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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-HLB-01 Data: 13 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 – Tel: (12) 3203-6600 – 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 28 mai. 2020. 

 

APLICABILIDADE  

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) se aplica a todos os helicópteros HELIBRÁS 

modelo HB-350B em operação, todos os números de série (S/N). 

CANCELAMENTO / REVISÃO 

- 

MOTIVO 

Durante a manutenção em um Sistema de Flutuação de Emergência (EFS – Emergency 

Flotation System), o terceiro compartimento do flutuador dianteiro esquerdo não se inflou devido à 

mangueira que conecta o cilindro de gás pressurizado com o compartimento do flutuador estar bloqueada. 

Os resultados da investigação mostraram que isso foi devido a um defeito de fabricação. Mangueiras 

similares estão instaladas em diferentes EFS`s em helicópteros de tipos diferentes. 

Esta condição, se não detectada e corrigida, poderia resultar na inflagem parcial das sacolas 

de flutuação durante um evento de amerissagem, possivelmente prevenindo o egresso a tempo do 

helicóptero com consequente ferimento aos ocupantes. 

Impelida por estas considerações, a HELIBRÁS emitiu o Boletim de Serviço Alerta (ASB) 

HB350-25.04.10 para prover instruções de inspeção para identificação das partes afetadas e detecção das 

mangueiras fabricadas incorretamente. 

AÇÃO REQUERIDA 

Pelas razões descritas acima, esta DA requer uma única inspeção de cada conjunto EFS 

afetado e, dependendo do que for encontrado, sua substituição. 

Nota 1: As aeronaves HB-350B são produzidas pela Helibrás a partir de conjuntos 

fabricados pela Aerospatiale/Eurocopter como AS-350B, com base num Acordo de Cooperação Técnica e 

Industrial entre Helibrás e Eurocopter (referência HB 001/2001, assinado em 04 de abril de 2001). Os 

números de série são compostos pelo original da Aerospatiale/Eurocopter (1054 e seguintes), seguido de 

numeração sequencial da Helibrás (HB1001 e seguintes). Portanto, os modelos Helibrás HB-350B e 

Aerospatiale/Eurocopter AS-350B são idênticos do ponto de vista de certificação, exceto as aeronaves HB-

350B que sofreram modificação para o modelo AS 350BA. 

CUMPRIMENTO 

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

executado anteriormente. 

Nota 2: O Boletim de Serviço Alerta (ASB) HB350-25.04.10 será, daqui em diante, 

referenciado como “o ASB aplicável” nesta DA. 
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Nota 3: Daqui em diante “partes afetadas”, referidas nesta DA, são os EFS`s que possuem 

um  P/N (Número de Parte) com S/N`s (Números de Série) afetados como especificado na Seção 1.A do 

ASB aplicável e que não estejam marcados com a referência ao SB Safran Aerosystems 025‐69‐18 na placa 

de identificação do EFS ou não possuam a referência ao ASB aplicável no Log Card do EFS. “Partes aptas 

para uso” são EFS`s que não são partes afetadas. 

Nota 4: Daqui em diante “mangueiras afetadas”, referidas nesta DA, são as mangueiras de 

suprimento de flutuação definidas pelo P/N nas Tabelas 1 e 2 do ASB (para mangueiras de suprimento de 

flutuação instaladas dentro do EFS) e na Seção 1.A.2 do ASB (para mangueiras de suprimento de flutuação 

instaladas no helicóptero), exceto aquelas identificadas por uma marca verde visível e indelével na base de 

todos os “banjos” (ou conexões de saída) verificados. “Mangueiras aptas para uso” são mangueiras de 

suprimento de flutuação que não são mangueiras afetadas. 

Nota 5: Helicópteros do Grupo 1 são aqueles que possuem uma parte afetada instalada. 

Helicópteros do Grupo 2 são aqueles que não possuem uma parte afetada instalada. 

                        Inspeção 

(b) Dentro do tempo de cumprimento definido na Seção 1.E do ASB aplicável, inspecione 

cada parte afetada (ver Nota 3) de acordo com as instruções do ASB aplicável. 

                        Ação corretiva 

(c) Se, durante a inspeção requerida pelo parágrafo (b) desta DA, qualquer mangueira 

afetada do EFS for reprovada, antes do próximo voo, substitua ou a mangueira afetada por uma mangueira 

apta para uso (ver Nota 4), ou a parte afetada por uma parte apta para uso (ver Nota 3), de acordo com as 

instruções do ASB aplicável (ver Nota 2). 

                        Instalação de partes 

(d) Para helicópteros dos Grupos 1 e 2 (ver Nota 5), a partir da data de efetividade desta 

DA, não instale uma parte afetada (ver Nota 3) em qualquer helicóptero. 

(e) Para helicópteros dos Grupos 1 e 2 (ver Nota 5), a partir da data de efetividade desta 

DA, a instalação de uma mangueira de suprimento de flutuação em um EFS é permitida desde que a 

mangueira de suprimento de flutuação satisfaça a uma das condições estabelecidas nos itens (e)(1) ou 

(e)(2) desta DA: 

(e)(1) A mangueira é uma mangueira apta para uso (ver Nota 4). 

(e)(2) Antes da instalação, a mangueira afetada foi aprovada na inspeção e foi identificada 

de acordo com as instruções do SB Safran Aerosystems 025‐69‐18. 

                        Material incorporado por referência 

(f) As instruções detalhadas e procedimentos para cumprimento com o requerido por esta 

DA, a menos que a DA especifique outro meio, estão descritas nas instruções de cumprimento do Boletim 

de Serviço Alerta (ASB) HELIBRÁS HB350-25.04.10, revisão 1, datado de 13/02/2020; e nas instruções 

de cumprimento do Boletim de Serviço (SB) Safran Aerosystems 025‐69‐18, revisão original, datado de 

11/12/2019, ou revisão 1, datado de 04/02/2020. 

(g) O uso de revisões posteriores destes Boletins aprovadas pela ANAC constitui meio 

aceitável de cumprimento com os requisitos desta DA. 

(h) Registre a incorporação desta DA nos registros de manutenção aplicáveis. 

                         Crédito para ações anteriores 

- 

                        Método Alternativo de Cumprimento (MAC) 
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(i) 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). 

 

 

 


