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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 2020-505-01R1 Data: 20 mar.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 04 abr. 2020. 

 

APLICABILIDADE 

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) aplica-se aos aviões Embraer modelos EMB-500 

e EMB-505 em operação, todos os números de série (S/N), desde que equipados com os motores PW617F-

E ou PW617F1-E (EMB-500), ou motores PW535E (EMB-505). 

CANCELAMENTO / REVISÃO 

Esta NPR/DA cancela e supera a NPR/DA No. 2020-505-01, emitida em 19 de fevereiro de 

2020, e está sendo emitida para substituir as ações a serem tomadas pelas descritas nos Boletins Operacionais 

Embraer aplicáveis, como descrito abaixo. 

MOTIVO 

Foi constatado que a operação da aeronave em temperaturas estática do ar abaixo de -54°C 

pode levar a que diversos sistemas e componentes operem fora do intervalo de temperaturas para o qual 

foram originalmente qualificados. Nestas condições, estes sistemas e componentes podem não operar de 

forma adequada, e falhas de múltiplos sistemas podem ocorrer, potencialmente comprometendo a segurança 

de voo. 

Uma vez que o envelope de voo das aeronaves deste projeto de tipo engloba a operação em 

temperaturas estática do ar abaixo de -54°C, o que, devido à condição acima, pode afetar 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 

Adoção de Boletim Operacional para limitar a velocidade do ar mínima na região afetada do 

envelope operacional. 

CUMPRIMENTO 

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

anteriormente. 

                       Alteração do AFM 2655 (modelos EMB-500) 

(a) Para aeronaves modelo EMB-500, dentro de 30 dias a partir da data de efetividade 

desta DA, adote o Boletim Operacional Embraer 500-001/20 – Operational Envelope Temperature 

Limitation, Revisão 0, datado de 09 de março de 2020. 
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                       Alteração do AFM 2664 (modelos EMB-505) 

(b) Para aeronaves modelo EMB-505, dentro de 30 dias a partir da data de efetividade 

desta DA, adote o Boletim Operacional Embraer 505-005/13 – Operational Envelope Temperature 

Limitation, Revisão 1, datado de 09 de março de 2020. 

                       Método Alternativo de Cumprimento (MAC) 

(c) 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). 


