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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 2022-190-04 Data:  11 out. 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 21 nov. 2022. 

 

APLICABILIDADE: 

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

especificados nos parágrafos (a)(1) e (a)(2) desta DA. 

(1) Modelos ERJ 190-100 STD, ERJ 190-100 LR, ERJ 190-100 IGW, ERJ 190-100 SR, 

ERJ 190-200 STD, ERJ 190-200 LR e ERJ190-200 IGW em operação. 

(2) Modelos ERJ 190-100 STD, ERJ 190-100 LR, ERJ 190-100 IGW, ERJ 190-100 SR, 

ERJ 190-200 STD, ERJ 190-200 LR e ERJ190-200 IGW, com números de série 19000001, 19000003, 

19000004, e 19000006 até 19000077. 

 
Nota: Esta DA requer revisões de certos documentos de manutenção do operador para incluir novas 

inspeções ou modificações das existentes e seus respectivos intervalos. O cumprimento com estas inspeções é 

requerido pela seção 91.403(c) do RBAC 91. Para os aviões que tiveram as áreas endereçadas por esta DA 

previamente modificadas, alteradas ou reparadas, o operador pode não estar apto para realizar as inspeções descritas. 

Nesta situação, para cumprir com a seção 91.403(c) do RBAC 91, o operador deve requerer a aprovação de um 

método alternativo de cumprimento de acordo com o parágrafo (e) desta DA. O requerimento deve incluir a 

descrição das alterações do procedimento de inspeção que irão assegurar a continuada tolerância ao dano da 

estrutura afetada. 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Não aplicável. 

MOTIVO: 

Esta DA foi motivada por uma nova revisão das limitações de aeronavegabilidade do Maintenance 

Review Board Report (MRBR) e devido a uma avaliação do detentor de aprovação do projeto indicando que alguns 

elementos estruturais estão submetidos ao dano por fadiga generalizado (Widespread Fatigue Damage – WFD). 

Portanto, requer-se a execução de algumas modificações antes de ser atingido o Ponto de Modificação Estrutural 

(Structural Modification Point – SMP), e um conjunto de inspeções é estabelecido para evitar o WFD, que pode 

afetar a integridade estrutural do avião. 

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: 

Revisão do programa de manutenção ou de inspeções, conforme aplicável, para incorporar as 

inspeções de limitações de aeronavegabilidade (Airworthiness Limitation Inspections - ALI), e incorporação de 

mailto:pac@anac.gov.br


CONTINUAÇÃO DA NPR/DA Nº: 2022-190-04 Página Nº: 2/3 

 

Form F-900-11C 

modificações estruturais antes que sejam atingidos os pontos de modificação estrutural (Structural Modification 

Points – SMP) definidos. 

CUMPRIMENTO: 

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

anteriormente. 

(b) Revisão do programa de manutenção. 

Para os aviões identificados no parágrafo (a)(1) desta DA, dentro de 30 dias após a data de 

efetividade desta DA, revise o programa de inspeções ou de manutenção, conforme aplicável, para incorporar os ALI 

aplicáveis, conforme descrito no parágrafo (b)(1) desta DA. 

(1) Incorpore as informações da Part 2, Airworthiness Limitation Inspections – Structures, in 

Appendix A, Airworthiness Limitations, of the Embraer 190/195 Maintenance Review Board Report, MRB 1928, 

Revision 14, dated July 24, 2020. 

(2) Os tempos de cumprimento dependem da configuração do avião e das condições pré-modificação 

ou pós-modificação especificadas na Part 2, Airworthiness Limitation Inspections – Structures, in Appendix A, 

Airworthiness Limitations, of the Embraer 190/195 Maintenance Review Board Report, MRB 1928, Revision 14, 

dated July 24, 2020. 

(3) O tempo de cumprimento inicial (threshold) das novas inspeções incorporadas por esta DA deve 

estar dentro do tempo especificado na Part 2, Airworthiness Limitation Inspections – Structures, in Appendix A, 

Airworthiness Limitations, of the Embraer 190/195 Maintenance Review Board Report, MRB 1928, Revision 14, 

dated July 24, 2020. Para os propósitos desta DA, os tempos de cumprimento iniciais (identificados como Threshold 

ou “T” na informação de serviço) estão expressos em ciclos totais de voo (total flight cycles) ou em horas totais de 

voo (total flight hours) como aplicável. 

(c) Implementação de modificações estruturais. 

(1) Para os aviões identificados no parágrafo (a)(2) desta DA, incorpore as modificações estruturais 

referentes aos documentos de serviço listados na Tabela 01, antes que sejam atingidos os seus respectivos pontos de 

modificação estrutural (Structural Modification Points - SMP), definidos em ciclos de voo (Flight Cycles - FC) ou 

horas de voo (Flight Hours – FH) para cada modificação, conforme estabelecidos na coluna “SMP – intervalos 

aplicáveis” da mesma tabela. 

 

Tabela 01 – Ponto de Modificação Estrutural e documento de serviço associados. 

 

Modificação. 
Documento de serviço 

aplicável. 
SMP – intervalos aplicáveis. 

Reforço dos 

painéis do 

revestimento 

inferior da 

semiasa direita e 

esquerda (Right 

Hand-RH e Left 

Hand-LH Wing 

Lower Skin Panel 

– Reinforcement). 

BS Embraer Nº 190-57-

0056, Revisão Original, 

datado de 05 de 

dezembro de 2019. 

1. Para aviões incluídos na aplicabilidade da DA 

2008-01-02: antes de acumular 26265 FC ou 

41903 FH, o que ocorrer primeiro, após o 

cumprimento da DA 2008-01-02 da ANAC. 

2. Para aviões que possuam uma modificação 

equivalente ao BS Embraer Nº 190-57-0005 

incorporada de fábrica: antes de acumular 26265 

FC ou 41903 FH, o que ocorrer primeiro. 

 

(2) Para aviões identificados no parágrafo (a)(2) que, na data de efetividade desta DA, excederam os FC e 

FH aplicáveis especificados na descrição da modificação “Reforço dos painéis do revestimento inferior da 

semiasa direita e esquerda (Right Hand-RH e Left Hand-LH Wing Lower Skin Panel – Reinforcement)” da 
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Tabela 01 desta DA, estes aviões devem ser modificados dentro dos próximos 3000 FC ou 4000 FH, o que 

ocorrer primeiro, após o “SMP – intervalos aplicáveis” equivalente da Tabela 01 desta DA. 

 

(d) Ação terminal. 

O cumprimento dos parágrafos (c)(1) e (c)(2) desta DA, conforme aplicável, constitui uma 

ação terminal para as inspeções repetitivas mandatórias pelo parágrafo (b) da DA 2019-06-01 da ANAC.  

 

(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 da Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC) da ANAC. 

 

(f) Material incorporado por referência. 

Deve-se utilizar o Appendix A, Airworthiness Limitations, of the Embraer 190/195 Maintenance 

Review Board Report, MRB 1928, Revision 14, dated July 24, 2020 e o BS Embraer Nº 190-57-0056, emissão 

original, datado de 05 de dezembro de 2019, ou revisões posteriores destes documentos 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. 


