser considerada apta
para uso na substituição requerida pelo parágrafo (a) desta DA.

Nota 2:  Recomenda-se o envio dos componentes removidos à Embraer -
Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. para auxílio à investigação deste modo de
falha.

Nota 3: Para o intuito desta Diretriz de Aeronavegabilidade, uma bomba
elétrica principal do sistema hidráulico nº 3 (ACMP 3A) considerada apta para uso é:

(i) uma bomba (ACMP 3A) aprovada para uso, conforme publicado
no Catalogo Ilustrado de peças (AIPC), com PN diferente de 3033041‑101;

(ii) uma bomba (ACMP 3A) com PN 3033041‑101 que possua menos
de 2700 (duas mil e setecentas) horas de voo desde nova;

(iii) uma bomba (ACMP 3A) com PN 3033041‑101 que possua menos
de 2700 (duas mil e setecentas) horas de voo desde sua última inspeção
detalhada em oficina, em que a troca do rolamento traseiro do motor elétrico (tail
bearing) tenha sido realizada; ou

(iv) uma bomba (ACMP 3B) com PN 3033041‑101, desde que seja
possível determinar que não tenha sido previamente instalada como ACMP 3A.

Nota 4: Não há limite de horas de voo acumuladas para ACMP com PN
3033041‑101 que esteja instalada na posição 3B. O limite de utilização de 2700 (duas
mil e setecentas) horas de voo é mandatório apenas para a ACMP instalada na
posição 3A com PN 3033041‑101.

Alteração do AFM 5691-001, (modelos ERJ190-300 e ERJ190-400)

(b) Para aeronaves modelos ERJ190-300 e -400, dentro de 30 dias a
partir da data de efetividade desta DA, atualize o AFM-5691 incorporando a  Revisão
12, datada de 14 de jun. de 2021, ou revisões posteriores aprovadas, na operação
da aeronave.

Ação terminal

(c) Uma bomba elétrica principal do sistema hidráulico nº 3 (ACMP 3A)
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com PN diferente de 3033041‑101, enquanto estiver instalada na aeronave na
posição 3A, dispensa as substituições repetitivas requeridas pelo parágrafo (a) desta
DA para as aeronaves Embraer modelos ERJ190-300 e -400.

Material incorporado por referência

(d) Boletim de Serviço Embraer SB190E2-29-0003, Revisão Original,
datada de 29 de jul. de 2022, ou Revisão 1, datado de 23 de dez. de 2022, ou
revisões posteriores aprovadas pela ANAC.

(e) AFM-5691, Revisão 12, datada de 14 de jun. de 2021, ou revisões
posteriores aprovadas.

Nota 5: Os correspondentes ao AFM da ANAC mencionado acima são o
AFM-5693 (EASA), Revisão 14, datada de 14 de junho de 2021; e o AFM-5692 (FAA),
Revisão 7, datada de 14 de junho de 2021.

Método Alternativo de Cumprimento (MAC)

Um método ou um tempo de cumprimento diferente, com os requisitos
descritos nesta DA, pode ser usado se aprovado pelo Gerente da Gerência Técnica
de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC).

 
CONTATO:
 
Para informações adicionais, contatar:
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC)
Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, no 230 – Centro Empresarial

Aquárius – Torre B
Parque Residencial Aquárius
CEP 12246-190 - São José do Campos - SP
Tel.: (12) 3203-6600; E-mail: pac@anac.gov.br

 

APROVAÇÃO:
Documento original em português disponível na Gerência Técnica de

Aeronavegabilidade Continuada (GTAC) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Assinado por:

 

ROBERTO JOSÉ SILVEIRA HONORATO
Superintendente

Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR)
ANAC

Documento assinado eletronicamente por Roberto José Silveira Honorato,
Superintendente de Aeronavegabilidade, em 21/03/2023, às 17:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador
8383600 e o código CRC F8708C1E.

Referência: Processo nº 00066.002224/2023-96 SEI nº 8383600
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