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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 2020-550-01 Data: 4 fev. 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 20 mar. 2020. 

 

APLICABILIDADE: 

(a) Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) aplica-se aos aviões Embraer modelos 
EMB-545 e EMB-550 equipados com janelas laterais esquerda (Left Hand-LH) da cabine de comando 
com números de parte (Part Number-P/N) NP-200402-1 ou P/N NP-200402-5 ou janelas laterais (Right 
Hand-RH) da cabine de comando com P/N NP-200402-2 ou P/N NP-200402-6, conforme identificados no 
Boletim de Serviço Embraer Nº 550-56-0001, revisão original, datado de 18 de julho de 2019. 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Não aplicável. 

MOTIVO: 

Foram constatados casos de trincas, delaminação e falha das janelas laterais da cabine de 
comando durante os ensaios de certificação de fadiga. As trincas e a delaminação podem causar a falha 
das janelas da cabine de comando levando a um evento de despressurização em voo. 

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: 

Inspeção e substituição das janelas laterais LH e RH da cabine de comando do avião por 
janelas modificadas com novos P/N. 

CUMPRIMENTO: 

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

(b) Inspeção inicial e repetitiva das janelas laterais LH e RH da cabine de comando. 

(1) Para os aviões identificados nos parágrafos (a) desta DA, antes que estes acumulem 
750 horas de voo desde novos (Flight Hours Since New-FHSN) ou 500 ciclos de voo desde novos (Flight 
Cycles Since New-FCSN), o que ocorrer primeiro; ou nos próximos 50 ciclos de voo (Flight Cycles-FC) a 
partir da data de efetividade desta DA, o que ocorrer por último; execute uma inspeção detalhada 
(Detailed Inspection-DET) quanto a trincas e delaminação de acordo a tarefa (Task) 56-12-00-200-801-A 
Detailed Inspection of Cockpit Side Window, revisão 30, datada de 15 de abril de 2019; conforme 
publicado no Manual de Manutenção da Aeronave (Aircraft Maintenance Manual) AMM-5613, Part II 
(Maintenance Practices and Procedures-MPP). 

(i)  Caso seja detectada qualquer trinca ou delaminação, antes do próximo voo, substitua a 
janela danificada por uma janela modificada possuindo um novo P/N NP-200402-7 ou P/N NP-200402-8, 
conforme aplicável. 

(ii) Caso não seja detectada trinca ou delaminação, nenhuma ação é requerida neste 
momento. 
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(2) Repita as inspeções requeridas pelo parágrafo (b)(1) desta DA a cada 750 FH ou 500 
FC, o que ocorrer primeiro. 

NOTA: Para os propósitos desta DA, uma Inspeção Detalhada (DET) é uma verificação 
intensiva de um item específico, instalação ou conjunto para detectar dano, falha ou irregularidade. Isto 
pode incluir uma avaliação tátil na qual um componente ou conjunto possa ser verificado quanto ao 
aperto e/ou quanto a segurança. A iluminação disponível é normalmente suprida com uma fonte direta de 
boa iluminação com uma intensidade julgada apropriada. Ferramentas de inspeção como espelhos e 
lentes de aumento podem ser necessárias. A limpeza da superfície e procedimentos de acesso 
elaborados podem ser necessários. 

(c) Substituição das janelas laterais LH e RH da cabine de comando. 

(1) Para os aviões identificados nos parágrafos (a) desta DA, antes do avião atingir 5100 
FHSN ou 3400 FCSN, o que ocorrer primeiro, substitua as janelas laterais LH e RH da cabine de 
comando por janelas modificadas possuindo novos P/N NP-200402-7 ou P/N NP-200402-8, conforme 
aplicável. 

(d) Proibição de novas instalações. 

A partir da data de efetividade desta DA é proibido instalar no avião janelas laterais com 
P/N NP-200402-1, P/N NP-200402-2, P/N NP-200402-5 e P/N NP-200402-6. 

(e) Método alternativo de cumprimento. 

Um método ou um tempo de cumprimento diferente, para os requisitos desta DA, pode ser 
usado se aprovado pelo Gerente-Geral da Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos – 
GGCP. 

(f) Informação de serviço. 

Deve-se utilizar o Boletim de Serviço Embraer Nº 550-56-0001, revisão original, datado de 
18 de julho de 2019, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC e a tarefa (Task) 56-12-00-200-801-A 
Detailed Inspection of Cockpit Side Window, revisão 30, datada de 15 de abril de 2019, conforme 
publicado no Manual de Manutenção da Aeronave (Aircraft Maintenance Manual) AMM-5613, Part II 
(Maintenance Practices and Procedures-MPP); para executar as ações requeridas por esta DA.  

Registre a incorporação desta DA nos registros de manutenção aplicáveis. 

 


