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NOTIFICAÇÃO DE PROPOSTA DE REGRA 

DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC 
Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

Referência:  NPR/DA 2019-170-02 Data: 14 ago. 2019 

De acordo com as provisões do RBAC 11, a Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico (GGCP) está 

propondo a emissão de uma Diretriz de Aeronavegabilidade aplicável ao produto aeronáutico abaixo referido. 

Todas as pessoas interessadas poderão enviar seus comentários até a data indicada no item 2, fazendo menção à 

Referência acima citada, para o seguinte endereço ou fac-símile: 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) - Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico (GGCP) 

Rua Laurent Martins, 209, Jardim Esplanada 

12242-431 – São José dos Campos - SP - E-mail:  pac@anac.gov.br 

1. Proponente:  Gerência de Engenharia da Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico. 

2. Comentários:  Deverão ser recebidos até o dia 13 set. 2019. 

 

APLICABILIDADE: 

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade é aplicável aos aviões Embraer S.A. modelo ERJ 170- 

100 LR, ERJ 170-100 SE, ERJ 170-100 STD, ERJ 170-100 SU, ERJ 170-200 LR, ERJ 170-200 STD, ERJ 

170-200 SU e ERJ 170-200 LL, número de série do fabricante 17000002 ao 17000852, inclusive.  

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Não aplicável. 

MOTIVO: 

Foi constatado em campo um caso de indicações errôneas dos parâmetros N1, N2 e ITT de 

ambos os motores devido ao design da arquitetura de comunicação de dados das FADEC 1 e 2 com o 

display EICAS. Devido à possibilidade de interferência desta falha na tomada de decisão da tripulação 

durante a decolagem, esta condição é considerada insegura. 

Foram constatados também casos de atitude de “pitch up” e “pitch down” não comandada 

pela tripulação, com piloto automático acoplado em voo de cruzeiro. Como esta falha pode ocorrer no 

modo “Autoland” durante o pouso, esta condição é considerada insegura. 

Como estas condições afetam a segurança de voo, é requerida a adoção de uma ação 

corretiva e, portanto, fica configurada a causa justa para impor o cumprimento desta diretriz no prazo 

estabelecido. 

AÇÃO REQUERIDA: 

Esta DA requer a instalação de versões mais recentes do software Primus EPIC da 

fabricante Honeywell. 

CUMPRIMENTO: 

O cumprimento deve ser efetuado conforme abaixo, a menos que a aeronave já esteja 

equipada com as versões de software requeridas por esta DA.  

                        (a)  Atualização de software 

                        (1) Para aviões equipados com o software Primus EPIC versões 27.1 ou 27.2, e Sistema de 

Piloto Automático com função Autoland, dentro de 48 meses a partir da data de efetividade desta DA, 

instale o software Primus EPIC versão 27.3 ou superior de acordo com o Boletim de Serviço Embraer Nº 

170-31-0066 revisão original, ou em suas revisões posteriores aprovadas pela ANAC.  

                        (2) Para aviões equipados com o software Primus EPIC versão 27.1 e Sistema de Piloto 

Automático sem função Autoland, dentro de 48 meses a partir da data de efetividade desta DA, instale o 

software Primus EPIC versão 27.2 ou superior de acordo com o Boletim de Serviço Embraer Nº 170-31-

0054 revisão 04, ou em suas revisões posteriores aprovadas pela ANAC. 
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                        (3) Para aviões que não se enquadram nos parágrafos (a)(1) e (a)(2) desta DA, dentro de 48 

meses a partir da data de efetividade desta DA, instale o software Primus EPIC versão 25.8 ou superior, 

exceto a versão 27.1 para quaisquer destas aeronaves e a versão 27.2 para aeronaves equipadas com função 

Autoland,  de acordo com o Boletim de Serviço Embraer Nº 170-31-0070 revisão original, ou em suas 

revisões posteriores aprovadas pela ANAC. 

                        NOTA: O uso da versão 27.1 e versões inferiores à versão 25.8 do software Primus EPIC 

está sendo descontinuado por esta DA a partir da data de aplicação desta atualização. Para aeronaves 

equipadas com função Autoland, o uso da versão 27.2 também está sendo descontinuado a partir da data de 

aplicação desta atualização. 

                        (b) Crédito para ações anteriores 

                         Este parágrafo fornece crédito para as ações especificadas no parágrafo (a) desta DA, se tais 

ações foram realizadas antes da data de efetividade desta DA, usando versões anteriores às revisões dos 

boletins de serviço incorporadas por referência a esta DA. 

                        (c) Método alternativo de cumprimento (MAC)  

                        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).  

                        (d) Material incorporado por referência  

                        Use estas informações de serviço, conforme aplicável, para executar as ações requeridas por 

esta DA:  

                        (1) Boletim de Serviço 170-31-0054, revisão 04, emitido em 31 de maio de 2019.  

                        (2) Boletim de Serviço 170-31-0066, revisão original, emitido em 24 de junho de 2019.  

                        (3) Boletim de Serviço 170-31-0070, revisão original, emitido em 03 de janeiro de 2019.  

                        Registre a incorporação desta DA nos registros de manutenção aplicáveis. 

 

 

 


