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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 2023-200-01 Data:  14 mar. 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 ou fac-símile: 

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

Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, nº 230  

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

 Parque Residencial Aquárius  

12246-190 – São José dos Campos – SP - Tel.: (12) 3203-6732 - E-mail: pac@anac.gov.br 

1. Proponente:  Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC). 
2. Comentários:  Deverão ser recebidos até o dia 28 abr. 2023. 

APLICABILIDADE: 

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

EMB-200, EMB-200A, EMB-201, EMB-201A, EMB-202 e EMB-202A, todos os números de série.  

CANCELAMENTO / REVISÃO: 

Esta DA substitui e cancela a DA 2017-05-02 – EMBRAER / 39-1415, efetiva em 29 de maio de 

2017, e está sendo emitida para ajuste do intervalo inicial de inspeção dos furos das longarinas dianteiras das semi-

asas, inclusão de ação terminal para estas inspeções e tempo de vida limite para as longarinas dianteiras das semi-

asas. 

MOTIVO: 

Foi constatada a presença de corrosão e trinca na longarina das semi-asas e de corrosão nos 

parafusos de junção das estruturas e adjacências em alguns aviões. A DA 2015-09-01 foi emitida para 

detectar e corrigir a corrosão e a subsequente trinca na longarina das semi-asas e elementos de fixação, que 

poderia resultar na separação das semi-asas e perda de controle do avião. Com novas ocorrências em 

campo foi possível concluir pela necessidade de ajustar o intervalo das inspeções da DA 2015-09-01 e 

acrescentar uma nova inspeção de 100 horas para as longarinas da asa e estruturas de fixação, emitindo-se 

a DA 2017-05-02. Após nova análise de dados feita pelo fabricante, foi verificada a necessidade de mais 

um ajuste nos intervalos de inspeção. 

Como esta condição afeta a segurança de voo, é requerida a adoção de uma ação corretiva e, 

portanto, fica configurada a causa justa para impor o cumprimento desta diretriz no prazo estabelecido. 

 
 AÇÃO REQUERIDA: 

Inspeção detalhada das longarinas das semi-asas, dos elementos de junção e fixação com a 

fuselagem, e substituição das longarinas das semi-asas após tempo de vida limite. 

CUMPRIMENTO: 

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

anteriormente. 

(b) Inspeção inicial e repetitiva dos furos de ½ pol. das semi-asas 

(1) Para os aviões listados na aplicabilidade (a) desta DA, antes que o avião acumule 3500 horas 

totais de voo ou 12 anos, o que ocorrer primeiro, execute uma inspeção detalhada quanto a corrosão e trincas nos 

furos de fixação de ½ pol. das semi-asas conforme procedimento detalhado na Parte I da seção 2 – “Processamento”, 

do Boletim de Serviço Embraer 200-057-0008, revisão 01, datada de 06 de fevereiro de 2023, ou revisões 



CONTINUAÇÃO DA NPR/DA Nº: 2023-200-01 Página Nº: 2/3 

 

Form F-900-11C 

posteriores aprovadas pela ANAC. Caso já tenha ocorrido esse intervalo na data de efetividade desta DA, esta 

inspeção deve ser executada dentro dos próximos 90 dias a partir da data de efetividade desta DA. A execução da 

DA 2015-09-01 ou do parágrafo (a) da DA 2017-05-02 dispensa o cumprimento desta inspeção inicial. 

 

 

(2) Repita a inspeção estabelecida no parágrafo (b)(1) desta DA a cada 2000 horas de voo, ou 4 

anos, o que ocorrer primeiro, após: 

(i) a inspeção estabelecida no parágrafo (b)(1) desta DA, ou; 

(ii) o cumprimento com o parágrafo (a) da DA 2017-05-02, efetiva em 29 de maio de 2017, ou; 

(iii) o cumprimento com o parágrafo (b) da DA 2017-05-02 , efetiva em 29 de maio de 2017, o que 

tiver ocorrido antes. 

 

(c) Inspeção das longarinas e estrutura de fixação 

 

(1) Para aeronaves onde não foram executadas as substituições de longarinas de acordo com a 

parte II da seção 2 – “Processamento”, do Boletim de Serviço Embraer 200-057-0008, revisão 01, datada de 06 de 

fevereiro de 2023, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC, na próxima inspeção programada de 100 horas 

execute uma inspeção quanto a corrosão e trincas nas longarinas das semi-asas e estrutura de fixação conforme 

procedimento detalhado na seção 2 – “Processamento” do Boletim de Serviço Embraer 200-057-A007, revisão 

original, datada de 25 de novembro de 2016, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC. Repita a inspeção 

requerida por este parágrafo a cada 100 horas de voo. 

 

(2) Para aeronaves onde foram executadas as substituições de longarinas de acordo com a parte II da 

seção 2 – “Processamento”, do Boletim de Serviço Embraer 200-057-0008, revisão 01, datada de 06 de fevereiro de 

2023, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC, dentro de 12 meses após a execução das substituições das 

longarinas, execute uma inspeção quanto a corrosão e trincas nas longarinas das semi-asas e estrutura de fixação 

conforme procedimento detalhado na seção 2 – “Processamento” do Boletim de Serviço Embraer 200-057-A007, 

revisão original, datada de 25 de novembro de 2016, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC. Repita a 

inspeção requerida por este parágrafo a cada 12 meses. 

 

(d) Ação terminal  

 

A substituição das longarinas dianteiras das semi-asas conforme Parte II da seção 2 – 

“Processamento”, do Boletim de Serviço Embraer 200-057-0008, revisão 01, datada de 06 de fevereiro de 2023, ou 

revisões posteriores aprovadas pela ANAC, constitui ação terminal para as inspeções dos parágrafos (b)(1) e (b)(2) 

desta DA. 

(e) Reparo  

Corrija qualquer corrosão, trinca ou discrepância detectada nas inspeções requeridas pelos 

parágrafos (b)(1), (b)(2), (c)(1), ou (c)(2) desta DA antes do próximo voo, de acordo com práticas de reparo 

recomendadas pelo fabricante da aeronave ou dados técnicos aprovados pela ANAC. 

(f) Tempo de Vida Limite 

(1)  Após a data de efetividade desta DA, é vedada a operação de aeronaves onde estejam instaladas 

longarinas dianteiras das semi-asas de Part Numbers AG-110-01-00-000E, 200-57960-( ), AG-110-03-00-000D 

e 200-57970-( ) que completem ou tenham completado 19500 horas de voo ou 56 anos de tempo em 

serviço, o que ocorrer primeiro. 

(2) Após a data de efetividade desta DA, é vedada a operação de aeronaves onde estejam instaladas 

longarinas dianteiras das semi-asas de Part Numbers 200-57321-( ), 200-57322-( ), 200-57330-( ) e 200-57350-

( )  que completem ou tenham completado 20000 horas de voo. 

.NOTA: Os parênteses dos parágrafos (f)(1) e (f)(2) desta DA representam os 3 últimos dígitos dos 

referidos Part Numbers.  
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(g) Comunicação à ANAC 

 

Nas próximas 96 horas após cada inspeção/ação conduzida de acordo com os parágrafos 

(b)(1) e (b)(2) desta DA, submeta um relatório de inspeção para pac@anac.gov.br e também para 

assistencia.ipanema@embraer.com.br contendo, pelo menos, os dados a seguir:  

 

(1) Data da inspeção.  

 

(2) Número de série do avião e lado inspecionado (semi-asa direita, semi-asa esquerda). 

 

(3) Horas totais de voo acumuladas na data de inspeção.  
 

(4)   Resultado e descrição da inspeção 

 
NOTA: O formulário contido no anexo I do Boletim de Serviço Embraer 200-057-0008, revisão 01, 

datada de 06 de fevereiro de 2023, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC,  pode ser utilizado como modelo 

para realizar a comunicação do parágrafo (g) desta DA. 

 

 

(h) Crédito para ações anteriores 

 

Este parágrafo fornece crédito para as ações especificadas nos parágrafos b) e (c) desta DA, se tais 

ações foram realizadas antes da data de efetividade desta DA usando a revisão original, datada de 23 de dezembro de 

2016, do Boletim de Serviço Embraer 200-057-0008. 

 

(i)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. 

 

(j)Material incorporado por referência 

Para executar as ações requeridas por esta DA, deve-se utilizar os seguintes documentos: 

(1) Boletim de Serviço Embraer 200-057-A007, revisão original, datada de 25 de 

novembro de 2016, ou revisões posteriores aprovadas pela ANAC; 

(2) Boletim de Serviço Embraer 200-057-0008, revisão 01, datada de 06 de fevereiro de 

2023.  

Registre a incorporação desta DA nos registros de manutenção aplicáveis. 


