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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 2020-190-03 Data: 20 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 4 jun. 2020. 

 

APLICABILIDADE: 

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

Aeronáutica S.A modelo ERJ190-400, todos os números de série. 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Não aplicável. 

MOTIVO: 

Foi constatada a ocorrência de apagamentos de motor em voo em motores da mesma família 

do modelo PW1900, que equipa a aeronave ERJ190-400. A falha naqueles motores teve como causa falhas 

no rotor do primeiro estágio de compressão. Esta falha pode ocorrer no PW1900 devido às similaridades 

de projeto e a operação em alta altitude com alto regime de tração é um fator contribuinte. Esta condição, 

se não for corrigida, pode levar à liberação de fragmentos do rotor do primeiro estágio de compressão com 

consequentes danos ao motor, danos ao avião e perda de controle do avião.   

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: 

Modificação do manual de voo do avião (Airplane Flight Manual – AFM) para a inclusão de 

uma nova limitação e a modificação da seção de procedimentos normais, para limitar o N1 do motor em 

voos acima de 33.000 ft.  

CUMPRIMENTO: 

(b) Dentro de trinta dias após a data de efetividade desta DA, revise a seção 2 – 

“LIMITATIONS”, bloco 2-40 “POWER PLANT” do AFM aplicável, para incorporar a limitação a seguir: 

 

Engine operating limits 

Above 33000 ft, the maximum N1 setting is 96% N1. 

 

(c) Dentro de trinta dias após a data de efetividade desta DA, revise a seção 3 – “NORMAL 

PROCEDURES” para que as fases de climb e cruise sejam realizadas com o modo CLB2 em operações 

acima de 33000 ft, conforme procedimento a seguir: 
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CLIMB  

At 10000 ft AFE:  

MCDU ...................................................... PRESS TRS BUTTON 

- On the LSK 2R, verify or select CLB2 as active climb thrust mode;   

- Select CLB2 on the LSK 4L. This action reverts from AUTO to MANUAL rating 

selection.  

CAUTION: THESE ACTIONS LIMIT THE AUTOTHROTTLE OPERATION. IF THE 

AUTOTHROTTLE IS DISENGAGED, ABOVE 33000 FT MAINTAIN N1 BELOW 96%. 

 

 

Figura 1 – Configuração da MCDU após o cumprimento com o procedimento 

(d) As modificações no AFM requeridas por esta DA podem ser cumpridas inserindo-se 

uma cópia desta DA no AFM do avião. 

(e) 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). 

 


