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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 2022-145-01 Data:  28 dez. 2022 

De acordo com as provisões do RBAC 11, a Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC) 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: 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) - Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC) 

Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, nº 230 

Centro Empresarial Aquárius - Torre B - 14 o ao 18 o andares 

Parque Residencial Aquárius 

12246-190 – São José dos Campos – SP - Tel.: (12) 3203-6600 - E-mail: pac@anac.gov.br 

1. Proponente:  Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada. 

2. Comentários:  Deverão ser recebidos até o dia 11 fev. 2023. 

 

APLICABILIDADE: 

(a) Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) aplica-se aos aviões Embraer S.A. modelos 

EMB-135BJ com números de série 14501119 a 14501165, 14501167 a 14501215, e 

14501217 a 14501236. 
 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Não aplicável. 

MOTIVO: 

Foi identificada a ausência de selantes nos prendedores da interface entre a nervura 3 das asas e o 

wing skin.  A falha latente caracterizada pelos prendedores sem selante pode resultar em uma potencial fonte de 

ignição nos tanques de combustível que, em combinação com vapores de fluidos inflamáveis, pode resultar em 

explosão no tanque de combustível e a subsequente perda da aeronave.  

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: 

Aplicação de selante nos prendedores da interface entre a nervura 3 das asas e o wing skin. 

CUMPRIMENTO: 

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

anteriormente. 

(b) Ação terminal  

Para os aviões identificados no parágrafo (a) desta DA, dentro de 48 meses após a data de 

efetividade desta DA, aplique selante nos prendedores da interface entre a nervura 3 e o wing 

skin, conforme Boletim de Serviço Embraer SB145LEG-57-0015, revisão original ou revisões 

posteriores aprovadas pela ANAC. 

(c) Método alternativo de cumprimento. 

(1) Um método ou um tempo de cumprimento diferente para os requisitos desta DA pode ser usado 

se aprovado pelo Gerente da Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC) da 

ANAC. 
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(2) Para informações de serviço que contêm passos marcados como "Required for Compliance 

(RC)", aplicam-se as provisões dos parágrafos (c)(2)(i) e (c)(2)(ii) desta DA. 

(i) Os passos rotulados como RC, incluindo subpassos sob um passo RC e quaisquer figuras 

identificadas em um passo RC, devem ser executados para cumprir com esta DA. Se um passo ou 

subpasso é identificado como "RC Exempt", o requisito RC não é considerado aplicável a este passo 

ou subpasso. A aprovação de um método alternativo de cumprimento será necessária para qualquer 

desvio em relação a passos RC, incluindo sub passos e figuras identificadas. 

(ii) Passos não rotulados como RC podem conter desvios que usem métodos aceitos de acordo com 

o programa de manutenção ou inspeção do operador sem a obtenção de aprovação de um método 

alternativo de cumprimento, desde que os passos RC, incluindo sub passos e figuras identificadas, 

possam ser executados conforme especificado e o avião possa ser retornado a uma condição 

aeronavegável. 

 

(d) Material incorporado por referência. 

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 Embraer SB145LEG-57-0015, revisão original, de 28 de junho de 2021 ou 

revisões posteriores aprovadas pela ANAC. 

 

Registre a incorporação desta DA nos registros de manutenção aplicáveis 


