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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 2020-190-02 Data: 16 abr. 2020 

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 31 mai. 2020. 

 

APLICABILIDADE: 

(a) Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) aplica-se aos aviões Yaborã Indústria 

Aeronáutica S.A. identificados nos parágrafos (a)(1), (a)(2), (a)(3) e (a)(4) desta DA, conforme aplicável. 

(1) Aviões modelos ERJ 190-100 STD, ERJ 190-100 LR, ERJ 190-100 IGW, ERJ 190-100 

SR, ERJ 190-200 STD, ERJ 190-200 LR, e ERJ 190-200 IGW; identificados no SB Embraer 190-54-0015, 

revisão 03, datada de 04 de fevereiro de 2019. 

(2) Aviões modelos ERJ 190-100 STD, ERJ 190-100 LR, ERJ 190-100 IGW, ERJ 190-100 

SR, ERJ 190-200 STD, ERJ 190-200 LR, e ERJ 190-200 IGW; identificados no SB Embraer 190-54-0016, 

revisão 02, datada de 12 de setembro de 2016. 

(3) Aviões modelo ERJ 190-100 ECJ identificados no SB Embraer 190LIN-54-0006, 

revisão 03, datada de 17 de julho de 2019. 

(4) Aviões modelo ERJ 190-100 ECJ identificados no SB Embraer 190LIN-54-0008, 

revisão original, datado de 2 de outubro de 2015. 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Esta DA cancela e substitui a DA Nº 2014-07-01 – Embraer S.A./39-1384, datada de 10 de 

julho de 2014 e a DA Nº 2017-04-01 – Embraer/39-1413, datada de 25 de abril de 2017, e está sendo 

revisada para reduzir o torque aplicado nas porcas dos pinos ao cisalhamento externos, incluir a inspeção 

dos pinos ao cisalhamento externos e sua troca, quando aplicável, e alterar o tempo de cumprimento 

especificado para a modificação da montagem das fixações inferiores dos pilones. 

MOTIVO: 

Foi constatada a ocorrência de danos em porcas e pinos ao cisalhamento externos durante a 

reaplicação do torque, conforme o SB 190-54-0015 revisão 02 e anteriores. A aplicação do torque 

inadequado pode levar à perda dos pinos ao cisalhamento, resultar em falha das fixações inferiores do 

pilone e consequente separação do motor da asa. Adicionalmente, houve a necessidade de alterar o tempo 

de cumprimento para a modificação de partes da montagem das fixações inferiores dos pilones, para 

prevenir a perda da integridade estrutural das fixações inferiores do pilone do motor, que também pode 

resultar em separação do motor da asa. 

Como esta condição pode ocorrer em outras aeronaves 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: 

Substituição de partes das fixações inferiores da parte interna e externa dos pilones;  

Reaplicação do torque nas fixações inferiores da parte interna e externa dos pilones;  
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Inspeção detalhada nos pinos ao cisalhamento externos das fixações inferiores da parte 

interna e externa dos pilones e sua troca, quando aplicável; e 

Modificação da montagem das fixações inferiores da parte interna e externa dos pilones. 

CUMPRIMENTO: 

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

anteriormente. 

Parte I - Retenção dos requisitos da DA 2014-07-01 (Aviões identificados no ASB 

Embraer 190-54-A015) 

(b) Retenção da reaplicação do torque da montagem do lower link fitting interno e 

externo do pilone esquerdo (LH) 

Para os aviões do Grupo 1, que tenham incorporado o SB Embraer 190-54-0013 e do Grupo 

2, conforme identificados no ASB Embraer 190-54-A015, revisão 3, datado de 27 de junho de 2014: 

dentro do tempo de cumprimento aplicável especificado no parágrafo E(1), “Compliance”, do ASB 

Embraer 190-54-A015, revisão 3, datado de 27 de junho de 2014, após 27 de junho de 2014, a data 

efetividade da DAE 2014-06-02 – EMBRAER S.A./39-1383, reaplique o torque nas fixações inferiores da 

parte interna e externa do pilone esquerdo (LH), de acordo com a Parte I das instruções de cumprimento do 

ASB Embraer 190-54-A015, revisão 3, datado de 27 de junho de 2014. 

(c) Retenção da reaplicação do torque da montagem do lower link fitting interno e 

externo do pilone direito (RH) 

Para os aviões do Grupo 1, que tenham incorporado o SB Embraer 190-54-0013 e do Grupo 

2, conforme identificados no ASB Embraer 190-54-A015, revisão 3, datado de 27 de junho de 2014: 

dentro do tempo de cumprimento aplicável especificado no parágrafo E(2), “Compliance”, do ASB 

Embraer 190-54-A015, revisão 3, datado de 27 de junho de 2014, após 27 de junho de 2014, a data de 

efetividade da DAE 2014-06-02 – EMBRAER S.A. / 39-1383, reaplique o torque nas fixações inferiores 

da parte interna e externa do pilone direito (RH), de acordo com a Parte II das instruções de cumprimento 

do ASB Embraer 190-54-A015, revisão 3, datado de 27 de junho de 2014. 

Parte II - Retenção dos requisitos da DA 2014-07-01 (Aviões identificados no SB 

Embraer 190-54-0015) 

(d) Retenção da substituição da montagem do lower link fitting interno e externo do 

pilone esquerdo (LH) 

Para os aviões do Grupo 1, que tenham incorporado o SB Embraer 190-54-0013 e do Grupo 

2, conforme identificados no SB Embraer 190-54-0015, revisão original, datado de 03 de julho de 2014: 

dentro de 150 ciclos de voo ou 200 horas de voo, o que ocorrer antes, após 03 de julho de 2014, substitua 

partes da montagem das fixações inferiores da parte interna e externa do pilone esquerdo (LH), de acordo 

com a Parte I das instruções de cumprimento do SB Embraer 190-54-0015, revisão original, datado de 03 

de julho de 2014, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC. 

(e) Retenção da substituição da montagem do lower link fitting interno e externo do 

pilone direito (RH) 

 Para os aviões do Grupo 1, que tenham incorporado o SB Embraer 190-54-0013 e do Grupo 

2, conforme identificados no SB Embraer 190-54-0015, revisão original, datado de 03 de julho de 2014: 

dentro de 150 ciclos de voo ou 200 horas de voo, o que ocorrer antes, após 03 de julho de 2014, substitua 

partes da montagem das fixações inferiores da parte interna e externa do pilone direito (RH), de acordo 

com a Parte II das instruções de cumprimento do SB Embraer 190-54-0015, revisão original, datado de 03 

de julho de 2014, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC. 

(f) Retenção da reaplicação do torque da montagem do lower link fitting interno e 

externo do pilone esquerdo (LH) 
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Para os aviões dos Grupos 1, 2 e 3, conforme identificados no SB Embraer 190-54-0015, 

revisão original, datado de 03 de julho de 2014: dentro de 6000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que 

ocorrer antes, após o cumprimento com o parágrafo (d), reaplique o torque nas fixações inferiores da parte 

interna e externa do pilone esquerdo (LH), de acordo com a Parte III das instruções de cumprimento do SB 

Embraer 190-54-0015, revisão original, datado de 03 de julho de 2014. Repita a ação requerida por este 

parágrafo, posteriormente, a intervalos que não excedam 6000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que 

ocorrer antes. 

(g) Retenção da reaplicação do torque da montagem do lower link fitting interno e 

externo do pilone direito (RH)  

Para os aviões dos Grupos 1, 2 e 3, conforme identificados no SB Embraer 190-54-0015, 

revisão original, datado de 03 de julho de 2014: dentro de 6000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que 

ocorrer antes, após o cumprimento com o parágrafo (e), reaplique o torque nas fixações inferiores da parte 

interna e externa do pilone direito (RH), de acordo com a Parte IV das instruções de cumprimento do SB 

Embraer 190-54-0015, revisão original, datado de 03 de julho de 2014. Repita a ação requerida por este 

parágrafo, posteriormente, a intervalos que não excedam 6000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que 

ocorrer antes. 

Parte III - Novos requisitos estabelecidos por esta DA (Aviões identificados no SB 

Embraer 190-54-0015) 

(h) Reaplicação do torque e inspeção das fixações inferiores do pilone esquerdo (LH) 

(1) Para os aviões dos Grupos 1, 2 e 3, conforme identificados no SB Embraer 190-54-0015, 

revisão 03, datado de 04 de fevereiro de 2019: dentro de 6000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que 

ocorrer antes, após o cumprimento com o parágrafo (d) ou no intervalo de ação repetitiva do parágrafo (f) 

para aeronaves que já cumpriram com a reaplicação do torque requerida pelo parágrafo (f), reaplique o 

torque e inspecione os pinos ao cisalhamento externo nas fixações inferiores da parte interna e externa do 

pilone esquerdo (LH), de acordo com a Parte III das instruções de cumprimento do SB Embraer 190-54-

0015, 03, datado de 04 de fevereiro de 2019. Repita a ação requerida por este parágrafo, posteriormente, a 

intervalos que não excedam 6000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que ocorrer antes. 

(2) Se qualquer dano for encontrado durante o cumprimento com o parágrafo (h)(1), 

substitua imediatamente os pinos ao cisalhamento externos, de acordo com a Parte V das instruções de 

cumprimento do SB Embraer 190-54-0015, revisão 03, datado de 04 de fevereiro de 2019.  

(i) Reaplicação do torque e inspeção das fixações inferiores do pilone direito (RH) 

(1) Para os aviões dos Grupos 1, 2 e 3, conforme identificados no SB Embraer 190-54-0015, 

revisão 03, datado de 04 de fevereiro de 2019: dentro de 6000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que 

ocorrer antes, após o cumprimento com o parágrafo (e) ou no intervalo de ação repetitiva do parágrafo (g) 

para aeronaves que já cumpriram com a reaplicação do torque requerida pelo parágrafo (g), reaplique o 

torque e inspecione os pinos ao cisalhamento externo nas fixações inferiores da parte interna e externa do 

pilone direito (RH), de acordo com a Parte IV das instruções de cumprimento do SB Embraer 190-54-

0015, 03, datado de 04 de fevereiro de 2019. Repita a ação requerida por este parágrafo, posteriormente, a 

intervalos que não excedam 6000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que ocorrer antes. 

(2) Se qualquer dano for encontrado durante o cumprimento com o parágrafo (i)(1), 

substitua imediatamente os pinos ao cisalhamento externos, de acordo com a Parte V das instruções de 

cumprimento do SB Embraer 190-54-0015, revisão 03, datado de 04 de fevereiro de 2019.  

Parte IV – Novos requisitos estabelecidos por esta DA (Aviões identificados no SB 

Embraer 190-54-0016) 

(j) Modificação de partes da montagem das fixações inferiores do pilone esquerdo 

(LH) 
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(1) Para os aviões identificados no Grupo 1 do SB Embraer 190-54-0016, revisão 2, datado 

de 12 de setembro 2016, ou revisões posteriores: dentro de 15000 horas de voo após 25 de abril de 2017,  a 

data de efetividade da DA 2017-04-01, ou 48 meses após a data de efetividade desta DA, o que ocorrer 

antes, substitua as buchas planas das fixações inferiores interna e externa, instale as arruelas de trava com o 

perfil L no lado da cabeça dos pinos de cisalhamento e substitua o pino interno dos pinos ao cisalhamento 

por um novo com cabeça de maior diâmetro, de acordo com a “PART I” da “Accomplishment Instructions” 

do SB Embraer 190-54-0016, revisão 2, datado de 12 de setembro de 2016 ou revisões posteriores. 

(2) Para os aviões identificados no Grupo 2 do SB Embraer 190-54-0016, revisão 2, datado 

de 12 de setembro 2016, ou revisões posteriores: dentro de 15000 horas de voo após 25 de abril de 2017,  a 

data de efetividade da DA 2017-04-01, ou 48 meses após a data de efetividade desta DA, o que ocorrer 

antes, substitua o pino interno dos pinos ao cisalhamento por um novo com cabeça de maior diâmetro, de 

acordo com a “PART I” da “Accomplishment Instructions” do SB Embraer 190-54-0016, revisão 2, datado 

de 12 de setembro de 2016 ou revisões posteriores. 

(3) A realização das ações requeridas nos parágrafos (j)(1) ou (j)(2) desta DA, conforme 

aplicável, termina os requisitos dos parágrafos (b), (d), (f) e (h) desta DA. 

(k) Modificação de partes da montagem das fixações inferiores do pilone direito (RH) 

(1) Para os aviões identificados no Grupo 1 do SB Embraer 190-54-0016, revisão 2, datado 

de 12 de setembro 2016, ou revisões posteriores: dentro de 15000 horas de voo após 25 de abril de 2017,  a 

data de efetividade da DA 2017-04-01, ou 48 meses após a data de efetividade desta DA, o que ocorrer 

antes, substitua as buchas planas das fixações inferiores interna e externa, instale as arruelas de trava com o 

perfil L no lado da cabeça dos pinos de cisalhamento e substitua o pino interno dos pinos ao cisalhamento 

por um novo com cabeça de maior diâmetro, de acordo com a “PART II” da “Accomplishment 

Instructions” do SB Embraer 190-54-0016, revisão 2, datado de 12 de setembro de 2016 ou revisões 

posteriores. 

(2) Para os aviões identificados no Grupo 2 do SB Embraer 190-54-0016, revisão 2, datado 

de 12 de setembro 2016, ou revisões posteriores: dentro de 15000 horas de voo após 25 de abril de 2017,  a 

data de efetividade da DA 2017-04-01, ou 48 meses após a data de efetividade desta DA, o que ocorrer 

antes,  substitua o pino interno dos pinos ao cisalhamento por um novo com cabeça de maior diâmetro, de 

acordo com a “PART II” da “Accomplishment Instructions” do SB Embraer 190-54-0016, revisão 2, 

datado de 12 de setembro de 2016 ou revisões posteriores. 

(3) A realização das ações requeridas nos parágrafos (k)(1) ou (k)(2) desta DA, conforme 

aplicável, termina os requisitos dos parágrafos (c), (e), (g) e (i) desta DA. 

Parte V - Retenção dos requisitos estabelecidos pela DA 2014-07-01 (Aviões 

identificados no ASB Embraer 190LIN-54-A006) 

(l) Retenção da reaplicação do torque da montagem do lower link fitting interno e 

externo do pilone esquerdo (LH) 

Para os aviões do Grupo 1, que tenham incorporado o SB Embraer 190LIN-54-0004 e do 

Grupo 2, conforme identificados no ASB Embraer 190LIN-54-A006, revisão 2, datado de 27 de junho de 

2014: dentro do tempo de cumprimento aplicável especificado no parágrafo E(1), “Compliance”, do ASB 

Embraer 190LIN-54-A006, revisão 2, datado de 27 de junho de 2014, após 27 de junho de 2014, a data de 

efetividade da DAE 2014-06-02 – EMBRAER S.A. / 39-1383, reaplique o torque nas fixações inferiores 

da parte interna e externa do pilone esquerdo (LH), de acordo com a Parte I das instruções de cumprimento 

do ASB Embraer 190LIN-54-A006, revisão 2, datado de 27 de junho de 2014. 

(m) Retenção da reaplicação do torque da montagem do lower link fitting interno e 

externo do pilone direito (RH) 

Para os aviões do Grupo 1, que tenham incorporado o SB Embraer 190LIN-54-0004 e do 

Grupo 2, conforme identificados no ASB Embraer 190LIN-54-A006, revisão 2, datado de 27 de junho de 

2014: dentro do tempo de cumprimento aplicável especificado no parágrafo E(2), “Compliance”, do ASB 
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Embraer 190LIN-54-A006, revisão 2, datado de 27 de junho de 2014, após 27 de junho de 2014, a data de 

efetividade da DAE 2014-06-02 – EMBRAER S.A. / 39-1383, reaplique o torque nas fixações inferiores 

da parte interna e externa do pilone direito (RH), de acordo com a Parte II das instruções de cumprimento 

do ASB Embraer 190LIN-54-A006, revisão 2, datado de 27 de junho de 2014. 

Parte VI - Retenção dos requisitos estabelecidos pela DA 2014-07-01 (Aviões 

identificados no SB 190LIN-54-0006) 

(n) Retenção da substituição da montagem do lower link fitting interno e externo do 

pilone esquerdo (LH) 

Para os aviões do Grupo 1, que tenham incorporado o SB Embraer 190LIN-54-0004 e do 

Grupo 2, conforme identificados no SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão original, datado de 3 de julho 

de 2014: dentro de 60 ciclos de voo ou 200 horas de voo, o que ocorrer antes, após 3 de julho de 2014, 

substitua partes da montagem das fixações inferiores da parte interna e externa do pilone esquerdo (LH), 

de acordo com a Parte I das instruções de cumprimento do SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão original, 

datado de 3 de julho de 2014, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC. 

(o) Retenção da substituição da montagem do lower link fitting interno e externo do 

pilone direito (RH) 

Para os aviões do Grupo 1, que tenham incorporado o SB Embraer 190LIN-54-0004 e do 

Grupo 2, conforme identificados no SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão original, datado de 3 de julho 

de 2014: dentro de 60 ciclos de voo ou 200 horas de voo, o que ocorrer antes, após 3 de julho de 2014, 

substitua partes da montagem das fixações inferiores da parte interna e externa do pilone direito (RH), de 

acordo com a Parte II das instruções de cumprimento do SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão original, 

datado de 3 de julho de 2014, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC. 

(p) Retenção da reaplicação do torque da montagem do lower link fitting interno e 

externo do pilone esquerdo (LH) 

Para os aviões dos Grupos 1, 2 e 3, conforme identificados no SB Embraer 190LIN-54-

0006, revisão original, datado de 3 de julho de 2014: dentro de 2000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o 

que ocorrer antes, após o cumprimento com o parágrafo (n), reaplique o torque nas fixações inferiores da 

parte interna e externa do pilone esquerdo (LH), de acordo com a Parte III das instruções de cumprimento 

do SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão original, datado de 3 de julho de 2014. Repita a ação requerida 

por este parágrafo, posteriormente, a intervalos que não excedam 2000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, 

o que ocorrer antes. 

(q) Retenção da reaplicação do torque da montagem do lower link fitting interno e 

externo do pilone direito (RH) 

Para os aviões dos Grupos 1, 2 e 3, conforme identificados no SB Embraer 190LIN-54-

0006, revisão original, datado de 3 de julho de 2014: dentro de 2000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o 

que ocorrer antes, após o cumprimento com o parágrafo (o), reaplique o torque nas fixações inferiores da 

parte interna e externa do pilone direito (RH), de acordo com a Parte IV das instruções de cumprimento do 

SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão original, datado de 3 de julho de 2014. Repita a ação requerida por 

este parágrafo, posteriormente, a intervalos que não excedam 2000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o 

que ocorrer antes. 

Parte VII - Novos requisitos estabelecidos por esta DA (Aviões identificados no SB 

190LIN-54-0006) 

(r) Reaplicação do torque e inspeção das fixações inferiores do pilone esquerdo (LH)  

(1) Para os aviões dos Grupos 1, 2 e 3, conforme identificados no SB Embraer 190LIN-54-

0006, revisão 03, datado de 17 de julho de 2019. : dentro de 2000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o 

que ocorrer antes, após o cumprimento com o parágrafo (n) ou no intervalo de ação repetitiva do parágrafo 

(p) para aeronaves que já cumpriram com a reaplicação do torque requerida pelo parágrafo (p), reaplique o 
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torque e inspecione os pinos ao cisalhamento externo nas fixações inferiores da parte interna e externa do 

pilone esquerdo (LH), de acordo com a Parte III das instruções de cumprimento do SB Embraer 190LIN-

54-0006, revisão 03, datado de 17 de julho de 2019. Repita a ação requerida por este parágrafo, 

posteriormente, a intervalos que não excedam 2000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que ocorrer 

antes. 

(2) Se qualquer dano for encontrado durante o cumprimento com o parágrafo (r)(1), 

substitua imediatamente os pinos ao cisalhamento externos, de acordo com a Parte V das instruções de 

cumprimento do SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão 03, datado de 17 de julho de 2019. 

(s) Reaplicação do torque e inspeção das fixações inferiores do pilone direito (RH)  

(1) Para os aviões dos Grupos 1, 2 e 3, conforme identificados no SB Embraer 190LIN-54-

0006, revisão 03, datado de 17 de julho de 2019: dentro de 2000 ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que 

ocorrer antes, após o cumprimento com o parágrafo (o) ou no intervalo de ação repetitiva do parágrafo (q) 

para aeronaves que já cumpriram com a reaplicação do torque requerida pelo parágrafo (q), reaplique o 

torque nas fixações inferiores da parte interna e externa do pilone direito (RH), de acordo com a Parte IV 

das instruções de cumprimento do SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão 03, datado de 17 de julho de 

2019. Repita a ação requerida por este parágrafo, posteriormente, a intervalos que não excedam 2000 

ciclos de voo ou 7500 horas de voo, o que ocorrer antes. 

(2) Se qualquer dano for encontrado durante o cumprimento com o parágrafo (s)(1), 

substitua imediatamente os pinos ao cisalhamento externos, de acordo com a Parte V das instruções de 

cumprimento do SB Embraer 190LIN-54-0006, revisão 03, datado de 17 de julho de 2019. 

Parte VIII – Retenção dos requisitos estabelecidos pela DA 2017-04-01 (Aviões 

identificados no SB Embraer 190LIN-54-0008) 

(t) Retenção da modificação das peças das fixações inferiores do pilone esquerdo (LH) 

(1) Para os aviões identificados no Grupo 1 do SB Embraer 190LIN-54-0008, datado de 02 

de outubro de 2015: dentro de 48 meses após 25 de abril de 2017, a data de efetividade da DA 2017-04-01, 

substitua as buchas planas das fixações inferiores interna e externa, instale as arruelas de trava com o perfil 

L no lado da cabeça dos pinos ao cisalhamento e substitua o pino interno dos pinos ao cisalhamento por 

um novo com cabeça de maior diâmetro, de acordo com a “PART I” da “Accomplishment Instructions” do 

SB Embraer 190LIN-54-0008, revisão original, datado de 02 de outubro de 2015 ou revisões posteriores. 

(2) Para os aviões identificados no Grupo 2 do SB Embraer 190LIN-54-0008, datado de 02 

de outubro de 2015: dentro de 48 meses após 25 de abril de 2017, a data de efetividade da DA 2017-04-

01,  substitua o pino interno dos pinos ao cisalhamento por um novo com cabeça de maior diâmetro, de 

acordo com a “PART I” da “Accomplishment Instructions” do SB Embraer 190LIN-54-0008, revisão 

original, datado de 02 de outubro de 2015, ou revisões posteriores. 

(u) Retenção da modificação das peças das fixações inferiores do pilone direito (RH) 

(1) Para os aviões identificados no Grupo 1 do SB Embraer 190LIN-54-0008, datado de 02 

de outubro de 2015: dentro de  48 meses após 25 de abril de 2017, a data de efetividade da DA 2017-04-

01, substitua as buchas planas das fixações inferiores interna e externa, instale as arruelas de trava com o 

perfil L no lado da cabeça dos pinos ao cisalhamento e substitua o pino interno dos pinos ao cisalhamento 

por um novo com cabeça de maior diâmetro, de acordo com a “PART II” da “Accomplishment 

Instructions” do SB Embraer 190LIN-54-0008, revisão original, datado de 02 de outubro de 2015 ou 

revisões posteriores. 

(2) Para os aviões identificados no Grupo 2 do SB Embraer 190LIN-54-0008, datado de 02 

de outubro de 2015: dentro de 48 meses após 25 de abril de 2017, a data de efetividade da DA 2017-04-

01,  substitua o pino interno dos pinos ao cisalhamento por um novo com cabeça de maior diâmetro, de 

acordo com a “PART II” da “Accomplishment Instructions” do SB 190LIN-54-0008, revisão original, 

datado de 02 de outubro de 2015 ou revisões posteriores. 



CONTINUAÇÃO DA NPR/DA Nº: 2020-190-02 Página Nº: 7/7 

 

Form F-900-11C 

(v) Ação final  

(1) A realização das ações requeridas nos parágrafos (t)(1) ou (t)(2) desta DA, conforme 

aplicável, termina os requisitos dos parágrafos (l), (n), (p) e (r) desta DA. 

(2) A realização das ações requeridas nos parágrafos (u)(1) ou (u)(2) desta DA, conforme 

aplicável, termina os requisitos dos parágrafos (m), (o), (q) e (s) desta DA. 

Parte IX – Todos aviões identificados nos parágrafos (a)(1), (a)(2), (a)(3) e (a)(4) desta 

DA 

(w) Proibição de instalação de partes 

A partir de 10 de julho de 2014, data de efetividade da DA 2014-07-01, ninguém deverá 

incorporar o SB Embraer 190-54-0013 e 190LIN-54-0004, conforme aplicável, em qualquer avião. 

(x) Crédito para ações anteriores 

Este parágrafo provê crédito para as ações especificadas nos parágrafos (j)(1), (j)(2), (k)(1) e 

(k)(2) desta DA, se tais ações foram executadas antes da data de efetividade desta DA usando o SB 

Embraer 190-54-0016, datado de 22 de setembro de 2015, ou SB Embraer 190-54-0016, revisão 1, datado 

de 11 de janeiro de 2016. 

(y) Método alternativo de cumprimento 

Um método ou um tempo de cumprimento diferente, com os requisitos descritos nesta DA, 

pode ser usado se aprovado pelo Gerente-Geral da Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

(GGCP). 

(z) Material incorporado por referência 

Use os seguintes boletins de serviço:  

(1) SB Embraer 190-54-0015, revisão 3, datado de 04 de fevereiro de 2019; (2) SB 

Embraer  190-54-0016, revisão 02, datado de 12 de setembro 2016;  (3) SB 190LIN-54-0006, revisão 03, 

datado de 17 de julho de 2019 ou (4) SB 190LIN-54-0008, revisão original, datado de 02 de outubro de 

2015, conforme aplicável, ou futuras revisões aprovadas pela ANAC, para executar as ações requeridas por 

esta DA. 


