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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 2023-190-01 Data:  14 fev. 2023 

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 31 mar. 2023. 

 

APLICABILIDADE: 

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

ERJ190-300 e ERJ190-400, todos os números de série. 
 

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Não aplicável. 

MOTIVO: 

Foi identificado que o método de cálculo da altitude de nivelamento, pelo Manual de Voo 

Computadorizado do avião (Computerized Aiplane Flight Manual – CAFM), nos aviões modelos ERJ190-300 e 

ERJ190-400, pode resultar em uma altitude de nivelamento não conservadora. Em caso de falha de motor durante a 

decolagem, a aeronave pode não ser capaz de superar obstáculos em decolagens realizadas a partir de aeroportos 

limitados por obstáculos no segmento de aceleração  

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: 

Atualização do Manual de Voo da Aeronave (Aircraft Flight Manual - AFM) 

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 30 dias após a data de 

efetividade desta DA, atualize o Suplemento 1 do AFM, “Supplement 1: Computerized Airplane 

Flight Manual”, incorporando como versões aprovadas na seção Limitations o CAFM versão 

1.9 ou versões posteriores, nos aviões modelo ERJ190-300, ou versão 1.5 ou versões 

posteriores, nos aviões modelo ERJ190-400. 
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AFM Revisão do AFM Avião 

AFM-5691 (ANAC) 13 ou posterior ERJ190-300 (190E2) 

14 ou posterior ERJ190-400 (195E2) 

AFM-5692 (FAA) 8 ou posterior ERJ190-300 (190E2) 

10 ou posterior ERJ190-400 (195E2) 

AFM-5693 (EASA) 15 ou posterior ERJ190-300 (190E2) 

15 ou posterior ERJ190-400 (195E2) 

                     Tabela 1 – Revisões de AFM que incluem as versões de CAFM requeridas por esta DA 

(c) 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. 

 

Registre a incorporação desta DA nos registros de manutenção aplicáveis 


