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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 2022-190-02 Data:  20 mai. 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 04 jul. 2022. 

 

APLICABILIDADE: 

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) aplica-se aos aviões Embraer S.A. modelo ERJ 190-300 e 

ERJ 190-400 conforme identificados no Boletim de Serviço Embraer Nº 190E2-54-0006, revisão 01, datada de 06 de 

maio de 2022. 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Não aplicável. 

MOTIVO: 

Foram comunicados casos de marcas de atrito nos tubos do sistema de extinção de fogo do motor, na 

região das ferragens posteriores dos pilones do lado esquerdo (Left Hand-LH), causadas por uma pequena folga entre 

as partes e os deslocamentos do tubo e do painel de acesso do pilone. O dano no tubo do sistema de extinção de fogo 

do motor é uma falha latente, que pode impedir que o sistema de extinção de fogo do motor do avião desempenhe 

adequadamente sua função pretendida. 

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: 

Retrabalho do retentor do painel de acesso do pilone do motor LH, inspeção e substituição, caso 

necessário, do tubo do sistema de extinção de fogo do motor LH e instalação de um novo suporte. 

CUMPRIMENTO: 

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

anteriormente. 

Dentro de 1250 horas de voo (Flight Hours-FH) ou 6 meses após a data de efetividade desta DA, o 

que ocorrer primeiro, execute as ações a seguir. 

(a) Retrabalho dos retentores do painel de acesso do pilone LH. 

(1) Retrabalhe os retentores do painel de acesso do pilone LH identificando-os com um novo 

número de parte (Part Number-P/N) 196-30824-407 e P/N 196-30696-413, respectivamente, de acordo com os 

procedimentos e instruções detalhados no Boletim de Serviço Embraer Nº 190E2-54-0006, revisão 01, datada de 06 

de maio de 2022; ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC. 

(b) Inspeção, substituição do tubo do sistema de extinção e instalação do suporte. 

(1) Para os aviões que possuam o tubo do sistema de extinção de fogo do motor LH com P/N 196-

75616-403, substitua-o por outro com P/N 196-74616-405. 

(2) Para os aviões que possuam o tubo do sistema de extinção de fogo do motor LH com P/N 196-

75616-405, faça uma inspeção geral visual (General Visual Inspection-GVI) quanto a danos presentes.  
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(i) Se houver sinais de danos no tubo, substitua-o por outro com o mesmo P/N 196-74616-405. 

(ii) Se não houver sinais de danos no tudo, não é necessária sua substituição. 

(3) Instale o suporte do tubo do sistema de extinção de fogo do motor LH com P/N 196-32145-401. 

(c) Crédito para ações anteriores. 

(1) Este parágrafo fornece crédito para as ações especificadas nos parágrafos (a)(1), (b)(1) e (b)(2) 

desta DA, se tais ações foram realizadas antes da data de efetividade desta DA, de acordo com o Boletim de Serviço 

Embraer Nº 190E2-54-0006, emissão original, datada de 30 de junho de 2020. 

(2) Este parágrafo fornece crédito para as ações especificadas no parágrafo (b)(3) desta DA, se tais 

ações foram realizadas antes da data de efetividade desta DA, de acordo com o Boletim de Serviço Embraer Nº 

190E2-54-0006, emissão original, datada de 30 de junho de 2020, contanto que seja feita a verificação adicional de 

que o P/N 196-32145-401 se encontra instalado. 

(d) Método alternativo de cumprimento. 

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. 

(e) Material incorporado por referência. 

Deve-se utilizar o Boletim de Serviço Embraer Nº 190E2-54-0006, revisão 01, datada de 06 de maio 

de 2022; ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC, para executar as ações requeridas por esta DA, a menos que 

especificado o contrário.  

Registre a incorporação desta DA nos registros de manutenção aplicáveis. 


