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EMBRAER 190 Reference Guide 

Este guia não é oficial. As informações contidas aqui devem ser utilizadas apenas como referência. Em caso de 

dúvida, consulte o AOM.   

 

INTRODUCTION 

Low wing, twin engine jet airplane for medium to short range operations. The aircraft has: 

EMB190 Length 36,25m  Wing Span 28,72m Height 10,57m 

EMB195 Length 38,56m  Wing Span 28,72m Height 10,57m 

Engines GE CF34-10E produces 18.500Lbs maximum thrust   

Certified Ceiling 41.000ft  

Maximum cruise speed of Mach .82 and can reach destinations upwards of 1.800NM with reserves. 

WEIGTHS 
            E190            E195  

Max Taxi & Ramp         51,960 kg  52,450 kg  (+490 Kg) 

Max Takeoff          51,800 kg  52,290 kg  (+490 Kg) 

Max Landing         44,000 kg  45,800 kg  (+1800 Kg)  

Max Zero Fuel                      40,900 kg  42,600 kg  (+1700 Kg)  

Max fuel imbalance left/right                    360 kg   360 kg  

Hold 1                                                                                                                              1850Kg                        1900Kg 

Hold2                                                                                                                               1440Kg                        1580Kg 

Fuel Capacity                                                                                                                  13120Kg                     13120Kg 

 

OPERATIONAL LIMITS   (WINDS) 
Max Headwind (for CAT II)        25 kts 

Max 90º crosswind (including gusts) for CAT II approaches    15 kts (AD)  

Max 90º crosswind component (STEADY)  

(a) Takeoff and Landing       25 kts DRY RWY 

 SDU         15 kts DRY / 05 Kts WET 

(b) Takeoff         20 kts WET RWY  

(c) Landing         15 kts WET RWY  

(d) Takeoff and Landing       10 kts STANDING WATER GROOVED RWY  

(e) Takeoff and Landing       05 kts STANDING WATER NON-GROOVED RWY  

(f) Takeoff and Landing       15 kts DRY RWY or TAXIWAYS (1700X40 or less)  

(g) Takeoff and Landing       05 kts WET RWY or TAXIWAYS (1700x40 or less)  

Max takeoff and landing tailwind component      10 kts (05 Kts for SDU) 

Maximum wind for passenger door operation     40 kts 

Maximum wind for cargo door opening     40 kts 
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ALTITUDES  
Max operating         41,000 ft  

Max takeoff and landing       10,000 ft  

Max flap extension        20,000 ft  

Max altitude for APU Start       30,000 ft  

Max altitude for APU electrical supply      33,000 ft 

Max altitude for APU to assist engine start     21,000 ft 

Max altitude for APU bleed supply      15,000 ft 

Max altitude for single pack operation      31,000 ft  

Single pilot without masks (quick donning)     35,000 ft 

Max Altitude with landing gear down                                                                       20,000 ft 

Min Alt for autopilot use: 

Precision Approach        50 ft below DH/DA 

Non Precision Approach       MDA 

Visual Approach        500 ft 

Autopilot engagement (Takeoff)      Acceleration Altitude – 800ft  

Autopilot engagement (All other)      400 ft 

Difference Allowed on the ground PFD 1 and PFD 2     +/- 20ft 

Difference allowed PFD´s and field elevation     +/- 25ft 

Max difference allowed for RVSM airspace PFD 1 and PFD 2                               200ft 

Max difference allowed for no RVSM airpace (ICA 100-12)                                  300ft 

Max difference between altitude and ADS’s : 

                                                                                   SL to 9.999ft                                50ft 

                                                                         10.000 to 19.999ft                               120ft 

                                                                         20.000 to 41.000ft                               180ft 

Mandatory Use of Headphones in the Cockpit     Below FL180 (RBAC 121.359) 

Mínimo FIR SBCW - SBBS        FL110 

Mínimo FIR SBRE - SBAZ -SBAO      FL080 

Minimo FIR SVZM        FL130 

 

 

SPEEDS  
Max operating airspeed       VMO (300 kts below 8,000 ft)  

Max operating Mach number       .82 (MMO)  

Max airspeed for RAT operation      VMO/MMO 

Min airspeed for RAT operation      130 kts (QRH) 

Turbulent Airspeed         270 kts/.76 (250 Kts below 10,000 ft) 

Max windshield wiper operation speed     250 kts  

Max speed with windshield wiper failed in non-parked position  320 kts 

Tire limit ground speed       195 kts 

Max gear extension speed VLO      265 kts  

Max gear retraction speed VLO      235 kts 

Max speed flap position 1       230 kts  

Max speed flap position 2       215 kts 

Max speed flap position 3       200 kts  

Max speed flap position 4 and 5      180 kts  

Max speed flap position FULL       165 kts 

Design maneuvering speed       240 kts 

Maximum speed to open the Direct Vision Window    160 kts 

Max Taxi Speed (Straight ahead)      30 Kts 

Max Taxi Speed on ramps (Dry and Wet)     10 Kts 

Normal Taxi Speed (Straight ahead)      20 Kts (Dry)  10 Kts (Wet) 

Normal Taxi Speed (Turns)       10 Kts (Dry)    5 Kts (Wet) 

 

 

TEMPERATURES  
Min fuel temperature        -37°C 
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Max ambient for takeoff and landing       52°C 

Min ambient approved for takeoff      -54°C 

Min temperature for APU operations      -54°C  

Max temperature for operations      ISA +35°C 

  

PNEUMATICS  
Max differential pressure (Up to 37,000 ft)     7.8 psi  

Max differential pressure (Above 37,000 ft)     8.4 psi  

Max negative differential pressure                  -0.5 psi  

Max differential pressure for takeoff & landing    0.2 psi  

 

 

ENGINE  
Max N1         100%  

Max N2         100%  

Max ITT During engine        740°C (620ºC subindo rápido copiloto deve cortar) 

Max ITT During inflight start       875°C 

Max ITT Takeoff and Go-Around      943°C (muda  10 kts antes da V1) 

RSV Takeoff & Go-Around (5 min)      983°C  

Max Continuous ITT        960°C  

Min Oil Pressure        25 psi  

Max Oil Temperature        155°C 

Min Duct Press for Start       33 psi (- 0.5 psi per 1000ft MSL) 

 

ENGINE STARTER DUTY CYCLE  

1st and 2nd attempt:   90 seconds ON (ground) / 120 seconds ON (in flight)        10 seconds off  

3rd through 5th attempt:  90 seconds ON (ground) / 120 seconds ON (in flight)  5 minutes off  

Dry-Motoring Cycle 1st attempt: 90 seconds ON       5 minutes off  

2nd attempt:    30 seconds ON       5 minutes off  

APU STARTER DUTY CYCLE 

1st and 2nd attempt:   60 seconds ON             60 seconds off  

3rd and subsequent:   30 seconds ON       5 minutes off  

 

        Quick Link MGO 

 Atribuições do Comandante........Capítulo 1 MGO 1-29  

 Dispensa Médica e Faltas............Capítulo 1 MGO 1-47 

 Incapacitação de Comissários durante a Jornada........Capítulo 1    MGO 1-54 

 Disciplina, Deficiencia Técnica e Juntas..........Capítulo 1  MGO 1-94 

 Normas para uso do Jump Seat.......Capítulo 1  MGO 1-103 

 IROPS – Irregularidades Operacionais.......Capítulo 3 MGO 3-09 

 Operações em Pistas de Taxi.........Capítulo 3 MGO 3-13 

 Aeródromos de Alternativa........Capítulo 3 MGO  3-16 

 Despacho de Voo IFR /VFR...........Capítulo 3 MGO  3-25 

 Plano de Voo com Redespacho.........Capítulo 3 MGO 3-29 

 Plano de Voo................Capítulo 3 MGO 3-31 

 Abastecimento..........Capítulo 3  MGO 3-34 

 Suprimento de Combustível........Capítulo 3 MGO 3-40 

 Eficiencia Operacional, Atrasos.......Capítulo 3 MGO 3-57 

 Comunicaçao Imediata Azul.......Capítulo 3  MGO  3-59 

         (Tailstrike, Hard Landing, Ingestao de pássaros com shutdown, turbulência pesada com feridos a bordo - solicitar no TLB remoção DFDR) 
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 Incidente Aeronáutico...........Capítulo 4  MGO 4-4 

 Radar Inoperante..............Capítulo 6  MGO 6-17 

 Fornecimento de Oxigênio.............Capítulo 6  MGO 6-25 

 Embarque de Clientes..................Capítulo 7  MGO 7-3 

 Utilização de Equipamentos Eletronicos a Bordo..................Capítulo 7 MGO 7-8 

 Clientes Especiais............Capítulo 7 MGO 7-17 

 Gestantes e Recem Nascidos...............Capítulo 7  MGO 7-20 

 Menores Desacompanhados...............Capítulo 7   MGO 7-21 

 Transporte Aéreo de Valores...............Capítulo 7  MGO 7-41 

 Embarque de Pessoas não enquadradas como Clientes (Autorização de ingresso ao Cockpit)............Capítulo 7   MGO 7-45 

 Embarque de INSPAC...............Capítulo 7   MGO 7-47 

 Sequencia de Embarque e Desembarque................Capítulo 7  MGO 7-49 

 Embarque de Animais............Capítulo 7   MGO 7-56 

 Nascimento, Acidente e Enfermidade a bordo..................Capítulo 7   MGO 7-63 

 Transportes de Arma na Aeronave/ Passageiros portando arma a bordo..............Capítulo 8  MGO 8-17 

 Transporte de Presos..................Capítulo 8  MGO 8-22 

 Passageiro Indisciplinado................Capítulo 8  MGO 8-24 

 Voos Panoramicos........................Capítulo 13  MGO 13-5 

 Voos Regiao Amazônica................Capítulo 13  MGO 13-7 

 Contingências Espaço Aéreo RVSM..............Capítulo 13  MGO 13-11 

 

 

 

 

AIRCRAFT GENERAL 
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LAVATÓRIOS 

Cada lavatório é equipado com 2 máscaras de oxigênio para 12 minutos.  

Descarga do vaso sanitário funciona por diferencial de pressão acima do FL180 e por motor elétrico abaixo do FL180. Se o tanque de dejetos 

estiver totalmente cheio o flush é bloqueado.   Capacidade do tanque é de 25 galões americanos (95 litros)  

Cmte determina de acordo com o tempo de vôo se é aceitável sair com um lavatório inoperante. Em caso de falta de água para as mãos é 

adotado o procedimento alternativo que permite a higienização das mãos se o lavatório estiver equipado com uma garrafa com gel anti-séptico. 

Especial atenção deve ser dada aos clientes para informá-los sobre a existência do gel como única fonte de higienização (I-OPS-27/09).  

ELT 

Acionado automaticamente com impacto de 5 G, ou via acionamento manual da tripulação. Possui bateria própria.  Transmite em 406Mhz a 

cada 50 segundos por 24hs e depois para de transmitir. Transmite continuamente em 121,5 Mhz e 243Mhz até o descarregamento das baterias, 

o que leva aproximadamente 72 horas. 

LED no remote switch panel continuamente piscará se o sistema for acionado ou se uma falha no sistema for detectada.  1 flash significa falha 

no G Switch. 3 flashes indicam falha de transmissão em 406Mhz e 7 Flashes falha na bateria.    

PORTABLE WATER SYSTEM 

Sistema é pressurizado pela bleed do APU ou Motor.  Em caso de inoperância de bleed (motor e APU) quando em solo, o sistema não 

funcionará.  Em vôo se a pressão cair abaixo de determinados valores o sistema também não funcionará.  O Cmte solicita reabastecimento de 

água quando as condições mostrarem que não será possível atender ao numero de clientes, mas também pode sair abaixo se entender que não 

prejudicará seu vôo.  Como referência, vôos de ate 4 horas com tanque indicando ½ ou mais, esta aceitável.  A capacidade do sistema é de 29 

galões americanos. Após 2 minutos do recolhimento do trem de pouso, as válvulas começam a drenar a água pra fora do avião. A tripulação 

pode fazer o dump do sistema de água, que se estiver totalmente cheio leva aproximadamente 10 minutos. 

 

LIGHTNING 

EXTERIOR LIGHTS 

Navigation lights: Sempre ligadas quando a aeronave estiver energizada, chamando atenção para as extremidades.  Em cada lado existem 2 

lâmpadas da mesma cor. Aeronave pode ser despachada com pelo menos um jogo operacional de cada lado para vôos noturnos.  Para vôos 

diurnos pode ser despachada sem nenhuma luz. 

Luzes Anti-Colisão: Deverão ser ligadas antes do inicio do movimento ou acionamento (se na posição), com as portas e porões fechados.  

Podem estar inoperantes desde que as strobe lights estejam operacionais e para vôos diurnos. 

Logo Lights: Ligadas entre o por e o nascer do sol ou condições de baixa visibilidade em solo e em vôo. Instaladas no Estabilizador horizontal. 

Taxi lights: Sempre utilizadas quando a aeronave estiver em deslocamento por meios próprios.  Em cruzamentos de pistas somente as Nose taxi 

e side taxi devem ser ligadas. 

Nose taxi light deve ser ligada após o sinal livre do mecânico até o FL100.  Desliga automaticamente quando a roda de nariz não esta na posição 

baixada e travada.  Na descida é religada abaixo do FL100. 

Side taxi lights devem ser ligadas ao sair do pátio, ingressando numa taxiway e desligadas no FL100. Durante a descida, ligadas no cruzamento 

do FL100 e desligadas ao ingressar na entrada do pátio.  

Inspection Lights: Ligadas ao ingressar na pista para decolagem ate o FL100 e durante a descida ao cruzar o FL100 ate livrar a pista em uso. 

Podem estar inoperantes desde que procedimentos deicing não requeiram o seu uso. 

Strobe Lights: Ligadas ao ingressar na pista e desligadas ao livrar a pista após o pouso. Podem estar inoperantes para operações diurnas e caso 

as red beacons estiverem operando (manutenção deverá passar pra bright). 
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Landing lights: Devem ser ligadas quando a decolagem for autorizada ate FL100 e durante a descida no cruzamento do FL100 até livrar a pista 

em uso. A ciclagem em ambientes com baixas temperaturas deve ser evitada em função da durabilidade do equipamento. Podem ser desligadas 

em condições de baixa visibilidade. 

Overwing emergency lights: Instaladas próximo as saídas de emergência sobre as asas, orientando a rota de fuga em caso de emergência. São 

controladas pelo EMER LT knob no overhead panel 

 

 

Para cruzar uma pista somente Nose taxi light e Side taxi light deverão estar ligadas. 

 

INTERIOR LIGHTS 

No Cockpit existem 2 dome lights, alimentadas pela ESS DC BUS3 (funcionam em caso de emergência elétrica). 

Luzes de cortesia consistem em iluminação da área próxima a porta 1L, 1R e degrau da cabine de comando.  Fica na posição OFF no painel 

dianteiro de comissários. Em caso de uso, passar o switch para Auto e estando a aeronave desenergizada, a HOT BUS alimenta o sistema por 5 

minutos. Ao pressionar RESET a luz se acende por mais 5 minutos.  

Luzes em todos os compartimentos de carga e serviço são fornecidas através de door micro-switch em cada compartimento. 

Luzes de emergência são fornecidas em caso perda da DC BUS 1, ou se comandadas pela tripulação.  São 6 baterias independentes (ELPU- 

Emergency Light Power Unit) 3 instaladas na parte dianteira da aeronave e 3 na parte traseira localizadas a carenagem do teto. Fornecem 

energia por aproximadamente 10 minutos. Podem ser comandadas tanto do painel de comissários quanto da cabine de comando. A mensagem 

EMER LT ON aparece no EICAS em caso de ativação. Tiras foto-luminosas existem ao longo do corredor, de forma continua, ate as proximidades 

das saídas de emergência, onde apresentam indicadores vermelhos. Para sua recarga é necessário luz direta da própria cabine, ou luz natural. 

Sua recarga leva aproximadamente 15 minutos e seu efeito é de 7 a 8 horas.  Para despacho somente 10% delas podem estar inoperantes.  

SIGNS 

A cabine de passageiros dispõe de sinais para orientação da tripulação e clientes. São eles: Return to Seat, Lavatory Occupied, No Smoking, e 

Fasten Belts. Estes últimos são automaticamente acionados em caso de despressurização ou altitude de cabine acima de 14.000ft (Abertura das 

PSU´s). 

DOORS 

Em caso de pouso na água todas as portas podem ser utilizadas como saídas de emergência pois ficam acima da linha d’água. 

A porta da cabine de comando é reforçada contra disparos de pequenos projeteis. Possui uma trava eletromecânica que é remotamente 

operada pelo cockpit door control panel e pelo passenger cabin control panel. O painel da cabine de passageiros possui o Emerg call pushbutton 

que se pressionado por 3 segundos inicia a seqüência de alarmes (3 chimes de 4 segundos  com intervalos de 9 segundos entre si). Após a 

seqüência de alarmes se o botão INHIB não for pressionado no cockpit em 30 segundos, a porta se abre.  Se o botão INHIB for pressionado o 

sistema é inibido por 500 segundos e a portão não abre. 

CARGO COMPARTMENTS 
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As aeronaves possuem dois compartimentos classe C (Definição RBAC 121.221: Compartimento deve possuir um sistema separado de detecção 

de fogo ou fumaça, provendo alerta no posto do piloto ou mecânico de vôo. Um sistema permanente de extinção de incêndio controlado a 

partir do posto do piloto ou mecânico de vôo. Deve ser projetado de modo a impedir que quantidades perigosas de fumaça, chamas ou agente 

extintor atinjam a cabine de passageiros e tripulantes. Deve possuir ventilação e corrente de ar controlada, de modo a garantir que o agente 

extintor possa controlar qualquer incêndio iniciado no compartimento. Deve ser forrado com material resistente a fogo, exceto que forração 

adicional de proteção, de material resistente a chamas, pode ser usada).    

Em função do transporte de volumes com grandes dimensões a Azul removeu as redes do porão traseiro- porão 2 (B-OPS-17/09) e para efeito 

de balanceamento o porão é tratado como único compartimento. No EMB190 a capacidade máxima é de 1850 Kg no dianteiro e 1440Kg no 

traseiro. No EMB195 a capacidade é 1900Kg no dianteiro e 1580Kg no traseiro.  

 

COCKPIT ARRANGEMENT 

5 DU´s estão presentes no Main Panel. São 4 modos de transferência das telas para cada piloto. PFD, MFD, EICAS e AUTO. Apenas as DU´s 2 e 4 

podem ser transferidas. DU´s 1 e 5 sempre operam como PFD e a DU 3 sempre em EICAS.  Em caso de falha de um display a transferência 

automática vai ocorrer.  O acesso ao CMC esta normalmente disponível na DU4. A transferência de DU´s pode ser feita para ter acesso aos 

dados do CMC. 

PFD Limites de 20ft entre PFD 1 e 2 e 25ft entre cada PFD e elevação do campo naquele ponto.  

EICAS De-cluttering automático ocorre 30 segundos após retração do trem de pouso e flap/slat se todos os parâmetros estiverem normais. Se 

EICAS Full for de selecionado em 30 segundos somente os parâmetros normais permanecem no EICAS.  

 

APU 

Um FADEC controla os componentes do APU monitorando constantemente por falhas e informando o status para o CMC (Central Maintenance 
Computer). 

A partida do APU é feita através da bateria 2 ou energia de uma DC external cart. 

O gerador elétrico AC fornece 115 Volts 40 KVA para o sistema elétrico. 

Quando energia DC é a única fonte elétrica disponível, a DC fuel pump, localizada no tanque da asa direita alimenta o APU. Se energia AC estiver 

disponível e os motores não estiverem funcionando, a alimentação de combustível será feita pela AC fuel pump. Quando os motores estiverem 

em funcionamento a ejector fuel pump alimenta o APU, com combustível do tanque direito. Entretanto é possível o fornecimento de 

combustível através do tanque esquerdo, via crossfeed valve . 

A bleed do motor tem prioridade sobre a bleed do APU. Quando o ciclo de partida do motor estiver em andamento, a bleed do APU abre e as 

engine packs fecham. Após a partida dos motores a bleed do APU fecha e as engine packs se reabrem. A utilização simultânea de bleed do APU 

e HP cart é proibida. 

Durante a partida do APU, energia elétrica e pneumática estão disponíveis 3 segundos depois que Velocidade do APU estiver 95%. 

Durante a seqüência normal de shutdown, a pneumática e elétrica do APU são removidas e um cooldown de 1 minuto é realizado. A bleed do 

APU é removida assim que o Master Rotary knob é colocado em OFF. Se o gerador do APU for a única fonte de AC durante o cooldown, a 

elétrica do APU fica disponível durante este período de 1 minuto. Se houver outra fonte AC quando o Master Rotary knob for desligado a 

elétrica do APU é removida na mesma hora. Durante todo período de cooldown o Master Rotary knob pode ser colocado em ON e o APU volta 

a funcionar. 

No caso do APU Emergency Stop Button pressionado, a APU fuel shutoff valve fecha e o corte do APU ocorre sem o período de cooldown. 

O FADEC corta o APU automaticamente no solo, em caso de Overspeed, Underspeed, FADEC critical fault, APU Fire, APU EGT overtemperature, 

APU high oil temperature, APU low oil pressure and Sensor fail.  Em vôo corta em caso de Overspeed, Underspeed e FADEC critical fault. 

APU Fail msg on EICAS: Auto Shutdown ocorreu. 

APU Fault msg on EICAS: falha do APU, porem o auto shutdown está inibido pois a aeronave esta numa condição de vôo . 
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Maximum altitude for APU start is 30,000 ft.  

— Electrical AC power up to 33,000 ft.  

— Bleed air for engine starting up to 21,000 ft.  

— Bleed air for air conditioning up to 15,000 ft.  

Starter Cycle   1
st

 and 2
nd

 attempt   60 seconds ON …… 60 Seconds OFF 

                          3
rd

 and subsequent  30 seconds ON …… 5 Minutes OFF 

Boletim B-OPS-23/09 Engine 2 Stall due to Backpressure APU Bleed: Para evitar stall no motor 2 (em idle thrust) em função de back pressure da 

bleed do APU.  

 

ELECTRICAL 

- Fontes AC: 2 IDG; 1 APU; 1 inverter; 1 RAT; 1 AC external power (GPU AC). 

- Fontes DC: 2 NiCd batteries; 3 TRU; 1 DC external power (GPU DC). 

- Led da IDG mais EICAS msg – IDG 1 oil – indica qual IDG o piloto deve desconectar, e após a desconexão ele se apaga. 

- APU: 95% de RPM mais 3 segundos ela fica disponível para o uso. 

- Indicador das baterias em GREEN significa uma voltagem maior que 18V. 

- Se BAT TEMP atingir 70°C por 2 segundos surge EICAS msg: BAT 1 OVERTEMP. 

- 18V nas baterias é o mínimo necessário para se ter EICAS DISPLAY no MFD. 

- O icone da RAT no MFD só aparece quando ela estiver deployed (em baixo). 

- IDG / APU : 40KVA / 115AC / 400Hz / tri-fásico ; porém a demanda normal das IDGs em vôo é 8KVA cada. 

- RAT : 15KVA / 115AC / 400Hz / tri-fásico. 

- No solo a APU ou GPU AC supre todas as barras AC e em vôo a APU pode substituir uma IDG. A RAT é usada só em emergência elétrica 

suprindo energia para as ESS BUSSES quando AMBAS AC BUS 1 e 2 não estão energizadas. 

- Com motores OFF e GPU AC em uso, tão logo a APU esteja disponível ela automaticamente assume as AC BUSSES e remove a alimentação 

elétrica da GPU do sistema, nesse momento fica acesso AVAIL (e botão IN) no switch da GPU que antes estava acesso IN USE, tão logo o piloto 

deseja que a Azultec remova a GPU ele deve antes colocar o switch OUT para evitar danos numa nova conexão da GPU à acft. 

- Durante a partida da APU pela bateria 2, esta é isolada do network elétrico e fica exclusivamente suprindo energia para a APU START BUS. 

- A AzulTec pode conectar a GPU diretamente na AC/DC GND SVC BUS tanto do seu painel externo quando de estação do comissário líder. 

- Em vôo e AC BUSSES sem alimenteção, a RAT baixa automaticamente e após 8 segundos ela estará alimentando a AC ESS BUS e DC ESS BUS, 

nestes 8 segundos de delay a aeronave estará sendo energizada pelas 2 baterias através das DC ESS BUSSES e STBY AC BUS. 

- RAT energiza a HYD ELEC PUMP 3A para se ter os controles de vôo primários. 

- RAT não tem restrição de altitude para operação e requer no mínimo 130KT para full alimentação, abaixo dessa velocidade ela supre energia 

somente para AC ESS BUS e as baterias para ESS BUSSES e STBY AC BUS pelos inverter. 

- Há uma conexão na cauda da aeronave para a GPU DC (28V) que serve somente para energizar a APU START BUS e nesse caso de uso da GPU 

DC para dar partida na APU, a bateria 2 não entra no ciclo da partida da APU. Essa GPU DC será usada quando a BAT 2 estiver indisponível ou 

OAT estiver menor que -20°C 

- TRU converte 115Vac em 28Vdc 

TRU 1: DC BUS 1 / DC ESS BUS 1 / HOT BAT BUS 1  / BAT CHARGING 1 / DC GND SVC BUS / 

TRU 2: DC BUS 2 / DC ESS BUS 2 / HOT BAT BUS 2 / BAT CHARGING 2 /  

TRU 3:                  / DC ESS BUS 3 / 

- As baterias são constantemente carregadas por qualquer fonte AC disponível através das TRUs, inclusive pela GPU e RAT 

- Emergência elétrica: as baterias duram 10min 
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- Temperatura mínima da BAT 2 para APU START: -20°C 

- 4 ICC (Integrated Control Center) 

- 2 SPDA (Secondary Power Distribution Assemblies) 

- ICC: Provides power distribution and protection for acft electrical loads, SPDAs and thermal CBs do cockpitt 

- LICC (left) / RICC (right) / EICC (emergency) / AICC (auxiliary) 

- Each ICC possui: LRU (Line replaceable unit), LRM (Line Repleceable module), AC/DC BUSSES e thermal CBs. 

- LICC: AC BUS 1 / DC BUS 1 / AC e DC GND SVC BUS 

- RICC: AC BUS 2 / DC BUS 2 / DC ESS BUS 2 

- EICC: AC ESS BUS /STBY AC BUS / DC ESS BUS 1 e 3 / HOT BAT BUS 1 

- AICC: HOT BAT BUS 2 / APU START BUS 

- SPDA recebe alimentação dos ICCs e distribui para os diversos sistemas da aeronave conforme system logic 

- SPDA 1 fica no FWRD e-bay e SPDA 2 no CNTR e-bay 

- SPDAs usam CBs eletrônicos acessíveis pelo MCDU, porém para os pilotos eles são utilizados APENAS para “CB STATUS MONITORING” e 

reportes para AzulTec. 

- AC source priority to AC MAIN BUSSES:  on side IDG; APU; GPU; opposite IDG. 

- Com uma falha AC, a outra fonte AC disponível vai alimentar todo o sistema pelos BTCs (bus tie contactor) e caso necessário a SPDA vai iniciar 

um Load Sheeding, isolando as galleys e aquecimento do vidro direito para evitar uma sobrecarga na fonte AC operante. 

- CAS MSG de WARNINGS: BAT 1 (2) OVERTEMP (Temperatura acima de 70°C; do not start APU);  BAT DISCHARGING (Baterias descarregando 

numa emergência elétrica sem auxílio da RAT, ou no solo quando as baterias são a única fonte alimentando a aeronave); ELEC EMERGENCY (Em 

vôo, AC MAIN BUSSES desenergizadas); BAT 1-2 OFF (BAT 1 e 2 estão isoladas do sistema elétrico) 

- CAS MSG de CAUTION: GPU CONNECTED (GPU AC ou DC conectada na aeronave e parking brake OFF) 

- Se o botão da BAT 1 ou 2 estiver em OFF não é possível da partida na APU. 
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AIR MANAGEMENT SYSTEM (AMS) 

 AMS é composto pelo Sistema Pneumático e Enviromental Control System (ECS) 

 AMS alimenta os seguintes sub-sistemas: bleed; enviromental control; bleed air leak detection; crew oxygen monitoring; wing/eng anti-ice; 

smoke detection; cabin pressure control system (CPCS). 

 AMS possui 2 canais, cada um responsável pelo seu lado e serve de backup do outro canal. 

 Botões da Pack e bleed quando estão OUT, fecham a respectiva Pack ou bleed manualmente; o recirculation button quando OUT desliga os 2 

recirculations. Todos eles na posição IN vão operar de acordo com o famoso System Logic que serão explicados mais a frente. 

 Quando há um vazamento de bleed air (Eng ou APU) uma luz ambar se acende na metade superior dos botões das bleeds para avisar a trip e 

automaticamente a referida bleed com vazamento será fechada. 

 Dump Button: serve para realizar uma rápida despressurização da cabine, ele só funciona se a pressurização estiver no modo automático 

(Auto Mode), e se pressionado uma segunda vez retorna o sistema ao normal pressurizando a aeronave novamente. 

 Cabin Alt Selector Knob: Só opera com a pressurização em modo manual (Man Mode) e vai operar diretamente no controle da outflow de 50 

em 50ft. 

 LFE CTRL (Land Field Elevation Control): Permite inserções manuais da elevação do campo de pouso quando este não constar no database do 

FMS e o sistema de pressurização vai continuar operando em auto mode. Nos indicadores da pressurização do painel quando LFE estiver em 

verde indica informação vinda do FMS e quando estiver em cyan seguido de um M significa inputs manuais do piloto. 

 Bleed Systems é usado por: ECS; Engine start; Eng/wing anti-ice; Water Pressurization. 

 Eng Bleed Sistema utiliza sangria de ar do Low Stage do motor (5º estágio – EBV: Eng Bleed Valve) e do High stage (9º estágio – High Stage 

Bleed Valve) variando seu uso de acordo com o regime de potência dos motores para sempre manter um fornecimento de pressão de ar 

sangrado constante para a aeronave, que é em torno de 45psi. 

 O ar sangrado das bleeds é pré-resfriado antes de chegar as packs para um determinado valor através de um precooler, que para isso utiliza 

mais ar sangrado diretamente do Fan dos motores. 

 APU pode suprir bleed air tanto em solo quanto em vôo, porém em solo ela é sempre usada como fonte primária para as packs e eng start. 
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 Overheat Detection System (ODS): Detecta overheat e bleeds leak em toda a aeronave (Eng bleed; Apu bleed: Anti-ice; Air conditioning 

ducts). Cada sensor tem 2 loops (ambos devem detectar overheat para haver um alarme) e cada loop possui 2 sensores de detecção. Existem 6 

diferentes zonas de detecção na aeronave: 2 Eng; 2 packs; 1 trim air; 1 APU) 

 1 pack pode manter toda a pressurização e controle de temperatura da aeronave e 1 bleed pode suprir ar para operação das 2 packs pela 

cross bleed valve 

 Existem 2 recirculations fans na aeronave que reutilizam ar oriundos do cockpit e cabine de pax, colocando-os de volta na Mix Manifold 

resultando que o ar que alimenta pilotos e pax são 52% fresh air e 48% de ar reutilizado 

 Os recirculations vão para OFF quando: dump button acionado; fumaça detectada no recirc bay; pack em OFF (OUT) 

 Gaspers: são alimentados pelo ar que vem do recirculation direito e da válvula de segurança que vai abrir sempre que a temperatura do ar 

do gasper ficar maior que 35°C a fim de resfriá-lo e não despejar ar quente nos pax e piloto quando a cabine está sendo aquecida. 

 Trim Air System: é usado para melhorar o controle da temperatura na cabine de pax (FWD e AFT zones). Para isso, ele vai controlar a 

quantidade de ar quente que sai da pack 2 (direita)  e vai para a mix manifold, controlando assim a parte dianteira e traseira da acft. 

 Forward e-bay: Possui 3 fans para ventilação do compartimento (Resfria SPDA 1 / EICC / outros componentes) usa ar vindo do cockpit. 

 Center e-bay: Possui 3 fans para ventilação do compartimento (Resfria SPDA 2 / LICC / RICC) usa ar vindo da rear cabin. 

 Aft e-bay: Não possui fans, usa o próprio ar da cabine de pax para sua ventilação. 

 Forward Cargo bay ventilation: não é instalado, somente se encomendado, mas mesmo assim (sem eles) a indicação de ventilação do porão 

vai aparecer no MFD ECS Synoptic Page. 

 Emergency Ram Air Ventilation: O da pack 1 é uma válvula controlada eletronicamente localizada no outlet da pack 1 e vai abrir sempre que 

a aeronave estiver em vôo abaixo do FL250 e AMBAS as packs falharem ou forem desligadas. Já o da pack 2 é uma check valve também 

localizada no outlet da pack 2 e vai abrir sempre que a pressão que entra no ram air inlet for maior que  a pressão do ar que sai da pack 2 para a 

cabine, atuando então por diferencial de pressão. 

 CPCS (Cabin pressure Control System) contém: 1 CPC (Cabin Pressure Controller); 1 OFV (Out Flow Valve); 1 Negative Pressure Relief Valve – 

0,5psi negativo ; 1  Posite Pressure Relief Valve +8.6psi ; 1 static port aquecida eletricamente que fornece informação para operação da positive 

valve 

 CPC tem 2 canais independentes que se alternam a cada vôo, é responsável pelo controle da outflow. Cada um dos 2 canais possuem um 

sistema manual de backup. 

 CPCS recebe informação do FMS antes da decolagem do FL, Gross weight, LFE para então calcular a altitude target da cabine e razão de 

subida/descida. Caso o sistema não receba a informação de FL ele vai realizar seus cálculos utilizando a pressão ambiente do nível de vôo como 

backup. 

 Até FL370 diferencial de press 7.8psi 

 Acima do FL370 diferencial de press 8.4psi 

 Dump function é utilizado em: Evacuação de emergência, evacuação de fumaça a bordo e quando necessário uma rápida despressurização 

da aeronave. Quando acionado vai desligar as 2 packs e os 2 recirculations e despressurizar a acft até 12.400ft com razão de 2000ft/min, acima 

de 12.400ft a aeronave vai passar a perder pressurização naturalmente por estar sem suas packs operando. 

 Quando a pressurização estiver em MAN MODE (Manual) lembrar que não há despressurização automática da cabine após o pouso, 

devemos comandar a outflow para full open antes de pousar. 

 Prioridades de BLEED SOURCE: 1- Onside eng; 2 – Opposite eng; 3 – APU. 

 Com Eng Bleed e APU Bleed disponível o AMS dá prioridade para a APU sempre que tudo isso ocorrer simultaneamente: aeronave no solo; 

eng bleed oposta com pressão abaixo do mínimo para a partida; GS menor que 50KT; Cross Bleed operando normalmente. 

 APU Bleed não pode ser utilizada para anti-ice em vôo. 

 ENG Bleed Vlv abre quando tudo isso ocorrer junto: botão da ENG bleed AUTO – in; respective ENG bleed disponível; sem fogo; sem duct 

leak. 

 APU Bleed Vlv abre qndo tudo isso ocorrer junto: botão da APU bleed AUTO – in; APU bleed disponível; sem duct leak; anti-ice não requerido 

ou é requerido porém anti-ice system falhou. 
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 Cross Bleed Valve abre quando alguma destas situações surgirem: um lado tem pressão de bleed e o outro não; para dar partida no motor 2 

em vôo; para dar partida no motor 1 em vôo e o botão da APU bleed está OFF (OUT); sem bleed leak, a menos que acionando um motor. 

 Pack 1 e/ou 2 são fechadas sempre que alguma destas situações ocorrer: caso não haja uma fonte de bleed air alimentando uma pack; se 

botão da pack estiver om OFF (OUT); algum motor acionando e WOW (no solo); respectivo motor acionando em vôo, e no motor oposto não 

está sendo dada partida; partida em qualquer um dos motores e a APU é a única fonte de bleed air; respectivo bleed duct leak; alguma falha na 

respectiva pack; EICAS MSG: PACK 1 (2) FAIL. 

 Packs fecham durante a decolagem sempre que alguma destas situações ocorrer: manete de potência para posição MAX; TDS REF A/I - ALL 

selecionado pelo MCDU; TDS REF ECS – OFF selecionado pelo MCDU e não estando com APU Bleed disponível (No caso de uma unpressurized 

take off), pois caso contrário, com APU disponível, as packs não vão fechar sendo uma APU Bleed take off. Caso as manetes de potência não 

estejam mais na posição MAX, as packs serão recuperadas (abertas) se alguma dessas situações ocorrer: redução da potência (FLCH); acft acima 

de 500ft above field elevation (AFE) para decolagens com os 2 motores operando; acft acima de 9700ft AFE para decolagens de aerodromos 

acima de 8000ft e monomotor. 

 Há uma detector de fumaça no recirculation bay, caso ele detecte fumaça, os 2 recirculations fans da aeronave serão automaticamente 

desligados (OFF). 

 CPCS possui os seguintes modos: ground, taxi, takeoff, cruise, descent e abort. Para calcular em qual modo está o sistema, usa informações 

do: ENG N2, Landing Gear Status, FADEC, ADC e FMS. 

 CLB mode possui 2 sub modos: Climb Internal mode quando o FMS falha ou não há informação de FL disponível e Climb External mode 

quando FMS funciona normalmente mantendo aqueles diferencias de pressão já citados acima ( 7.8 e 8.3psi ). 

 Abort mode não irá mais funcionar se alguma destas situações ocorrer: CRZ mode já foi ativado; aeronave acima FL100, aeronave acima de 

5000ft da elevação do campo. 

 GRND: gear down; no takeoff thrust 

 TAKEOFF: gear down; takeoff thrust 

 CLB: gear up 

 CRZ: cruize FL ou stop climbing internal mode 

 DESC: inicia descida após CRZ mode 

 EICAS MSG WARNING:  CABIN ALTITUDE HI: cabine acima de 9700ft 
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AUTOMATIC FLIGHT 

 Sistema integrado que processa diversos sinais dos vários sistemas e sensores da aeronave, aplicando os dados processados no Flight 

Guidance Control System (FGCS) e no Thrust Management System (TMS), permitindo sua operação e gerando vários alertas visuais e sonoros. 

 O Guidance Panel (GP) possui dois canais independentes que se comunicam com o FGCS, e permite selecionar as funções e modos dos:  

 Lateral Guidance Control 

 Vertical Guidance Control 

 AFCS Management Control 

 

Lateral Guidance Control: 

 NAV Button: Ativa a navegação lateral, permitindo interceptar cursos gerados pelo FMS ou pelo LOCALIZER. 

 HDG Button: Ativa a função Heading 

 HDG Selector Knob: Seleciona manualmente a proa ou se pressionado, sincroniza com a proa atual da aeronave. 

 BANK Button: Limita o Bank da acft em 17º, e um arco branco com o limite aparece acima do SKY POINTER no EADI. 

Abaixo de 25.000ft só está disponível em HDG Mode, acima desta altitude é automaticamente selecionado. 

 APP Button: Ativa o modo Approach para interceptação do ILS. 

O Autopilot Approach Status Annunciator possui as seguintes indicações: 

APPR 2: CAT II ILS approach capable 

APPR 1: CAT I ILS approach capable. 

APPR 1 ONLY: CAT I ILS approach capable. Requirements for CAT II not satisfied. 

Vertical Guidance Controls: 

 FLCH Button: ativa a função Flight level Change, para descida ou subida dependendo da altitude selecionada. Controla a velocidade 

através do Pitch, Thurst e razão de descida. Para mudanças de níveis menores que 2.000ft modula a potencia da aeronave. 

 VNAV Button: Ativa o modo VNAV (Navegação Vertical através do FMS) 

 ALT Button: Ativa o modo Altitude Hold. 

 ALT Selector Knob: Seleciona a altitude desejada em incrementos de 100ft. Pressionado o botão central a altitude é indicada também 

em metros, tanto a atual quanto a selecionada. 

 FPA Button: Ativa o modo Flght Path Angle, é o modo vertical primário.  

 FPA Selector Knob: Possibilita selecionar entre 9.9º nose up a 9.9º nose down. 

 VS Button: Ativa o modo Vertical Speed 

 VS Selector Knob: Seleciona a razão desejada. 

AFCS Guidance Controls: 

 FD Button: Remove o guidance (Bird) do lado respectivo, desde de que o AP não esteja acoplado com o source deste lado. 

 AP Button: Acopla e desacopla o Autopilot 

 A/T Button: Acopla e desacopla o Autothrottle, e no solo arma o mesmo. 

 YD Button: Acopla e desacopla o Yaw Damper/Turn Coordinator. 

 SRC Button: Seleciona o lado do AFCS que será a fonte de dados. 

Speed and Mode Controls: 

 Speed Mode Selector: seleciona quem determina a speed FMS/MAN. Pressionando o botão interno, quando em MAN, alterna entre 

IAS/MAC. 

AP/FD TCS Button: Permite o ajuste/sincronização de certos modos de FGCS, além de permitir voar manualmente enquanto com o AP acoplado. 

Ao liberar o botão TCS quando em VS ou FPA a aeronave manterá a ultima razão ou pitch. 

AP/TRIM Quick Disconect Button: Principal modo de desacoplar e cancelar o aviso de AP Disconnect. Quando pressionado, interrompe a força 

elétrica para os motores do compensador (pitch, roll, and yaw) 

Autothrottle Disconect Buttons: Principal modo de desacoplar e cancelar o aviso de A/T Disconnect 
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TOGA Buttons: Seleciona os modos TO (Takeoff) ou GA (GO-around). O FMA indicará conforme abaixo: 

 TRK: GA ou TO lateral mode after 100 kts. 

 ROLL: TO lateral mode after 100 kts. 

 TO: Takeoff vertical mode. 

 GA: GO-around vertical mode. 

 WSHR: Windshear vertical mode. 

 

FGCS Latreal Modes: Roll Hold / HDG / LNAV / LOC / BC (Back Course). ABAIXO SOMENTE INFORMAÇÕES QUE NÃO SÃO ÓBVIAS !! 

 Roll Hold é o modo lateral primário. É ativado quando qualquer outro modo é desativado ou, TO mode é selecionado no solo ao pressionar 

TOGA ou, o AP é acoplado sem nenhum modo lateral selecionado. 

 Com AP ligado e em Roll Hold, o AP tem diferentes reações conforme o Bank angle, como se segue:  

Bank angle ≤ 6º - o AP nivela as asas, 

6º< Bank Angle > 35º -Mantém o Bank angle 

Bank angle ≥ 35 – Mantém o Bank Angle em 35º 

 Heading Select HDG: É possível fazer curvas de mais de 180º utilzando o HDG, basta selecinar a proa desejada iniciando o giro para o lado que 

se quer curvar. 

Track Hold (TRACK): Mantém um curso através do IRS, é automaticamente selecionado ao apertar TOGA em GA ou TO. A transição automática 

é feita de ROLL para TRACK quando a IAS for maior de 140 kts em TO ou 100 kts em GA, e o Bank angle ≤3º por mais de 10 seg. 

 

FGCS Vertical Modes: Um modo vertical pode estar ativo e até 2 modos podem estar armados ao mesmo tempo 

Os Modos são: FPA / TO / ASEL / FLCH / ALT / VS / OVSP / GS / GA / PTH / WSHR. ABAIXO SOMENTE INFORMAÇÕES QUE NÃO SÃO ÓBVIAS !! 

FPA: modo primário da acft. Sempre reverte para FPA ao de selecionar qualquer outro modo. 

TO: É um modo somente de FD. Em TO um duplo guia de FD (crossbar) é apresentado no PFD, porém o AP não consegue seguir a crossbar, por 

isso não é possível acoplá-lo em TO. O acoplamento do AP em TO reverte o modo vertical para FPA. Mudanças nos modo lateral são possíveis 

quando em TO. 

O FPV não é apresentado quando em TO, alem disso quando decolando raw-data o FPV permanece inibido por 30 seg após o lift-off. 

Após a decolagem, TO mode fornece guidance para manter uma determinada velocidade conforme abaixo: 

 Bimotor: V2 + 10 kt 

 Monomotor: Onde a falha de motor ocorre 

 Abaixo da V2: V2 

 Entre V2 e V2 + 10 kt: Mantém a presente velocidade 

 Acima de V2 + 10 kt: V2 + 10 kt 

No caso da V2 não ter sido inserida ou não for válida, o modo TO guia para uma atitude de acordo com o Flap, limitado entre 8º e 18º. 

Entretanto o essa atitude respeita o seguinte: A máxima speed target é Vfe -5 kt, e a mínima é Vshaker + 10 (Bimotor) e Vshaker + 3 (mono). 

Overspeed Protection (OVSP): O Flight Director possui proteção para overspeed os modos FLCH, VS e FPA.  A proteção OVSP comanda ajustes 

de pitch para manter a velocidade dentro da VMO/MMO. Quando a proteção OVSP é ativada uma indicação âmbar OVSP aparece no FMA. O 

modo anterior permanece armado (branco) e quando o modo OVSP não está mais atuando o modo anterior é ativado. 

GO-AROUND (GA): Comanda para um pitch inicial de 8º até atingir uma velocidade inicial de: 

 Vref + 20 kt (bimotor) 

 Vac (monomotor) 

 No caso desses valores não serem válidos, o modo GA vai manter um pitch de 8º, quando em GA o pitch é limitado entre 8º e 18º. Entretanto  

essa atitude respeita o seguinte: A máxima speed target é Vfe -5 kt, e a mínima é Vshaker + 10 (Bimotor) e Vshaker + 3 (mono). 

WINDSHEAR (WSHR): Este modo fornece guidances de pitch para escapar de uma windshear, e minimizar a perda de velocidade durante a 

windshear. O modo WSHR é ativado quando qualquer das condições abaixo for satisfeita. 
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 Windshear Caution ou Warning é detectado e o botão de TOGA for pressionado. 

 Windshear Caution é detectado e as manetes são colocadas acima da posição TO/GA. 

 Automaticamente quando uma Windshear Caution é detectada e o modo vertical é TO ou GA. 

A detecção de uma Windshear só é possível entre 10 e 1500 ft AGL. 

VERTICAL NAVIGATION (VNAV): Pode ser selecionado manualmente a partir de 400 ft. Pode também ser armado no solo e automaticamente a 

400 ft passa a ficar ativo. (Não é standard da AZUL) 

VNAV TO VFLCH Reversion (MOVE): VPATH mudará automaticamente para VFLC se não for possível manter a velocidade dentro dos limtes. 

Isso acontece automaticamente quando: 

 A velocidade for maior que Barber Pole + 10 kt ou menor que Vref – 10 durante VPATH 

 O FMS passe uma restrição de velocidade com mais de 5 kt da restrição. Neste caso a acft se mantém nivelada até atingir uma 

velocidade de restrição + 2kt. Então o FMS reverte para VFLCH até a altitude selecionada. 

 

Thrust Management System: O TMS é composto por: 

 Autothrottle (AT) 

 Thrust Rating selection (TRS) 

 Thrust Lever Angle (TLA) Trim 

AUTOTHROTTLE: O AT utiliza dados do FADEC, Thrust Control Quadrant, MCDU, AFCS Flight Director e FMS.  

Gust Compensation é disponibilizado para aumentar o limite inferior de velocidade de 1.2 Vs para 5 kts, em condições de rajadas com Flaps 

acima de 0. 

Automaticamente passa de TO para CLIMB quando: 

Any vertical mode selected / above 400 ft / Both engines / Gear Up  

Caso não tenha selecionado nenhum modo vertical a 3000 ft AFE também muda para CLIMB. 

Muda de CLIMB para CRZ 90 seg após passa 100 ft abaixo altitude selecionada. 

 

 

FUEL 

 

Sistema que alimenta de combustível os motores e o APU.  Sistema possui 2 tanques de combustível, um em cada asa. A capacidade individual é 

para 6560 kg (Total de 13120 kg). Cada tanque possui um collector tank na raiz da asa, que mantém as bombas submersas e asseguram um 

fluxo constante de combustível para seu respectivo motor e um surge tank, que coleta o combustível das extremidades no caso de asa baixa e 

manobras não coordenadas. A disposição dos tanques permite que o combustível flua da área externa dos tanques para a raiz da asa. Existem 

check valves que não permitem que o combustível saia dos collector tanks e nem entre nos surge tanks. Para equalizar a pressão entre os 

tanques (Maximo diferencial estrutural é de 5 PSIg) e o ambiente externo e evitar o derramamento de combustível, existe o tank vent system 

que são 2 linhas independentes, localizadas na seção externa de cada tanque. Cada asa possui um dreno de combustível (operam 

manualmente) dentro do collector tank, para eliminar por gravidade, água armazenada no interior dos tanques. Existem 12 painéis de acesso na 

parta inferior de cada asa, que permitem inspeção e reparos na estrutura interna dos tanques. Há um sensor de temperatura apenas na asa 

esquerda e a indicação torna-se âmbar com temperatura inferior a -37 graus. Aparece no EICAS a msg “FUEL TANK LOW TEMP”   

 

Fuel Pumps  

Ejector Fuel Pumps: São as bombas primárias. Não possuem partes moveis e funcionam por motive flow das engine driven pumps. Não 

necessitam de energia elétrica para sua operação. 

AC Fuel Pumps: São as bombas backup em caso de falha das Ejector Pumps. AC BUS 1 energiza a AC Pump 1 e a AC ESS BUS energiza a AC Pump 

2. Em caso de emergência elétrica a AC Pump 2 é energizada pela RAT. AC Pumps funcionam durante a partida alimentando o motor do lado 

correspondente, em lados opostos utilizando-se da crossfeed valve e alimentam o APU quando os motores não estão em funcionamento.  
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DC Fuel Pump: Fica apenas no tanque da asa direita e alimenta o funcionamento do APU e partida dos motores se as Ejector Pumps, AC Fuel 

Pumps ou energia AC não estiver disponível. É energizada pela DC ESS BUS 2 e pode ser usada tanto no solo quanto em vôo. 

Com os seletores das Fuel Pumps em AUTO, o SPDA é que determina a seqüência do funcionamento de cada bomba. Em cada bomba elétrica 

um sensor de pressão monitora e transmite as informações para a ASCB, gerando uma mensagem no EICAS. MAU 1 monitora AC Pump 1 e MAU 

3 monitora AC Pump 2 e DC Fuel Pump.  

 

Fuel Shutoffs 

Uma Fuel Shutoff é instalada em cada linha para prevenir que o combustível atinja áreas com fogo.  As Shutoffs permanecem abertas e são 

fechadas somente com o acionamento das fire handle.  Aparecem a EICAS msg “ENG 1 (2) Fuel SOV CLOSED” quando o circuito é cortado ou” 

ENG 1(2) FUEL SOV FAIL” em caso de disagree entre a posição da válvula e da fire handle.  

 

Partida dos Motores 

Com o APU em funcionamento, a AC Fuel Pump alimenta inicialmente a partida do motor (se AC Fuel Pump Selector em AUTO) ate que este se 

estabilize e a Ejector Pump possa atuar. Se o APU estiver inoperante ou se energia AC não estiver disponível a DC Fuel Pump auxilia no 

fornecimento inicial de combustível.  

 

 

Fuel Crossfeed 

Permite que ambos os motores e APU consumam combustível de um único tanque. O sistema possui uma Crossfeed Valve energizada pela DC 

ESS BUS 3 e conecta os lados direito e esquerdo do sistema, assim como suas respectivas AC Fuel Pumps. Selecionando-se o Crossfeed Selector 

para Low1, abre a crossfeed valve e ativa a AC Pump 2 (Se AC PUMP Selector em AUTO), alimentando o motor 1 com o tanque da asa direita. O 

Maximo fuel imbalance permitido é 360 kg e quando atinge esta marca a msg “FUEL IMBALANCE” aparece ate que a diferença de combustível 

seja menor que 45 kg. Aparece então a msg ”FUEL EQUAL- XFEED OPEN”. A operação da Crossfeed Valve é proibida durante pousos e 

decolagens. 

 

Fuel Low Level Warning 

Cada tanque tem um sensor especifico para o caso de baixo nível de combustível no collector tank. Os sensores são independes do sistema que 

indica quantidade de combustível dos tanques. A msg no EICAS “FUEL 1(2) LOW LEVEL” é mostrada se o nível de combustível naquele tanque 

diminuir de 400 kg. No caso de uma Scavenge Pump (ao todo são 3) parar de jogar combustível no collector tank (falha de motor, falha de 

motive flow, falha/ bloqueio de bomba) pode haver a transferência de combustivel do collector tank para o resto dos tanques, provocando o 

nivelamento do combustivel. Nesta condição, se existir aproximadamente 2800 kg de combustível naquele tanque, é possível que se atinja o 

nível dos sensores de fuel low level, ativando-se assim o warning, mesmo com essa quantidade de combustível nos tanques.  Pode haver o 

flameout dos motores e deve-se evitar atitudes de +ou- 15 graus de pitch, manobras descoordenadas e g´s negativos. 
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FMS Flight Summary 

Nav Index 2/2 ou PROGRESS 3/3 dão acesso a pagina de Flight Summary do FMS. O campo Fuel used é resetado após o power up do sistema ou 

após uma nova partida dos motores no solo. Pode ser resetado manualmente a qualquer momento. 

 

Abastecimento 

A rotina de abastecimento será executada por mecânico Azultech ou funcionário da companhia abastecedora. Independente de haver clientes a 

bordo, durante todo o procedimento de reabastecimento, o tripulante técnico da cabine de comando deverá estar em comunicação com a 

pessoa no solo encarregada do abastecimento.  Se existirem clientes a bordo, um dos tripulantes deverá permanecer em seu posto na cabine 

de comando, durante todo o tempo em que a aeronave estiver sendo reabastecida. Ao receber a informação do inicio do abastecimento, o 

tripulante técnico, via P.A informa: “Atenção Tripulação nossa aeronave será reabastecida”. Este tripulante fica com a responsabilidade pelo 

monitoramento do abastecimento e em caso de irregularidades, inicia os itens de uma evacuação (ECHO VITOR, ECHO VITOR, repito ECHO 

VITOR, ECHO VITOR). Evacuação pelo lado esquerdo da aeronave.  “Ao receber o aviso, os comissários efetuam comunicação aos clientes via 

P.A.: “Nossa aeronave será reabastecida, por favor não manuseiem nenhum objeto que produza fogo ou faíscas, obrigado”“ Our Airplane will 

be refueled, please do not handle any item that may cause fire or sparks. Thank you”. Durante todo o tempo durante o reabastecimento a porta 

1L deverá estar aberta e conectada a uma escada ou plataforma de embarque. A porta 2L poderá estar aberta conectada a uma escada ou 

fechada com a sua escorregadeira armada e pronta para o uso e com um comissário a postos para comandá-la. Os comissários deverão 

monitorar os clientes, fiscalizando a proibição de uso de certos materiais e estarão prontos para um eventual comando de evacuação. Em caso 

de troca de tripulação, os comissários que saem devem manter o procedimento acima ate que os comissários que assumem estejam prontos 

para assumir a função. Ao receber a informação que o abastecimento foi finalizado, o tripulante passa essa informação via P.A: “Atenção 

tripulação, abastecimento encerrado”. 
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Reabastecimento por Gravidade 

Se houver necessidade de abastecimento por gravidade, todos os clientes deverão ser desembarcados, todos os serviços de handling suspensos 

e um caminhão do corpo de bombeiros deverá ser posicionado próximo a aeronave.  

 

Abastecimento com um dos Motores Girando (MGO 3.34F) 

Procedimento poderá ser realizado caso APU esteja inoperante e não haja disponibilidade de GPU/LPU no referido aeroporto.  Somente é 

permitido abastecimento sob pressão e todos os procedimentos para aterramento elétrico entre a aeronave e o caminhão devem ser seguidos.  

Limitar o abastecimento a aproximadamente 90% da capacidade dos tanques (No EMB190 aproximadamente 11800 kg), porem deve-se prever 

o consumo do motor em funcionamento. Durante todo procedimento o comandante deverá permanecer na cabine de comando. A 

escorregadeira da porta 1L deverá ser armada e as portas 1L e 1R deverão ser consideradas como saídas primárias. Os equipamentos de 

combate a incêndio devem estar acompanhando todo o procedimento e todos os serviços de apoio e manutenção devem ser suspensos.  O 

procedimento só se inicia após autorização do ATC e/ou autoridade aeroportuária. O motor 2 deve ser cortado. Pack direita desligada. O 

desembarque será feito pela porta 1R. Antes do reabastecimento as equipes de apoio devem realizar suas tarefas e os sistemas da aeronave 

ajustados. Concluídos, todos os serviços devem ser suspensos para se dar inicio ao reabastecimento. Em caso de derramamento de 

combustível, o motor girando deverá ser cortado imediatamente.  Após o término do abastecimento, o embarque deve ser efetuado pela porta 

1R. Para o caso de aeronave em plataforma de embarque, o movimento de clientes pode ser efetuado através da mesma, desde que autorizado 

pela administração aeroportuária.     

 

Reabastecimento em Locais Desprovidos de Corpo de Bombeiros  

Abastecimento será iniciado após o desembarque de todos os clientes. A empresa responsável pelo fornecimento de combustível deverá 

manter extintores de incêndio e pessoal treinado em local próximo a operação. Aeronaves dotadas de sistema para extinção de incêndio ficam 

dispensadas de manter, durante o acionamento dos motores, um operador munido com extintor de incêndio (com capacidade mínima de 

15lbs) posicionado junto à pessoa que estiver na fonia com a cabine de comando. 

 

Derramamento de combustível 

Em caso de derramamento de combustível deve-se desembarcar todos os clientes (se for o caso) e suspender todas as operações de apoio. As 

equipes contra incêndio e de limpeza do pátio devem ser acionadas e toda movimentação na área afetada do pátio ficam suspensas ate a 

liberação por parte dos responsáveis. Caso seja necessário movimentar a aeronave, deve-se efetuar o reboque sem dar partida nos motores.  

 

Definições ICAO/FAA 

Minimum Fuel: Termo utilizado para descrever uma situação em que a quantidade de combustível a bordo atingiu um estado onde um 

pequeno ou nenhum atraso pode ser aceito. Não é uma situação de emergência, mas poderá se tornar caso um atraso ocorra. 

Low Fuel / Emergency Fuel: O Ponto no qual pelo julgamento do piloto em comando é necessário prosseguir diretamente para o aeroporto 

pretendido de pouso devido à baixa quantidade de combustível a bordo. Prioridade de pouso é necessária. Menos de 30 minutos de 

combustivel remanescente. 

 

FLIGHT CONTROLS 

As superfícies de controles de vôo tanto primárias quanto secundárias são atuadas hidráulicamente (PCUs) e controladas eletrônicamente (Fly-

by-wire), com exceção dos ailerons que são controlados por cabos vindos do manche dos pilotos. 

O sistema eletrônico de comandos de vôo possui duas partes complementares que são: Primary Actuator Control Eletronics (P-ACE) e Flight 

Control Module (FCM) que são encarregados de operar os atuadores hidráulicos das superfícies. 

 O pitch trim switch do cmte tem prioridade de atuação sobre o do copiloto. 

 Slat/flap lever tem um detente na posição 4. 

 Flap lever 1, 2 e 3:  Slat fica 15° e flap 7°, 10° e 20° respectivamente. 

Importante saber a diferença de ambos. Low Fuel a situação é mais crítica.
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 Flap lever 4, 5 e full: Slat fica 25° e flap 20°, 20° e 37° respectivamente. 

 PITCH TRIM SYS ½ CUTOUT BUTTON: Desliga o respectivo canal do HS-ACE 

 FLIGHT CONTROL MODE BUTTONS: Quando acionado (IN), seleciona Direct Mode para a referida superfície (elevators, rudder ou spoilers) e 

quando selecionado novamente para a posição OUT a superfície retorna para o Normal Mode. 

 ELEVATOR DISC HANDLE: Disconecta o sistema de controle do elevator e cada piloto vai controlar o elevator do seu lado. O sistema não pode 

ser reconectado em vôo e a desconexão pode ser confirmada pela EICAS msg: Elevator Disc.  

 AILERON DISC HANDLE: Disconecta o sistema de controle dos ailerons. O cmte vai controlar o aileron do seu lado e o multi function spoilers 

5L/R com artificial feel. O copiloto vai controlar o aileron do seu lado e muti function spoiler 4L/R sem artificial feel. O MFS 3R/L fica inop e 

a desconexão pode ser confirmada pela EICAS msg: AILERON DISC. 

 A white GND SPLR annunciation display on EICAS após o pouso e com ground speed menor que 50KT e a 45KT eles recolhem 

automaticamente. Após o pouso não há atuação pela alavanca do speed brake. 

 Roll and Yaw trim scale indication: -100%, -50%, 0%, 50%, 100% 

 Pitch trim scale indication: 4° / 0.25° / -3.5° / -7.25° / -11° 

 Green takeoff band:  2°  à  -4° 

FLY BY WIRE SYSTEM 

O sistema é composto por 6 ACE ( Actuator Control Electronics ) e 4 FCM ( Flight Control Module ). Os ACE estão distribuídos da seguinte 

maneira: 2 P-ACE (primary) no e-bay dianteiro, 2 SF-ACE (slat/flap) no e-bay do meio, 1 HS-ACE (horisontal stabilizer) e 1 P-ACE no e-bay 

traseiro. Os FCMs 1 e 2  estão no MAU 1 (modular avionics unit) e os FCMs 3 e 4 estão no MAU 3.  

 NORMAL MODE:  Os FCM utilizam softwares para prover assistência aos P-ACEs, eles fornecem inputs ao P-ACE que combinados aos inputs 

dos pilotos servem para melhorar os controles de vôo em diferentes velocidades e outras funções de “high level” como:  limitações de 

ângulos de ataque (AOA limiting to the P-ACE), elevator control laws scheduling with speed, auto-thrust compensation with elevator, 

rudder speed gain scheduling and stroke limiting, yaw dumper and turn coordination via AFCS, rudder ground/lift authority change, rool 

spoiller scheduling with speed and speed brake deployment, configuration change compensation with horizontal stabilizer, mach trim as 

function of mach number e configuration change compensation with horizontal stab due to landing gear, slat/flap and speed brake 

actuation. 

 DIRECT MODE: nessa situação os FCM são removidos da operação dos controles de vôo. Estes então, passam a ser controlados e limitados 

por hardwares dos próprios P-ACE.  

Esse modo entra em funcionamento manualmente ou automaticamente após perdas de “data inputs” (sem airspeed input) ou por falhas 

múltiplas dos ACEs. Após isso os controles de vôo atuarão em um “default to fixed control laws configuration” e os pilotos atuarão diretamente 

nos atuadores das superfícies através do manche. O sistema FBW irá usar energia DC, não funcionarão os ground spoillers e multi function 

spoillers e nosewheel steering. 

OBS: Para retornar ao Normal Mode no caso de acionamento errôneo do Direct Mode deve ser pressionado o switch 4 vezes(no total).  

1 X (Normal Mode /Active PACE  Direct Mode/Standby P ACE) 

2 X (Direct Mode / Standy P ACE  Normal Mode/Standby P ACE) 

3 X (Normal Mode /Standby P ACE  Direct Mode/Active P ACE) 

4 X (Direct Mode /Active PACE  Normal Mode/Active P ACE) 

O sistema de controles de vôo recebe informações dos seguintes componentes: smart probe e ADA, IRS, PSEM, brake control module, FADEC. 

 Power Up Built In Test (PBIT): Verifica a integridade dos componentes e seu funcionamento. Ele expira após 50h do último PBIT realizado 

com sucesso e nesse caso teremos a eicas msg: flt ctrl bit expired. Que pode ser relacionado ao elétrico ou hidráulico. 

 Electrical Power Up Built in Test (PBIT): É responsável por detecção de condições que estejam fora de tolerância e falhas nos FCM, P-ACE e 

SF-ACE. Esse cheque é feito toda vez que a acft é energizada (power-up) com alguma fonte AC e leva em média 3 minutos . Será 

interrompido se alguma bomba hidráulica for ligada, algum switch de flight control for acionado ou a fonte AC for removida 
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 Hydraulic PBIT: Checa a operacionalidade dos atuadores hidráulicos das superfícies de vôo, esse cheque é feito sempre após a partida dos 

motores e pressuriza o 3 sistemas hidráulicos. Leva em média 1 minuto. O cheque não será completado se durante esse 1 minuto alguma 

superfície de vôo for movimentada. 

 O sistema possui uma bateria exclusiva, Para o improvável caso de uma falha elétrica total, o sistema FBW possua alimentação elétrica por 

pelo menos 15min em alguns dos atuadores do rudder e elevator, sem que o piloto precise intervir para que isso ocorra em uma 

emergência e consiga ainda sim pilotar a aeronave. Quando isso ocorrer não haverá EICAS msg, por isso não existem ações compensatórias 

por parte dos pilotos caso isso ocorra. Essa bateria é carregada pela DC ESS 3 e efetua um próprio BIT. Ela também possui um sistema de 

aquecimento interno que garante seu adequado funcionamento. 

 Elevator Control System: Electro-hydraulic commanded. Hyd sys 1: LH OUT actuator / Hyd Sys 2: LH e RH INBOARD actuator / Hyd Sys 3: RH 

OUT actuator. Cada um dos 4 atuadores são controlados por um canal diferente da P-ACE e 4 canais diferentes do FCM controlam as high 

level functions enviados ao P-ACE. 

Cada lado dos elevators possui dois atuadores que se alternam em cada vôo, um sempre estará ativo e o outro stand by (back up). 

Caso algum dos 4 atuadores emperrar, a metade do elevator que o contém ficará emperrada na posição fixa em que ocorreu a pane, porém o 

piloto poderá ainda comandar a outra metade operante normalmente, através de procedimentos do QRH utilizando o elevator disconect 

handle, que segregará as duas metades fazendo assim que uma parte sozinha controle o pitch da acft. 

Em normal mode o FCM limita a amplitude de atuação dos elevators em função da velocidade da aeronave, potência aplicada nos motores e 

AOA limiting, porém quando por exemplo o FCM perde informação de velocidade da aeronave, ele é retirado do controle da superfície e ela 

passa a operar em Direct Mode, ou seja, com valores pré-estabelecidos por softwares das P-ACE. Pelo painel de Flight Control Mode, o piloto 

tanto pode fazer o reset do sistema que por algum motivo qualquer entrou em Direct Mode, como pode colocá-lo nesse modo caso ocorra 

alguma falha no Normal Mode. Sempre que houver uma transição entre os dois modos (Normal/Direct) o sistema irá entrar em funcionamento 

alternando sempre os canais que estavam ativos e os atuadores também, a fim de garantir uma troca desses componentes que possívelmente 

falharam em sua operação. 

 Elevator Thrust Compensation Function (ETC): É uma função do FCM que auxilia o piloto atuando nos elevators sempre que houver variação 

de potêcia dos motores. Ele utiliza referências de N1, mach e altitude pressão para comandar o elevator + ou – 5° compensando estas 

variações de potência (Mais potência, maior tendência de pitch up, ETC vai compensar o elevator pitch down automaticamente reduzindo 

essa variação natural do pitch da aeronave) 

 Artificial Feel Units (AFU): Como o sistema é FBW precisa existir um sistema responsável que permita aos pilotos uma sensibilidade artificial 

nos manches semelhante a de aviões com cabos e é o AFU que faz isso. Existem duas unidades, uma em cada torque tube que trabalham 

em conjunto dando sensibilidade artificial para a pilotagem e retornando sempre o manche quando solto para a posição neutra (No 

centro). Caso um dos AFU fique inoperante ou em operação com os manches desconectados (elevator jamm), um único AFU será 

responsável pela coluna operante porém reduzirá sua sensibilidade artificial para a metade (de força no manche) de sua capacidade 

normal. 

 Horizontal Stabilizer Control System: Electro-machanical commanded. Possui 2 motores elétricos alimentados por fonte DC que atuam na 

superfície se alternando em cada vôo ou no caso de pane, sempre um esta ativo e o outro em standby. São controlados pelo FCM e HS-ACE 

(horizontal stabilizer actuator control electronic). 

 Manual trim: O HS-ACE segue a seguinte proridade de comando no trim: backup (pedestal), cmte, copiloto, FCM auto pilot trim. Para previnir 

disparos no pitch trim o sistema limita sua atuação em 3s continuamente. Tanto o backup switch trim como o trim dos manches são 

dividos em duas metades e caso uma delas seja atuada separadamente por mais de 7s aquele botão será desativado automaticamente não 

podendo ser mais utilizado. Em uma emergência elétrica apenas o atuador 2 irá funcionar e em low rate, da mesma maneira quando o 

FCM perder informações da velocidade da acft proporcionando assim proteção estrutural da superfície. 

 Autopilot Trim: Opera diretamente no motor elétrico do trim quando o piloto automático estiver ligado, caso ele falhar não será possível 

acoplá-lo ou se ligado ele irá desligar. 

 Mach Trim: Função automática da aeronave que compensa a tendência de nose down da aeronave em velocidades superiores a mach .70, 

sem AP ligado (se ligado o próprio AP trim faz este trabalho), sem inputs de trim manual, nenhum botão de AP/TRIM disc pressionado e 
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nenhuma outra função de trim comandada, que ao aumentar sua velocidade, devido ao enflechamento das asas, desloca o CP para tras e 

vice versa na redução da velocidade. 

 Roll Control:  Aileron Control System:  É comandado por cabos que ligam os manches diretamente aos 4 atuadores hydro-mechanical dos 2 

ailerons alimentados pelo sistema hidráulico da seguinte maneira: Sys 2 LH e RH inboard PCU e Sys 3 LH e RH outboard PCU. Todos os 

atuadores estão ativos e em uso durante todo vôo dividindo as cargas aerodinâmicas entre si. No caso de alguma superfície emperrada e 

operação em aileron disconnect se o lado bom for o do comandante ele vai operar o aileron do seu lado com artificial feel e roll trim 

normal, agora se o lado bom for o do copiloto ele vai operar o aileron do seu lado sem artificial trim e sem roll trim pois o sistema de 

artificial feel esta acoplado ao lado do cmte, em ambos os casos acima, apenas um par de multi-function spoilers irá funcionar após a 

desconexão. Sempre que algum dos 4 atuadores falhar ou emperrar e o FCM notar uma diferença na distribuição das cargas aerodinâmicas 

pelos atuadores, isso irá gerar um EICAS MSG para os pilotos. 

 Multifunction Spoilers Control System: Possui 6 painéis, 3 em cada asa e atuam tanto como flight spoilers (para roll) como speed brakes. Os 

roll spoilers trabalham assimetricamente e reduzem sua deflexão em função do aumento da velocidade. 

 No caso de jam, o painel travado vai permanecer onde travou e esse lado ficará inoperante. Após aileron disc handle acionado, o cmte irá 

atuar os paineis externos e o copiloto os paineis do meio, dependendo de qual lado esta operante, em ambas situações os paineis internos 

não funcionarão.  

 Roll Trim: Atua diretamente nos atuadores dos ailerons alterando a posição neutra do manche, é também limitado seu acionamento a 3 

segundos a fim de prevenir disparos de trim e podem ser cancelados através do botão do manche de AP/TRIM DISC.  

 Yaw Control:  Electro-hydraulic commanded. 

 Rudder Control System: Possui 2 PCUs que uma é ativa e outra standby se alternando a cada vôo, os pedais dos pilotos possuem uma 

interligação mêcanica que reflete o movimento de um piloto pra o outro, porém o conjunto de pedais do cmte está diretamente ligado a 

PCU superior enquanto que o pedal do copilto está ligado a PCU inferior. Dois P-ACE são responsáveis por comandar essas duas PCUs e os 

4 FCM pela as high levels functions como yaw damper, turn coordination e gain schedule as function of speed. O Hyd Sys 1 alimenta a PCU 

superior e o Hyd Sys 3 a PCU inferior.  

Em normal mode o FCM limita a amplitude de atuação do rudder em função da velocidade da aeronave, porém quando por exemplo o FCM 

perde informação de velocidade da acft ele é retirado do controle da superfície e ela passa a operar em Direct Mode, ou seja, em valores pré-

estabelecidos por softwares das P-ACE. Pelo painel de Flight Control Mode, o piloto tanto pode fazer o reset do sistema que por algum motivo 

qualquer entrou em Direct Mode, como pode colocá-lo nesse modo caso ocorra alguma falha no Normal Mode. Sempre que houver uma 

transição entre os dois modos (normal/direct) o sistema irá entrar em funcionamento alternando sempre os canais que estavam ativos e os 

atuadores também a fim de garantir uma troca desses componentes que possívelmente falharam em sua operação. Caso os pedais do Cmte 

travem, o rudder continuara ativo através das funções da high level do FCM (yaw damper e turn coodination), porém se houver um travamento 

em alguma das duas PCU o rudder ficara hidráulicamente travado e não mais podera ser utilizado pelos pilotos que terão apenas os ailerons e 

roll spoilers para ter controle direcional da aeronave. O sistema de rudder trim semelhantemente aos outros trims systens é limitado a 3 

segundos contínuos a fim de evitar disparos do sistema. 

 Slat/Flap System:  São 8 slats e 4 double slotted flaps. São controlados por dois SF-ACE (slat/flap). Os slats extendem primeiro e os flaps 

recolhem primeiro utilizando para essa movimentação PDUs (Power Driver Units) que são atuadas eletricamente (motores elétricos). Os 

flaps são atuados por 8 atuadores  no total, 4 por asa.  

 Skew Protection: é um sistema que detecta qualquer movimento diferente em um painel de flap ou slat, quando essa diferença é detectada 

(pela SF-ACE) ele interrompe a movimentação dos flaps ou slats, porém a que não possui falha, continua funcionando normalmente. Por 

exemplo, se um painel de slat tiver um skew todos os slats deixarão de funcionar pelo resto do vôo porém os flaps continuarão 

funcionando normalmente, ou vice-versa. Se durante essa interrupção de movimentação por uma detecção de skew o referido painel 

ainda não tiver chegado na posição da slat/flap lever comandada pelo piloto teremos ainda uma EICAS msg de ‘slat/flap lever disag’. 

 Strike Protection: A SF-ACE monitora a carga que esta sendo empregada pelas PDUs e caso ela sinta uma carga excessiva, corta a 

alimentação elétrica para atuação naquela direção, permitindo ainda que a superfície seja movimentada normalmente na direção oposta. 

Por exemplo, se a sobrecarga foi sentida durante a extenção das superfícies o SF-ACE vai interromper sua extensão mas não seu 
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recolhimento, que não será afetado, acarretando isso as EICAS msg de “flap ou slat fail” e “flap ou slat lever disag”. Mesmo nestas 

situações citadas acima o sistema de strike protection ainda vai permitir a movimentação da referida superfície em ambas as direções 

porém se após 3 tentativas sem sucesso de posicionar a superfície na posição comandada pelo piloto, o sistema vai cortar a alimentação 

da PDU em ambas as direções, não conseguindo mais o piloto extender ou recolher a superfície de slat ou flap. 

 SF-ACE: Possui dois canais independentes alimentados por duas fontes elétricas diferentes, porém quando a RAT for a única fonte de enegia 

elétrica da aeronave, os slat/flaps vão operar com a metade de sua velocidade normal e apenas um canal da SF-ACE, além disso nestas 

situações  a SF-ACE vai limitar os slats/flaps a posição 3 a fim de  assegurar uma adequada velocidade para a operação da RAT (130KT). 

 Quando os flaps ou slats falharem a superficie operante de flaps ou slats vão continuar funcionando normalmente para garantir uma melhor 

performance de pouso possível, porém mesmo assim há uma limitação da SF-ACE que não vai permitir algumas combinações que possam 

prejudicar a controlabilidade da aeronave, tais como, não irá comandar os flaps além de 10°(posição2) com slats menos que 15°, sendo 

assim que se nesse caso o piloto comande a alavanca para alguma posição acima de 2 teremos a EICAS mgs de “ slat/flap lever disag” pois 

o sistema esta protegendo a controlabildade do avião. 

 Spoiler System: São 5 paineis em cada asa, os dois internos (1 e 2) são ground spoilers e os 3 externos (3, 4 e 5) são multi function spoilers 

pois exercem as seguintes funções: roll control (deflexionando-se assimetricamente em curvas com deflexões de manche maiores que 6°), 

speed brakes (deflexionando-se simetricamente ) e ground spoilers (simetricamente no solo ) 

 No solo com WOW, wheel speed maior que 45 Kt (ou air speed maior que 60KT) e TLA abaixo de 26° (idle) todos os 10 paines vão ser 

comandados para reduzir a sustentação sobre as asas e aumentar a capacidade de frenagem da aeronave. Os ground spoilers vão até 60° e 

os multi function spoilers vão a 40° automaticamente após todas essas 3 situações acima citadas ocorrerem simultaneamente e recolhem 

quando a velocidade estiver abaixo de 45 Kt por pelo menos 5 segundos, ou ainda se TLA for colocado acima de 35° mesmo que a 

velocidade ainda não esteja abaixo de 45 Kt. Em Direct Mode os ground spoilers não funcionam. 

 Roll Spoilers: Variam sua atuação em funçao da velocidade e seleções de flaps, caso o FCM perca informação da velocidade, o sistema 

reverte para direct mode e passa a operar com valores pré–determinados. 

 Speed brakes: Os multi functional spoilers podem ser comandados simetricamentes até deflexões de 30° dependo da velocidade da 

aeronave. Se forem utilizados na aproximação vão recolher automaticamente se o flap lever for selecionado para a posição 2 ou maior ou 

ainda se a velocidade ficar abaixo de 180 kt, também para prevenir sua extenção durante uma arremetida os speed brakes sempre irão 

recolher automaticamente quando a TLA for maior que 70°. Em Direct Mode não há speed brakes.   

 

 

HYDRAULICS 

Sistema hidráulico é composto por 3 sistemas independentes que alimentam os flight controls primários, spoilers, trem de pouso, freios, 

steering e reverso.  A operação normal do sistema é toda automática. Os 3 sistemas utilizam Skydrol numa pressão de 3000 psi +ou- 200 e são 

instalados de maneira a evitar falhas comuns entre os sistemas. Fisicamente são instalados em locais diferentes para a prevenção a danos 

externos e possibilitar acesso direto de cada sistema ao pessoal da manutenção. 

 

Sistema 1 - Localizado na parte central esquerda da fuselagem, possui um reservatório com capacidade para 12,3L.  O reservatório é 

pressurizado através de um pistão mecânico. O fluido hidráulico deixa o reservatório e passa pelas bombas e pelo manifold de pressão onde é 

filtrado e direcionado aos sistemas da aeronave.    

O sitema 1 é composto por uma EDP (Engine-Driven Pump) montada na acessory gear Box do motor 1 (outboard of the left engine) controla a 

quantidade de fluido para manter a pressão constante.  A temperatura varia entre -54 a 85C e em caso de overheat, a tripulação pode 

comandar o fechamento da engine pump Shutoff Valve através do guarded pushbutton no painel do sistema hidráulico. No caso de N2 abaixo 

de 15% e sem indicação de WOW (condição de vôo), o FADEC despressuriza a respectiva EDP para 1000psi +ou- 200 para facilitar uma windmill 

start. Temperatura e quantidade de fluido hidráulico são fornecidos aos pilotos através das indicações no MFD (Via MAU).  

Em caso de falha da EDP1, uma bomba elétrica é utilizada, gerando pressão de aproximadamente 2700psi +ou-200.  Ela fica montada na seção 

de hidráulica junto à fuselagem.  Sua alimentação é feita pela AC Bus 2. Sua operação normal é automática (SPDA) e numa condição de vôo, 
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com o seletor em AUTO a lógica do sistema ativa a bomba elétrica em caso de falha na EDP 1 ou falha de motor e com flap acima de 0. No solo, 

a bomba é acionada automaticamente em caso de flap acima de 0, thrust levers acima de 60 graus de TLA e GS acima de 50 Kts. 

O acumulador do sistema 1 é formado por um pistão separado pré-carregado com nitrogênio seco, que mantem a pressão no reservatório num 

nível suficiente para o inicio da operação da bomba elétrica e evita a cavitação durante os períodos de grande demanda do sistema.  Também 

assegura a manutenção de pressão durante o pernoite da aeronave em ate 10 horas.  

O sistema 1 é responsável pela alimentação do Elevator (Left outboard), rudder (Upper Actuator), Thrust reverser (Engine 1), Spoilers (left/ right 

3 e 4), Ground Spoilers (Left/right panel 2), Outboard Brake e Emergency parking brake.    

 

Sistema 2 - Localizado na parte central direita da fuselagem, possui reservatório para 14,7L. A composição é similar ao sistema 1.  A EDP 2 é 

idêntica a EDP1, mas em função da similaridade da posição da gear Box nos motores, fica montada no inboard do motor direito.  A operação da 

bomba elétrica do sistema 2 é igual à bomba elétrica 1. É energizada pela AC BUS1.  Na condição de vôo, com o seletor em AUTO a lógica do 

sistema ativa a bomba elétrica em caso de falha na EDP 2 ou falha de motor e com flap acima de 0. No solo, com seletor em AUTO, a bomba 

elétrica 2 é acionada se o N2 do motor esquerdo estiver maior que 40% e o parking brake estiver solto. Esta lógica permite e garante a atuação 

hidráulica para o nosewheel steering e inboard brakes, possibilitando o single engine taxi.   O acumulador do sistema 2 funciona da mesma 

maneira que o acumulador 1. A única diferença é que sua capacidade é menor.  

O sistema 2 é responsável pela alimentação do Elevator (Left / Right Inboard), Ailerons (Left / Right Inboard), Thrust reverser (Engine 2), Spoilers 

(Left /Right panel 5), Ground Spoilers (Left /Right panel 1), Inboard Brake,  Nose Wheel Steering, Landing Gear e Emergency Parking Brake. 

 

Power Transfer Unit – Bomba mecânica localizada no lado direito da fuselagem pouco atrás da asa, no compartimento hidráulico 2. Funciona 

de maneira automática (se seletor em AUTO) através de pressão do sistema 1, com fluido do sistema 2. Durante decolagens e pousos, se 

aeronave configurada com flaps acima de 0, a lógica do sistema aciona a PTU em caso de falha do motor 2 ou EDP2. Neste caso, a PTU entra em 

funcionamento para garantir a retração e extensão normais do trem de pouso.   

 

Sistema 3 - Localizado no lado direito da parte traseira da fuselagem, possui reservatório para 6,15L. É composto por 2 bombas elétricas que 

garantem 2700psi +ou-200. A ACMP3A é a fonte primária de pressão para o sistema 3. É alimentada pela AC ESS BUS e seu controle é 

diretamente realizado pelo piloto através do seletor (ON/OFF).  A ACMP 3B atua como backup da ACMP3A e estando na posição AUTO, a lógica 

do sistema é ligada toda vez que a ACMP3A falhar ou maior fluxo hidráulico for requerido.  A alimentação da ACMP3B é feita pela AC BUS2.   O 

sistema 3 é responsável pela alimentação do Elevator (Right Outboard), Rudder (Lower Actuator) e Ailerons (Left /Right Outboard).   

Em caso de falha dos dois motores, o sistema 3 se torna fonte primária hidráulica para a aeronave e as superfícies de flight controls ligadas 

neste sistema, são suficientes para garantir um pouso controlado.  Com a perda dos motores, a ACMP3A inicialmente se desliga devido a perda 

da IDG, porem o acumulador mantem pressão aos flight controls ate que a RAT se extenda e alimente a AC ESS Bus.  
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ENGINES  

General Electric CF34-10E 

 O fadec ignora a posição OFF da ignição em vôo 

 Quando em condições de gelo, na aproximação final abaixo de 1200ft RA, com gear down ou flaps extended, surge uma linha cyan no 

indicador de N1 que significa o N1 mínimo para ter bleed air suficiente para o sistema anti-ice. 

 Engine fuel system é responsável por pressurizar o combutível, filtrar, aquecer e operar as vanes do motor e das bleeds.  

 Fuel Pumps: O combustível que sai do tanque flui para as engines fuel pumps, logo que saem dos tanques vão para a low-pressure pump e 

após se dividem em duas partes, uma parte vai para a high-pressure pump e volta para o tanque novamente, a outra passa primeiro por 

um oil/heat exchanger, segue para a high pressure pump, após pelo fuel filter e só então vai para a FMU (fuel metering unit). 

 A tubulação do oléo dos motores passa pelo tanque para resfriar o oléo para um novo uso e aquecer o combustível prevenindo que se 

congele. 

 FMU (fuel metering unit): É controlada pelo Fadec, serve para controlar a quantidade e distribuição de combustível para os injectors durante 

todos tipos de operação do motor. Ela também é responsável pelo controle da shutoff valve usada em operações normais e prove 

proteção contra overspeed. 

 Fuel Filter: Filtra o combustível que vai para os motores e em caso de entupimento possui um bypass para garantir alimentação de 

combustivel. 

 Variable Stator Vanes: Consiste de duas “fuel driven actuators” controladas pelo Fadec via FMU. Sua função é otimizar a posição dos 

estatores do compressor a fim de proporcionar um correto valor de N2 que resultará sempre na melhor eficiência do compressor. 

 Fuel Injectors: Recebem o combustível da FMU e pulveriza-o na câmara de combustão. 

 Sistema de Lubrificação: Lubrifica e refrigera os rolamentos do eixo principal do motor e da gear box. O óleo é pressurizado nas bombas de 

óleo, passam pelo filtro, vão para o “fuel/oil heat exchanger e só então se dirige para as diversas áreas do motor. As bombas de óleo 

funcionam sempre que a parte central do motor estiver girando. Existem as bombas que pressurizam o sistema e as que recolhem o óleo 

utilizado e os devolvem para os tanques de óleo. Os filtros de óleo também possuem um sistema de bypass no caso de entupimento e uma 

válvula chamada “cold start relief valve” que se abre em dias frios para possibilitar a passagem do óleo mais viscoso durante partidas frias. 

O sistema tem capacidade suficiente para disponibilizar até 16 horas de operação, na capacidade máxima permitida de consumo de 0.41 

litros/hora (0.44 US qt/h).  

A capacidade do reservatório do tanque é de 13.8 litros (14.6 US qt/h). A capacidade utilizável é de 9.5 litros (10 US qt/h).  

 Starting System: O Fadec abre a SAV (Starter Air Valve) possibilitando que o bleed air vindo da APU, LPU ou motor oposto gire a ATS (Air 

Turbine Starter) até um determinado RPM suficiente para a partida. Quando a “starter cutout speed” é alcançada o Fadec fecha a SAV. 
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 Ignition System: O Fadec energiza um igniter para partidas no solo e dois igniters para partidas em vôo. O 1B e 2B são alimentados pelo SPDA 

2, em caso de falha no SPDA 2 passando o botão para OVRD o Fadec irá pelo menos energizar o igniter A. 

 Ground Start: O Fadec inicia ignição a 7% N2 e a FMU vai liberar o combustível a 20% N2. Após o início da partida o Fadec comanda o starter 

cutout (fecha a SAV) a 50% N2 e comanda a FMU para acelerar o motor até ground idle onde se encerra o ciclo da partida. 

 Inflight Start: Numa cross bleed start a sequência da partida é a mesma que em solo, porém o Fadec vai comandar a FMU abrir o 

combustível se a RPM ainda não atingiu 15% N2 e já se passaram 15 segundos do início da partida. Para “windmilling start” a SAV vai 

configurar o sistema pneumático, o Fadec vai comandar ignição a 7% N2 e fuel flow com no mínimo 7.2% N2 ou após 15 segundos, o que 

ocorrer primeiro.  

     O Fadec não protege contra “hot start” ou “hung start” para partidas em vôo. 

 Auto Relight: O Fadec monitora continuamente o N2 e liga automaticamente os dois ignitores e fuel flow no caso de perceber um flameout, 

quando isso ocorrer será apresentado no EICAS o icone “WML” informando o piloto que esta operação esta em progresso. Se o relight não 

ocorrer dentro de 30 segundos ou N2 cair abaixo de 7,2% o automatic relight poderá ser considerado sem sucesso e o botão de 

START/STOP deve ser colocado para STOP. Não há autorelight no solo e o combustível é cortado se o N2 cair abaixo de 52% no solo. 

 Thrust Reverser System: É atuado hidraulicamente e controlado pela manete de potência (thrust lever). Reverso 1 e 2 operam 

independentemente, são atuados pelos respectivos sistemas hyd. 1 e 2. O Fadec fornece interlock dos reversores prevenindo atuações 

inadvertidas tanto na extensão quanto para recolhimento. Este sistema possui 2 lock actuators mais 1 cowl lock independente, que 

previne extensão inadvertida do reverso. Só pode ser operado no solo e o reverser trigger pode ser operado até 30 segundos após uma 

condição de falha de motor seja detectada. Após isso, a manete do motor inop não mais operará em reverser position. Enquanto na sua 

extensão, ambos os reversores estejam na posição de full deployed a potência dos motores fica limitada a idle, só após poderão ser 

acelerados. 

 Engine Control System: É responsável pelo controle do motor e gerenciamento de potência, fornecendo informações para o cockpit, reportes 

de manutenção e monitoramento das condições do motor. O FADEC é quem gerencia todo esse sistema, monitorando inputs vindos da 

aeronave e dos motores, com isso controla a potência através da TLA (thrust lever angle) e air data. No bocal de admissão dos motores há 

um sensor chamado T2 que fornece a temperatura do ar que entra para os motores e o “N1 Fan Speed Sensor” informa valores de N1 para 

o Fadec e informações para o sistema de monitoramento de vibrações. 

 FADEC (Full Authority Electronic Control): Controla a operação total dos motores através dos seguintes componentes: FMU, variable stator 

vanes, variable bleed valve, sensor T2, thrust reverser actuation, engine starting, ignition e também provê limites de proteção para 

partidas no solo. A velocidade do fan é utilizada pelo Fadec para controlar a potência dos motores, fazendo também ajustes de altitudes 

pressão, temperatura e número mach. Possui dois canais independentes que se alternam a cada partida. É energizado pelo PMA 

(Permanent Magnet Alternator) quando o N2 esta acima de 50%, abaixo disso ou em falhas do PMA será alimentado pelo backup do 

sistema elétrico. Protege o motor contra Hung Start, Hot Start (740°C, mas copiloto deve cortar manualmente a 620°C para tornar possível 

uma nova tentativa de acionamento), no light-off no solo e em vôo não há proteção contra hung e hot start. Protege também contra 

overspeed, monitorando o N2 e quando este atingir 101% comandará um shutdown, e no caso de detectar 3 overspeeds em 30 segundos 

não mais comandará o Auto-relight. Não permite fuel flow durante uma partida no solo com ITT acima de 120°C fazendo sempre um 

cooldown quando for o caso. 

 ATTCS (Automatic Takeoff Thrust Control System): É controlado pelo Fadec, e automaticamente permite ao motor entrar num regime de RSV 

(Reserve) de acordo com o regime de potência que foi selecionado previamente na página de takeoff (TO-1, TO-2, FLEX TO-1, FLEX TO-2, 

GA). ATTCS pode ser ligado ou desligado via MCDU takeoff data page pelos pilotos, porém caso não haja nenhuma seleção manual antes 

da decolagem o sistema entre em ON como default, e mesmo que selecionado em OFF para a decolagem, no caso de um arremetida será 

armado automaticamente durante o go-around mode. Quando o ATTCS estiver armado para a decolagem e a manete de potência estiver 

em TOGA será comandado reserve power para os motores se alguma destas situações ocorrer: diferença de N1 dos motores for maior que 

15%, falha do motor na decolagem ou arremetida, detecção de windshear. Sempre que o ATTCS for ativado, passará de indicação ATTCS 

verde no EICAS para indicação RSV em cyan. 
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 Flexible Takeoff: É realizada assumindo temperaturas para a decolagem que estejam acima da OAT do momento, reduzindo assim a tração 

de decolagem e poupando o motor. Esta redução fica limitada a 25% da tração nominal dos motores. Quando ATTCS esta em OFF não 

altera a redução de FLEX TEMP. 

 Engine Thrust Ratings:   

 

 

Limites de ITT do FADEC 

 T/O – 1 = 943º 

 T/O – 2 = 905º 

 T/O – 3 = 855º 

 

 Takeoff (TO-1, TO-2): são limitados em 5 minutos durante a fase de decolagem 

 Maximum Takeoff Reserve (TO-1 RSV, TO-2 RSV): são limitados em 5 minutos durante a fase da arremetida 

 Go-Around (GA):  é limitado em 5 minutos durante a fase da arremetida 

 Go-Around Reserve (GA-RSV): é limitado em 5 minutos durante a fase da arremetida 

 Maximum Continuous (CON) 

 Maximum Climb (CLB-1, CLB-2): entra após a seleção de FLCH durante a decolagem 

 Maximum Cruise (CRZ) 

 Idle:  

- Flight idle: É ativado com weight off wheels e quando approach idle não está ativado.  

- Approach Idle: é ativado com weight off wheels, após flap 1 ou trem em baixo e abaixo de 15000ft 

- Final Approach Idle: É ativado abaixo de 1200ft e flap 1 ou trem em baixo e o FADEC sempre vai considerar anti-ice OFF independentemente      

do status atual do sistema. 

- Ground Idle: atua somente no solo com WOW. 

 Minimum Reverse e Maximum Reverse 

 Consumo (Dual Engine): 

 

 

Ice and Rain Protection 



   27 

O sistema proporciona proteção anti-gelo para os bocais do motor e slats da asa. O sistema de aquecimento dos pitots e tomadas estáticas, 

anti-ice do windshield, e aquecimento das linhas d‘água utilizam eletricidade pra prevenir o gelo. Seu funcionamento é automático e pode ser 

acompanhado pelas páginas sinóticas e as mensagens são apresentadas no EICAS. 

É composto por: 

 Wing anti-ice system: 

 Engine anti-ice system: 

 Windshield heating system: 

 Air data smart probe (ADSP) / TAT heating system: 

 Windshield wiper: 

 Water and wast ice protection system: 

Ice Detectors: Existem 2 na aeronave, um de cada lado do nariz, a falha de 1 dos 2 causa a perda da redundância do sistema, e se o detector 

remanescente perceber uma condição de gelo, o sistema automaticamente ativa o Engine e Wing anti-ice systems. O detector utiliza um 

detector vibratório, que quando forma gelo interrompe essa vibração, também possui um aquecimento para retirar o gelo, uma vez que ele 

volte a vibrar o aquecimento é desligado para que ele continue sua detecção por todo o vôo. 

Quando o sistema é ativado automaticamente ele permanece ativo por 5 minutos. 

Engine Anti-ice System: Ar quente sangrado do 5º estágio de cada motor supre o aquecimento dos seus respectivos bocais e são 

independentes entre si. 

No caso de ausência de sinal elétrico ou de pressão, a bleed é fail safe, isto é ela trava aberta para garantir aquecimento aos bocais do motor. 

Wing Anti-ice System: Fornece ar das bleeds para 3 leading edge slats em cada asa. No caso de falha de uma bleed, o sistema automaticamente 

abre a cross bleed valve, fornecendo fluxo de ar de um motor para a asa oposta. 

Automatic Operation: O Engine e o Wing Anti-ice systems operam de acordo com o famoso system logic, quando o Knob estiver em AUTO. 

O sistema pode ser ativado automaticamente, mesmo sem presença de gelo se: 

 Em vôo e abaixo de 22.000 ft 

 Determinada combinação entre temperatura, altitude e velocidade: 

 Vertical speed abaixo de 200ft/min: 

 Velocidade entre 150 e 320 KIAS: 

Satisfeita todas as condições acima o sistema será ligado e permanecerá por 2 min apos uma das condições acima acabar. 

Takeoff Operation: A tripulação pode selecionar no TO DATASET MENU as opções OFF, ENG e ALL. 

Selecionando ALL o Wing Anti-ice é ativado assim que a velocidade for maior que 40 kts e permanece ativo até 1700 ft ou 5 min apos a 

decolagem, o que ocorrer primeiro.  

Na Azul é obrigatório selecionar ALL antes da decolagem toda vez que a temperatura  for menor que 10ºC e : 

 Condições de formação de gelo (visual moisture): 

 Teto menor que 1700 ft: 

Windshield Heating System: Normalmente opera com duas fontes AC, no solo com somente uma fonte AC, cada Windshield executa seu 

standard power-up BIT aquecendo o por 120 segundos cada. 

Em vôo com somente uma fonte AC, somente o ESQ será aquecido, e no casa da falha do ESQ o Dir será aquecido. 

Air Data Smart Probe/TAT Heating System: Seu aquecimento é totalmente automático. São 4 Smart probes 2 TAT probes, cada um com seu 

sistema de aquecimento individual, que ativados sempre que os motores estão funcionando e sem WOW. 

Water and Waste Heating System: Água e o sistema de dejetos possuem aquecimento elétrico para prevenir o acúmulo de gelo nos bocais de 

abastecimento e dreno, traseiro e dianteiro. 

Windshield Wiper System: São dois sistemas independentes. O limpador pára se operado em com pára-brisa seco.   

OBS: Quando o anti-ice é acionado automaticamente na subida a aeronave reverte para CLB-2, permanecendo assim mesmo depois que o 

sistema se desliga. 
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Landing Gear and Brakes  

A aeronave possui 6 sensores de proximidade weight on whells (WOW), 2 em cada conjunto do trem. 2 (PSEM) proximity sensor eletronic 

modules, que processam os sinais para determinar se a acft está no solo ou em vôo. Cada PSEM monitora os 6 WOW analisando os sinais para 

informar aos outros sistemas da acft. 

A aeronave possui 2 sensores de uplock e 2 de downlock e no caso de conflito entre os sensores, o que estiver em acordo com a alavanca será 

considerado válido. 

Durante o recolhimento do trem, ocorre uma frenagem automática. 

Existem 3 modos de abaixamento do trem: 

 - Normal extension (controlado eletricamente pelo PSEM) 

 - Eletrical override extension (controlado eletricamente pelo override switch) 

 - Alternate gear extension (controlado mecanicamente pelo free-fall system) 

Normal Extension: Ao posicionar a alavanca em DOWN, pressão hidráulica libera as uplocks, estende os atuadores de recolhimento, dessa 

forma mecanicamente abrindo as portas do trem. Quando o PSEM recebe sinal dos WOW indicando que a acft está no solo, a alavanca do trem 

permanecerá travada na posição DOWN impedindo uma movimentação inadvertida para posição UP.  

Electrical Override Extension: o sistema bypassa eletricamente o PSEM, energizando a landing gear selector solenoid valve, e hidraulicamente 

libera os uplocks do trem principal e do nariz alem de estender os atuadores de retração do trem. As portas são mecanicamente atuadas. 

Alternate Gear Extension: Existe para o caso de falha dos sistemas eletrônico e hidráulico. Ao puxar a alavanca: 

 - Ativa a válvula de free-fall, eliminando qualquer resíduo de pressão hidráulica das linhas do trem. 

 - Libera mecanicamente os uplocks. 

O trem é então estendido através das forças da gravidade e aerodinâmicas. A indicação verde no EICAS somente ocorrerá quando a alavanca for 

colocada para DOWN. 

Ao retornar a alavanca de Alternate Gear Extension para sua posição normal, o sistema hidráulico do trem volta ao normal. 

OBS: Na improvável condição de uma das pernas não travar, pode ser necessário derrapar a acft, para aumentar as forças aerodinâmicas. 

Landing Gear Aural Warnig: Toca toda vez que o trem não estiver em baixo e travado e: 

FLAP em qualquer condição: 

 - Abaixo de 700 ft RA 

 - Manetes abaixo e 38º (Bimotor) ou manetes abaixo de 57º (Monomotor) 

FLAP de pouso (5 ou Full): 

 Independente de qualquer posição de manete e RA. 

No caso de falha dos 2 RA’s, com Flaps diferente de 5 ou Full, com manetes abaixo de 38º (Bi) ou 57º (Mono), o aural warning irá soar porém 

poderá ser silenciado ao pressionar o botão landing gear inhibit. 

BRAKES: O sistema normal é brake-by-wire. O sistema hidráulico 1 controla os outboards brakes e o 2 os inboard brakes. 

Quando os dois sistemas hidráulicos falham, só resta o Emergency/Parking brake, que deve ser utilizado com cautela pois ele utiliza a pressão 

dos acumuladores. 

O sitema de freios possui 2 brake control modules (BCM) e um opcional auto brake control module (ABM). 

 - BCM 1 é conectado à DC ESS BUS 1 e controla os outboard brakes; 

 - BCM 2 é conectado à DC ESS BUS 2 e controla os inboard brakes; 

 - ABM é conectado à DC BUSS 2; 

Locked Wheel Protection: Previne estouro de Pneus devido ao travamento das rodas. O sistema compara a velocidade de rotação entre os 

inboard e outboard brakes, e ao sentir uma diferença de até 33% entre as velocidades ele libera a pressão hidráulica até 0 da roda travada para 

equalizar as velocidades. 

O sistema é desativado abaixo de 30 kts, e esta tolerância de 33% permite frenagem diferencial para taxiar a acft. 

 Antiskid Protection: Previne derrapagens e maximiza a eficiência dos freios de acordo com a superfície da pista. Abaixo de 10 kts o sistema é 

desativado, permitindo ao piloto travar as rodas. NÃO FUNCIONA QUANDO EM EMERGENCY/PARKING BRAKE. 
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Todas as rodas possuem um dispositivo que impede o recolhimento com as rodas ainda girando (Automatic Wheel Braking). Como o trem do 

nariz não tem freio, dentro do seu compartimento existe um artifício para parar a roda. O sistema também impede que se pouse freado 

(Touchdown Protection), ele é desativado 3 seg após WOW e Wheel speed acima de 50 kts. 

Emergency / Parking Brake: Em operações normais é alimentado pelos sistemas hidráulicos 1 e 2. Possui acumuladores isolados por check 

valves, que possuem pressão suficiente para 6 pedaladas (full brake  applications). 

Brake Wear Pins: Pinos de indicação de desgaste do freio. Quando a face exterior nivela com o conjunto, indica necessidade de troca.  

   

Autobrake: Proporciona máxima razão de desaceleração, que pode variar de acordo com as condições da pista para pousos e rejeições. O 

sistema modula pressão de freio para manter uma razão de desaceleração constante de acordo com o nível selecionado, se o reverso for 

acionado a pressão dos freios diminui para manter a razão constante.  

RTO proporciona razão máxima de desaceleração equivalente a maximum manual braking. 

Para pouso (LO, MED, HI) WOW tem de indicar que acft está no chão por mais de 2 seg para o autobrake atuar. 

Nosewheel Steering System: É um sistema steer-by-wire alimentado pelo Hydr 2. O controle primário é feito pela steering handwheel (steering 

ou tiller). Controles limitados através dos pedais são possíveis porem muito mais limitados. Também existe o free whell steering mode que 

possibilita ângulos muito maiores durante as operações de reboque. 

Handwheel Steering Mode: É utilizada para controle em baixas velocidades. Durante o taxi o controle é feito pelo tiller, que precisa ser 

pressionado, ao liberá-lo o controle retorna para pedal steering. O ângulo de steering varia de acordo com a velocidade 76º até 40 kts e 

diminui linearmente para 7º a 100 kts. 

Rudder Pedal Steering Mode: O ângulo máximo é de 7º independente de velocidade. 
Free Wheel Steering Mode: Utilizado para operações no solo. Steering disengage buton’s localizados em cada manche e em um compartimento 
exterior para ativação pela equipe de solo ativam o modo free wheel. 
No caso de uma falha e este modo ser selecionado automaticamente, o controle será feito através dos pedais e freio diferencial. 
O free wheel mode é automaticamente selecionado quando: 
 Air/ground system em falha. 
 Steering angle superior a 76º 
 Steering system em falha. 
 
Minimum Turning Radius: 
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EICAS Messages: 
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Oxygen 

O sistema supre oxigênio para pilotos e pax, eles operam de modo independente e fornecem oxigênio de fontes diferentes. 

O oxigênio para os pilotos está localizado em um cilindro recarregável localizado no porão dianteiro, para os pax são geradores químicos, 4 

PBE (Protective Breathing Equipment) para uso em emergências e 4 cilindros de oxigênio para uso medicinal e primeiros socorros. 

 

MEL: 

 

Os parâmetros e indicações do sistema de oxigênio estão localizados no MFD e as mensagens no EICAS. 

 

Flight Crew Oxygen: É composto por um cilindro de alta pressão (77 ft³) pressurizado com 1850 psi. Possui indicação de pressão na página de 

status. Indicando conforme abaixo; 

Verde: Escala normal (mínimo para 3 ocupantes na cabine) 

Cyan: Escala de atenção (mínimo para 2 ocupantes na cabine) Abaixo de 1150 psi  

Âmbar: Escala de cuidado (No Dispatch) Abaixo de 842 psi 

Âmbar Tracejada: Informação inválida ou valor fora da escala 

Um indicador verde de descarga estoura quando a pressão é ultrapassada. Este indicador é localizado à direita da porta do porão dianteiro. 

  

 

 

Máscaras quick donning estão localizadas próximo aos respectivos assentos. Ao abrir a caixa que guarda a máscara, automaticamente inicia o 

fluxo de oxigênio. O fluxo se manterá ativo até que as portas sejam fechadas. As máscaras possuem reguladores com 3 posições; Normal, 

100% e Emergency.  
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A máscara também está conectada ao sistema de comunicações. Ao retirá-la de sua caixa automaticamente ativa o microfone da máscara e 

transfere a comunicação do headset para os speakers. Ao fechar a caixa e pressionar o botão TEST/RESET desliga o microfone novamente. 

A unidade pode ser testada como um todo através do botão TEST/RESET. Com a mascara guardada e o regulador na posição NORMAL, 

mantendo o botão pressionado fará o indicador de fluxo piscar e um sinal sonoro será ouvido no speaker. Soltando o botão termina o teste. 

Modos de Operação da Máscara: 

Normal: Mistura oxigênio 100% com ar ambiente em baixa altitude da cabine. Conforme a cabine sobe a quantidade de ar ambiente diminui, 

até uma determinada proporção, para no caso de uma descompressão explosiva automaticamente somente será suprido oxigênio 100%  

100%: Fornece oxigênio 100% independente da altitude da cabine. 

Emergency: Fornece oxigênio 100% independente da altitude da cabine com pressão positiva. Esta pressão forma um selo que expulsa fumaça 

e gases tóxicos que eventualmente entrem na máscara. 

 

De acordo com RBAC 121 333 o suprimento de oxigênio requerido é no mínimo 2 horas para cada tripulante em serviço na cabine de 

comando. É a quantidade de oxigênio necessária durante uma descida do avião em sua altitude máxima certificada de operação até 10.000ft, 

com razão de descida constante durante 10 minutos, seguida de 110 minutos de vôo a 10.000ft. 

 

Protective Breathing Equipment (PBE): É selado a vácuo dentro de um invólucro acondicionado dentro de uma caixa. Um indicador amarelo 

dentro da caixa indica sua capacidade de uso (indicador não pode estar violado). Em emergências fornece oxigênio, por no mínimo 20 min, 

com leve pressão positiva e fornece proteção visual contra fogo, fumaça e outros gases tóxicos até altitudes de 25000 ft. Possui também um 

dispositivo de comunicação (speaker). O equipamento consiste de um capuz protetor de calor com um circuito fechado de respiração que 

compreende um gerador químico de oxigênio e uma máscara com o transmissor de voz integrado.  

Passenger Oxygen System: Geradores químicos individuais fornecem oxigênio aos passageiros durante uma descida de emergência no caso de 

uma despressurização. O sistema fornece oxigênio para: Passenger Service Units (PSU), estação de comissários, lavatórios e galley’s. 

Os geradores químicos localizados nas PSU’s estão conectados a 3 máscaras e fornece oxigênio por aproximadamente 12 minutos. Uma vez 

que uma máscara for puxada, dispara um gatilho que ativa a reação química e a partir daí o fluxo de oxigênio não pode ser mais interrompido. 

O sistema está programado para liberar as máscaras automaticamente a 14500 ft, porém devido à tolerâncias eles podem ser ativadas desde 

14000 ft até no máximo 14750 ft. É possível liberar as máscaras manualmente colocando o seletor de na cabine em OVRD. 

Uma ferramenta de liberação manual está localizada próxima a cada estação de comissários e pode ser utilizada para comandar as unidades 

que falharem ao abrir. Os pilotos podem observar o status da liberação das máscaras de passageiros pelo EICAS e por uma luz no overhead. 

Existem 2 máscaras em cada compartimento do LSU (Lavatory Service Unit) e ASU (Attendant Service Unit).  

 Portable Oxygen Cylinder: Possibilitam aos comissários atender aos passageiros durante uma despressurização ou para o uso de primeiros 

socorros. Os cilindros possuem um manômetro e válvula reguladora de pressão e uma válvula ON/OFF. 

Os cilindros são pressurizados a 1800 psi com uma capacidade de 312 litros (11 ft³). Existem 2 saídas de fluxo; uma para walk-around com fluxo 

de 2 L/min e outra para uso em primeiros socorros com fluxo de 4 L/min. 

Para despacho a pressão mínima de cada garrafa é de 1200 psi. No cheque pré-voo dos comissários a pressão mínima checada é de 1500 

psi. A instrução para os comissários é para usar cada cilindro até 1500 psi. Caso todos os cilindros estejam com 1500 psi, escolha um e utilize 

até o final. Caso a situação seja resolvida, ainda haverá numero de cilindros de oxigênio suficiente para retornar a base. 
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Warning System 

A aeronave possui uma variedade de warnings que notificam a tripulação sobre o mau funcionamento ou uma configuração anormal de um 

sistema. As mensagens são priorizadas em 4 níveis diferentes para os pilotos: 

 

Warning (Red) Indicam emergência operacional ou uma condição de sistema que requer correção imediata. 

Caution (Ambar) Indicam operação anormal ou uma condição de sistema que requer conhecimento imediato da tripulação e sua ação 

corretiva. 

Advisory (Cyan) Operação ou condição do sistema que requer conhecimento da tripulação. Ações futuras podem ser requeridas. 

Status (White) Indicam informação ou mensagens de status.  

Um quinto nível é fornecido para manutenção e disponível apenas quando a aeronaves estiver no solo.  

 

As mensagens no EICAS são mostradas no CAS Field, parte superior direita do EICAS e seguem ordem de prioridade de acordo com seu nível de 

urgência (Warning, Caution, Advisory e Status) não tendo prioridade na mesma categoria. São mostradas de acordo com sua ordem 

cronológica. Ate 15 mensagens poderão ser mostradas. Os pilotos poderão utilizar o CCD para navegar entre as mensagens.  As mensagens de 

warning não podem ser selecionadas para fora do campo de visão do CAS Field.  Sempre que uma nova mensagem Warning ou Caution surge, 

ficará piscando em “reverse video” ate que a tripulação aperte o Master Warning ou Master Caution. As novas mensagens Advisory ficarão 

piscando por 5 segundos em “reverse vídeo” e depois automaticamente voltarao ao status normal.  

Algumas mensagens do EICAS são inibidas durante fases de decolagem e pouso para não provocar distração dos pilotos em fases criticas.  A 

lógica de inibição é a seguinte: 
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Aural Warning 

Aural warnings são alert tones (single ou triple chime), horns, clicks, Bells e “voice messages” utilizados quando o imediato conhecimento dos 

pilotos é necessário sem a necessidade se de olhar para um mostrador ou indicador específico.  São cancelados automaticamente pelo sistema 

quando a condição não existe mais ou manualmente pelos pilotos.  

O Eletronic Display system possui dois aural warning drives, localizados na MAU 1 e MAU2 , que são responsáveis por gerar e priorizar cada 

alerta.  Existem 4 tipos de alertas :  

Emergency (Level 3) Situação de emergência que requer conhecimento imediato da tripulação. Falha severa ou configuração perigosa. Master 

Warning Light e triple chime sao acionados até a ciencia da tripulação através do Master Warning reset. 

Abnormal (level 2) Situação anormal que nao tem impacto imediato na segurança da operação. Master caution se ilumina e single chime a 

cada 5 segundos ate que for pressionado o Master Caution reset.   

Advisory (Level 1)  Situação de perda de redundância ou degradação do sistema. Somente um alerta é emitido e cancelado automaticamente 

Information (Level 0) Corresponde a uma infomação de situação, como um mal funcionamento de trim ou operação do sistema SELCAL.  

 

Takeoff Configuration Warning: Aural warning indica que a aeronave não está propriamente configurada para a decolagem. É ativado sempre 

que a aeronave estiver no solo, potência aplicada e pelo menos uma condição ocorrer: 

 Flaps fora da condição de decolagem (“No Takeoff Flaps”) 

 Parking Brake aplicado (“No takeoff Brakes”) 

 Pitch Trim fora da green band (“No takeoff Trim”) 

 Qualquer painel do Spoiler aberto (“No takeoff spoiler”) 

Mais de um aviso pode ser gerado se mais de uma condição for encontrada. O Takeoff configuration test button simula o avanço das manetes 

de potência. Se a aeronave estiver em configuração de decolagem a aviso aural “Takeoff OK” é gerado.  Em caso de inoperância do Takeoff 

config. Test Button, o item MEL 31-51-01 libera o despacho da aeronave, desde que o item operacional no DDPM seja executado.  
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Stall Protection System  

Sub-sistema do Auto Flight Control System (AFCS) composto por 2 estágios para notificar e proteger a aeronave de uma situação de estol. O 

primeiro estágio fornece aviso aos pilotos que a aeronave se aproxima de uma condição de estol, ativando o motor do stick shaker do manche, 

simulando um buffeting na aeronave, mostrando a indicação do low speed awarness no speed indicator e o pitch limit indicator no PFD.  Em 

NORMAL mode, o segundo estágio ativa o angle of atack limit protection. Comandado pelo Flight Control Module (FCM), é uma proteção fly-

by-wire que modula o elevator próximo dos limites de ângulo de ataque da aeronave. Em DIRECT mode, a proteção de AOA não esta 

disponível e uma recuperação de estol tem que ser feita pelo piloto.  O SPS possui 2 canais e em caso de mal funcionamento de uma deles o 

sistema funciona normalmente.  

  

 

Enhanced Ground Proximity System (EGPWS)  

Utiliza informação de posição e configuração da aeronave, informação de terrain database para alertar e prevenir um possível evento de CFIT. 

É energizado pela ESS DCBUS 2 e seu modulo eletrônico fica na MAU2. Recebe informações de ADS, FMS, GPS, IRS, radio altímetro e Slat /Flap 

Control system. Possui 6 modos de operação : 

 Modo 1 : Excesso de razão de descida  

 Modo 2: Excesso de Proximidade com o solo 

 Modo 3: Perda de altitude após decolagem 

 Modo 4: Limite inseguro de separação com o terreno. Pode gerar 3 tipos de alerta dependendo da configuração da aeronave, 

velocidade e altitude. 

 Modo 5: Descida abaixo do Glideslope 

 Modo 6: Callouts de altitude e bank angle 

 

Terrain Clearence Floor: Ferramenta que fornece um envelope circular ao redor da pista do aeroporto, alertando o piloto em caso de uma 

descida prematura num procedimento de não precisão. Está ativo durante decolagem, cruzeiro e aproximação. A informação é baseada em 

altitude (RA), posição atual da aeronave e pista próxima. O database consiste de toda pista pavimentada com comprimento maior que 

1067mts, que tenha um procedimento de aproximação publicado.  

 

EGPWS terrrain Display é mostrado de 2 maneiras. Selecionando-se a função terrain no menu do MFD ou um auto pop-up durante um terrain 

Caution/Warning. Nessa condição, aparece com um range de 10 Nm. A informação de radar meteorológico é removida quando as informações 

do EGPWS são mostradas. 

 Warning Terrain – Solid Red Warning representa aproximadamente 30 segundos para o impacto 

 Caution Terrain – Solid Ambar Caution representa aproximadamente 60 segundos para o impacto 
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O PM deverá manter ativado o modo Terrain abaixo do FL100 sempre que voando em áreas montanhosas. 

Windshear Detection  

A parte de detecção do Windshear system é feita pelo EGPWS. Está ativo durante as fases inicial de decolagem, aproximação e arremetida, 

entre 10 e 1500ft (RA). O reconhecimento de aumento significativo de ventos acendentes e de proa gera a msg âmbar no PFD e um único  

callout “Caution WSRH”. A diminuição de ventos de proa, ou acréscimo de ventos de cauda/ descendentes gera um red WSHR no PFD e o 

callout “WSRH,WSHR,WSRH”. 

 

Windshear Escape Guidance Mode 

Modulo do Flight Director que através de comando de pitch tenta recuperar de uma windshear, minimizando perda de altitude e velocidade 

durante a manobra.  Este modo pode ser ativado manualmente, apertando o Go Around Button quando uma condição de Windshear é 

detectada ou automaticamente se operando em Go around ou takeoff mode ou TLA acima de 70 graus, na mesma condição de windshear  

detectada.  Com o modo WSHR acoplado, todos os outros modos do Flight director são cancelados e o Altitude pre-selector, Go around e 

takeoff modes estão inibidos.  As 3 lógicas de controle do sistema são : 

 Gamma Submode: Aeronave com Flight Path Angle positivo. Permite que a aeronave acelere durante um incremento de 

performance se antecipando a uma diminuição de performance em função de dowdrafts de uma WSHR. 

 Apha Submode: Aeronave mantem a velocidade quando se aproxima de uma condição de Stall. Este módulo mantem a aeronave 

abaixo do PLI. 

 Speed Target Submode: Sistema aumenta o pitch para manter a velocidade abaixo da overspeed.   
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Uma condição de Windshear não será detectada se EGPWS ou Radio Altímetro estiver inoperante.  

 

Windshear 

Windshear é definida como a variação da velocidade e/ou direção do vento ao longo da trajetória do avião. Uma variação na IAS acima de 12kt 

(componente horizontal do vento) ou na velocidade vertical de, pelo menos 500ft/min, são indicações de condições severas de windshear. 

Pode ser encontrada em todos os níveis, sendo mais perigosas em baixas alturas.  Na Azul não serão permitidas aproximações e pousos com 

CB’s ativos sobre o aeroporto ou nas proximidades; Se no julgamento do Comandante, as condições não oferecerem segurança para uma 

decolagem ou aproximação (a despeito de outras aeronaves o estarem fazendo), deverá ser considerada a possibilidade de espera para 

melhoria das condições. Se em voo, persistirem as condições, considerar o desvio para a alternativa; 

Recomendações para o caso de encontro com windshear: 

O PM deve informar todo desvio de atitude, altitude, potência, glide slope, velocidade e razão de subida/descida. 

Decolagem : 

•Considerar o uso de flaps menores sempre que possível. (ou EPOP, acordo AOM Vol 1). Ajuste de potência para TO-1 e NO FLEX  

•Considerar o aumento da velocidade de rotação (VR) até o máximo de 20kt, respeitando o limite máximo de VR para aquela pista 

(decolagem limitada pela pista); 

•Na corrida de decolagem, havendo oscilações significativas na IAS, considerar a possibilidade de rejeitar a decolagem, se estiver dentro de 

uma faixa de velocidade aceitável para as condições.  Minimize reduções do pitch inicial de subida até que separação com o terreno esteja 

garantida. 

Aproximação: 

        •O uso do Autopilot/Autothrottle/Flight Director é recomendado para diminuir a carga de trabalho dos Pilotos. Estar atento, entretanto, 

pois na falta de um monitoramento adequado, estes sistemas poderão “mascarar” mudanças nas condições, pelo fato de o Piloto não estar 

sentindo diretamente os “input’s” nos controles. O Piloto deverá acompanhar os comandos, evitando reduções de potência significativas e 

desconectar os sistemas caso não reajam adequadamente; 

       •Aproximação estabilizada (nunca abaixo de 1.000 pés AGL); 

       •Usar a pista mais longa e fora da área de windshear, se possível; 

       •Considerar o uso de Flap 5 para pouso. 

        •Nos casos de IAS muito superiores a GS (vento de proa) e em desacordo com o vento informado no solo, considerar um incremento na 

velocidade de aproximação equivalente a diferença entre a IAS e a GS até o limite de 20kt; 

       •Sempre que houver risco de colisão com o solo, aplicar potência de forma agressiva e acima dos limites normais dos motores (RSV TO-

GA). 

    

 

 

TCAS 

Detecta e mostra tráfegos próximos da aeronave.  Monitora e interroga os modos A, C e S de transponders em outras aeronaves calculando o 

flight path dos possíveis tráfegos. Aeronaves sem transponder são inviseis ao TCAS.  Quando o sistema detecta uma condição de RA e uma 
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manobra é recomendada para aumentar a separação vertical, as barras do flight director são removidas e um (ou dois) trapezoidal avoidance 

Zone e um Green rectangular “fly-to” são criados. Os 4 modos de operação são : 

 Normal: Alvos 2700ft acima ou abaixo da altitude atual da aeronave. 

 Above: Alvos 9900ft acima e 2700ft abaixo da altitude atual da aeronave. 

 Below: Alvos 2700ft acima e 9900ft abaixo da altitude atual da aeronave. 

 Expanded: Alvos 9900ft acima e abaixo da altitude atual da aeronave.    

Informaçao dos tráfegos: 

 Relative Altitude: Sequencia de +ou- e numero com dois dígitos. Representa a altitude em centena de pés de acordo com a posição 

da aeronave. 

 Absolute Altitude: Nivel de Voo é mostrado com 3 digitos acima do símbolo, para tráfegos acima do referencial. Se abaixo, aparecem 

2 digitos seguidos de um menos (-) abaixo do símbolo.   

 Arrow: Indica mudança vertical acima de 550ft/min. 

 

Inibições de avisos: 

 “Increase Descent“ é inibido abaixo de 1450ft durante a descida e abaixo de 1650ft durante a subida. 

 “Descent” é inibido em altitudes abaixo de 1000ft durante a descida ou abaixo de 1200ft durante a subida. 

 TCAS automaticamente reverte pra TA ONLY e inibe indicações de RA para altitudes abaixo de 900ft AGL na descida e abaixo de 

1000ft durante a subida.  

 Todos os Aural Advisories são inibidos abaixo de 400ft durante a descida e abaixo de 600ft durante a subida.  

 TA são inibidos abaixo de 380ft AGL 

 Comandos de “Climb” e “Increase climb” estão inibidos acima de 34000ft MSL. 

 

Para minimizar possíveis ocorrências de RA durante o vôo, especialmente em espaço aéreo RVSM, é recomendado limitar a razão de 

subida/descida a 1000ft/min quando operando a 5Nm e 2000ft de outra aeronave.  

Se um RA for encontrado durante a fase de aproximação o piloto em comando deve decidir se inicia uma arremetida ou prossegue na 

aproximação, quando estiver livre do trafego. Se a opção for continuar a aproximação, os critérios de aproximação estabilizada deverão ser 

seguidos.  Uma arremetida deve ser realizada quando o callout de “Climb” ou “Increase climb” for disparado na aproximação final.  

 

 

 

Weather Radar 

O sistema de radar PRIMUS 880 detecta células ao longo da trajetória de vôo e fornece a tripulação uma indicação visual da intensidade de 

precipitação e turbulência.  O sistema trabalha de maneira independente e pode ser mostrado tanto no MFD (MAP mode) quanto no PFD (HSI 

-ARC mode).  

Áreas com precipitação muito forte são identificadas com a cor magenta. Forte precipitação é identificada pela cor vermelha. Precipitação 

menos severa em amarelo e precipitação moderada em verde. Pouca ou nenhuma precipitação fica na cor preta. Áreas de turbulência são 

identificadas pela cor branca. O range pode variar entre 10, 25, 50, 100, 200 e 300 Nm. O tilt em modo manual varia de -15 a +15 graus. 

Existem 2 tipos de Gain (Variable e Calibrated). 
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WX Menu: 

WX – O sistema fica totalmente operacional. Se for selecionado antes do período do RTA (Receiver /Antenna / Transmiter Unit) warm up 

terminado, Aparece a msg WAIT e as funções ficarão inibidas.  

GMAP – O radar funciona em ground map mode. A apresentação do radar não é calibrada. Os códigos alfa numéricos são apresentados em 

verde e as cores mudam. Cyan representa um retorno fraco, amarelo um retorno moderado e magenta um forte retorno.  

STBY/FSBY – A condição varia se a aeronave esta no ar (STBY) ou no solo (FSBY). O sistema deseleciona o modo anteriormente operado. O 

sistema parmanece pronto para o uso e a antena  para de escanear. Para o sistema estar completamente em STBY, ambos os controles devem 

ser passados pra STBY. Se apenas um estiver selecionado pra STBY, o sistema RTA permanece on durante uma varredura e OFF durante a 

outra.  FSBY é mostrado quando a aeronave esta no solo (WOW), o transmitter e o scan da antena estao inibidos. Para sobrepujar a ação do 

FSBY, ambos os pilotos devem selecionar o FSBY OVRD, única opção válida no WX menu.  

OFF – O sistema é desligado e a antena é guardada. Se um piloto desligar e o outro permanecer com o radar ligado, o radar opera no modo 

Slave. S no WX mode Box. 

Outras funções: 

Sector (SECT) - Varredura normal do radar é de 60 graus em relação ao nariz do avião, com uma razao de 12 sweeps por minutos. Com esta 

função selecionada, a varredura diminui pra 30 graus, numa razão de 24 sweeps por minuto.  

Stabilizer OFF (STAB) – Deseleciona a estabilização de atitude. Função que mantem o tilt da antena próximo a linha do horizonte (+ou – 30 

graus de limite de pitch), independente da atitude da aeronave. A antena recebe informação do IRU para estabilização de pitch e roll.  Se 

selecionado 4 vezes ativa o WX no solo.  

Variable (VAR) Gain – Quando selecionado, o sistema opera com gain variável. O aumento de gain pode aumentar a sensibilidade do receptor 

para mostrar informações que normalmente não apareceriam no modo calibrado. Quando o Box é selecionado, a escala numérica de gain 

pode ser ajustada através do CCD.  

Target (TGT) – Quando selecionado, o sistema monitora alem do range selecionado e 7.5 graus para cada lado. Se um retorno (red ou 

magenta) for identificado nas áreas de monitoramento, o alerta anunciador muda do verde TGT para o âmbar TGT. Com este alerta fora do 

range selecionado, o piloto deve selecionar um range maior para visualizar o target identificado.  A função TGT esta inativa dentro do range 

selecionado.  Com esta função ativa, o gain deve ser automático. 

React (RCT) - Rain echo attenuation compensation compensa automaticamente pela perda de sinal do radar quando atravessando uma área 

de precipitação.  

Altitude Compensated Tilt (ACT) – Sistema automaticamente controla o tilt do RTA em função da altitude e range selecionado. Compensa ate 2 

graus de tilt. Quando ativo, aparece um A no WX mode Field. 

Turbulence (TURB) – O modo está ativo apenas no range de 50 Nm ou menor. Areas com turbulência moderada, severa ou extrema são 

mostradas, apenas se associadas em áreas de precipitação. Turbulências de céu claro não são detectadas. Quando ativo, WX/T é mostrado no 

WX mode Field. 
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GENERALIDADES E MGO AZUL 

 

 Procedimentos a Bordo 

 Máximo de 3 Pet’s por vôo, 1 por pax (cão ou gato pequeno porte e exceto para ninhadas), sem sedação, em caixa apropriada e no máximo 

5 kg (pet+box), deve ser acomodada na janela, abaixo da poltrona a sua frente, e não pode estar em saída de emergencia, primeira fileira ou 

última. Documentação: permissão de trânsito; certificado de sanidade emitida por veterinário e com validade de 10 dias; certificado de 

vacinação anti-rábica válida (1 ano). No MGO consta que a tripulação deve ser notificada através de NOTOC, porem isto só é válido para 

transporte de aeronaves no compartimento de carga.  A Azul não transporta animais nos compartimentos de carga do E190. Portanto a 

NOTOC não é necessária (MGO será revisado). 

 

 Passageiro sob custódia: O comandante deve ser previamente informado. Poderão ser transportados até 2 por vôo, com no mínimo 2 

policiais para cada preso fazendo escolta. Embarcam primeiro, desembarcam por ultimo e sentam na ultima fileira. Um policial de escolta deve 

permanecer entre o prisioneiro e o corredor, com o outro escolta sentado no assento do corredor da fileira ao lado. Em nenhuma 

circunstancia devem ocupar as saidas de emergência. Sob condições normais não podem algemá-lo em nenhuma parte da aeronave, armas 

desmuniciadas, algemas cobertas discretamente. A localização do passageiro sob custódia e suas escoltas deve ser formalizada ao comandante 

através do manifesto de passageiros (NOTOC) com o código correspondente: Escolta armada – CWPN e  Passageiro Sob Custodia – CSTD .    

 

 Policiais, juízes, etc, só podem embarcar com 1 arma, desmuniciada, com 1 munição principal mais uma reserva. Caso possua outra arma, 

esta deve ser despachada para o cofre da acft. 

 

 Gestantes a bordo (documentação) 

- Até 5 meses (20 semanas): não precisa de nenhum formulário (PRG 1) (essa sigla é de gestante para o despacho saber) 

- De 6 meses (21 a 24 semanas): preencher formulário de termo de responsabilidade de gestantes (PRG 6) 

- De 7 e 8 meses (25 a 32 semanas): formulário de cima mais atestado médico. Validade: ser emitido dentro dos 7 dias que antecedem o vôo. 

(PRG7) 

- De 9 meses (33 ou mais semanas): tudo de cima mais estar acompanhada pelo médico obstetra (PRG 9) 

- Não se recomenda voar: gestantes 7 dias antes e depois do parto e recém nascidos com até 7 dias de vida. 

 

 Crianças menores de 5 anos Não podem viajar desacompanhadas e não há um limite por vôo do número de crianças desacompanhadas 

entre 5 e 18 anos. 

 

 Nascimento a bordo : Cmte deve avisar base/CCO e estes devem acionar polícia, Infraero e serviço médico. Após o pouso o cmte deve 

apresentar um relatório contendo: data / horário (gmt+local); local em latitude e longitude; sexo da criança; nome e RG do pai e mãe; 

nacionalidade, naturalidade, endereço e profissão dos pais; testemunhas com nome, RG, endereço de pelo menos uma; assinado pelo cmte e 

mais uma da trip; enviar ao dir. de operações via piloto-chefe; lançar no livro de bordo 

 

 Falecimento a bordo: Cmte deve avisar base/CCO que avisam polícia, Infraero, médicos, funerária e após o pouso o Cmte deve apresentar 

um relatório contendo: detalhes referentes ao falecimento; data e horário (local+GMT); altitude do vôo e da cabine; tipo de assistência 

prestada, se prestada; condições de vôo q possam ter afetado (ex: turbulência, TS, despressurização, etc); providenciar atestado de óbito; 

enviar relatório ao diretor de operações via piloto-chefe. 

 

  Termo de Apresentação de PAX: No caso de desembarque de pax inconveniente; cmte deve enviar relatório para Security/Safety se ato 

causou risco ao vôo; preencher RelPrev. 

 

 Níveis de comportamento indisciplinado: I - Atitude passiva, sem agressão/ofensa verbal ou física; II – atitude verbal ofensiva e/ou 

agressiva, deve-se ler a Notificação de Advertência ao Pax; III – atitudes verbal e física agressivas, deve-se conter o pax e acionar polícia 
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 Normas para uso do Jump Seat:   
     Jump seat da estação dianteira de comissários (aeronaves que possuem estação dupla) prioridade para um comissário, podendo ser alocado 
um piloto. O tripulante extra obrigatoriamente deverá estar uniformizado no padrão da tripulação titular e não poderá interferir no serviço de 
bordo. 
    Jump Seat da cabine de comando prioridade para tripulante técnico da Azul, podendo ser alocado um comissário da Azul. Os comandantes 
tem autonomia para transportar no jump seat tripulantes técnicos de congêneres (RBAC 121), limitados a 1, sendo o responsável por verificar 
seus documentos (documento contendo foto, verificação do exame de saúde válido, licença e crachá) e lançar no diário de bordo o nome e o 
código ANAC do transportado. O tripulante extra pode ser acomodado num assento vago na cabine de passageiros.   
 
 
Admissão à Cabine de Comando RBAC 121.547 
 
(a) Ninguém pode admitir uma pessoa na cabine de comando de um avião, a menos que seja: 
(1) um tripulante; 
(2) um INSPAC em trabalho oficial; 
(3) um funcionário do governo federal, um diretor ou empregado do detentor de certificado, ou um empregado de indústria aeronáutica que 
tenham permissão do piloto em comando e suas obrigações sejam tais que a admissão à cabine é necessária ou vantajosa para a segurança 
das operações; 
(4) qualquer pessoa com permissão do piloto em comando e que esteja especificamente autorizada pelo detentor de certificado e pela ANAC. 
O parágrafo (a)(2) desta seção não limita a autoridade do piloto em comando de, em situação de emergência, retirar qualquer pessoa da 
cabine no interesse da segurança. 
(b) Para os propósitos do parágrafo (a)(3) desta seção, funcionários do governo federal que tenham responsabilidades em assuntos 
relacionados com segurança de voo ou segurança e facilitação do transporte aéreo e empregados do detentor de certificado, cuja eficiência 
pode ser melhorada pela familiarização com as condições de voo, podem ser admitidos na cabine. Entretanto, o detentor de certificado não 
deve autorizar a admissão de seu pessoal de tráfego, de vendas e de outros departamentos não diretamente relacionados com atividades de 
voo, a menos que sejam admissíveis pelo parágrafo (a)(4) desta seção. 
(c) Ninguém pode admitir uma pessoa na cabine de voo de um avião, a menos que haja um assento, na cabine de passageiros, à disposição 
dessa pessoa. Fazem exceção: 
(1) um INSPAC em verificação de piloto ou de procedimentos de operação; 
(2) um controlador de tráfego aéreo, devidamente autorizado pela ANAC e pelo detentor de certificado, observando procedimentos de 
controle de tráfego; 
(3) um tripulante ou despachante operacional de voo do detentor de certificado devidamente qualificado; 
(4) tripulante de outro detentor de certificado, devidamente qualificado, autorizado pelo detentor de certificado operador do avião a fazer 
viagens específicas em uma rota; 
(5) um empregado do detentor de certificado cujas obrigações estejam devidamente relacionadas com a condução ou planejamento de voos 
ou com o acompanhamento de equipamentos ou procedimentos em voo, desde que sua presença na cabine de comando seja necessária para 
a execução de suas obrigações e que tenha sido autorizado, por escrito, pelo superior responsável, listado no manual do detentor de 
certificado como possuindo tal autoridade; e 
(6) representante técnico do fabricante do avião ou de seus componentes cujas obrigações estejam diretamente relacionadas com o 
acompanhamento em voo de equipamentos ou de procedimentos operacionais, desde que sua presença na cabine de voo seja indispensável 
para o cumprimento de suas obrigações e que tenha autorização escrita do  supervisor responsável, listado no manual do detentor de 
certificado como tendo tal autoridade. 
 
 
A utilização de equipamentos eletrônicos a bordo esta contida na tabela do MGO capitulo 7. 

Oxigênio medicinal – A Azul não fornece este tipo de serviço para clientes que necessitem de oxigênio medicinal em vôo. 

A legislação brasileira dispõe que as empresas aéreas não poderão limitar, em suas aeronaves, o numero de pessoas portadoras de deficiência 

que possam se movimentar sem ajuda. Entretanto, por razoes de segurança de vôo, o transporte de clientes com deficiência motora, 

incapazes de abandonar a aeronave por conta própria, fica limitado a 50% do numero de tripulantes de cabine.  

A Azul não transporta clientes em maca.  

Azul não transporta esquife.  Mesmo que os porões do Embraer tenham condição para tal. 

Menores de 15 anos não deverão ocupar nenhum assento na fileira de emergência 

INF ate 2 anos paga 10% do valor da passagem. 

CHD de 2 a 12 anos incompletos. 

Todas as aeronaves estão equipadas com cadeiras de rodas dobráveis, que ficam na galley traseira, atrás dos trolleys. 

Bagagem de mão peso máximo de 5 Kg e dimensões (comprimento +largura+altura) = 115 cm. 

Bebida Alcoólica a bordo: RBAC 121.575   
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a) Ninguem pode ingerir nenhuma bebida alcoólica a bordo de um avião a menos que o detentor do certificado operando esse avião 

tenha servido tal bebida a pessoa. 

b) Nenhum detentor de certificado pode servir qualquer bebida alcoólica para uma pessoa a bordo de seus aviões que aparente estar 

embriagada, esteja escoltando alguém ou esteja sendo escoltada, tenha uma arma perigosa ao seu alcance enquanto a bordo do 

avião.  

c) Nenhum detentor de certificado pode permitir que qualquer pessoa que aparente estar embriagada seja admitida a bordo de seus 

aviões. 

d) Caso alguém se recuse a acatar as regras estabelecidas nesta seção ou provoque distúrbios a bordo aparentando estar embriagado, 

o detentor de certificado envolvido, deve notificar o fato a ANAC, por escrito, dentro de 5 dias após a ocorrência do mesmo.  

No contrato de passagem assinado pelo passageiro, ou se passagem comprada via internet na aceitação dos termos de contrato, consta esta 
restrição quanto ao consumo de bebidas alcoólicas a bordo. 
 
Cinto de segurança somente em crianças acima de 2 anos 
 
Kit Médicos a bordo: (RBAC 121 Apendice A): 
Kit de Primeiros Socorros: “O detentor de certificado deve levar a bordo conjunto de primeiros socorros em todos os aviões. O numero de Kits 
requeridos dependem do numero de assentos. De 101 a 200 assentos são necessários 2 kits de primeiro socorros, localizados de maneira 
uniforme e de fácil acesso a tripulação na cabine de passageiros”. Estao disponíveis nos kits embarcados nas aeronaves da Azul, compressas, 
bandagens e alguns medicamentos, que somente serão ministrados por médico voluntário. Caso um cliente precise de um medicamento, os 
comissários solicitarão a presença de um médico voluntário para abrir o kit e ministrar o medicamento. Após a abertura do kit, o comissário 
deverá preencher o CSR (Cabin Safety Report) no campo Incidente médico em vôo. Abertura do kit deve ser reportada no TLB. 
 
Kit Médico de Emergencia: “Um conjunto médico de emergência a bordo de todos os aviões com capacidade máxima de assentos maior ou 
igual a 100 assentos em trajetos de duração maior de 2 horas”. Cada aeronave da Azul esta equipada com um kit médico para eventos críticos 
que requerem a atuaçao de profissionais médicos treinados, em coordenaçao com o trabalho da equipe de comissários. Somente um médico 
poderá utilizar os medicamentos disponíveis no kit.  
 
Kit Biohazard: Proteçao contra artigos infecciosos. 
 

 
 
 
 
Categoria de incêndio 6, pode-se operar em aerodromo categoria 5 desde que a aeronave não esteja em emergência. Informação consta na 

AIP, ICA 92-1, Jeppesen Airport Directory e cartas 10-7. 

Categoria requerida de aeródromos (AIP Brasil AD 1-2) 
A categoria requerida de aeródromos ou simplesmente CATEGORIA de um aeródromo é uma classificação numérica ou alfanumérica 
que se baseia no grau de risco peculiar ao aeródromo e que corresponde a um determinado nível de proteção contra-incêndio requerido. 
O nível de proteção contra-incêndio requerido para um aeródromo está relacionado com as dimensões das aeronaves regulares 
que o utilizam, bem como com a freqüência de operação dessas aeronaves, em um período de tempo preestabelecido, e será expresso por 
uma classificação numérica, obtida a partir da avaliação da categoria das aeronaves e do número de movimentos destas. 
 
Determinação da categoria de aeronaves  
A categoria de uma aeronave é obtida a partir da avaliação do seu comprimento total e da largura máxima da sua fuselagem, e será 
determinada segundo o roteiro abaixo, com a utilização da tabela : 
a) enquadra-se o comprimento total da aeronave com os limites constantes da coluna [1], obtendo-se na coluna [3] a categoria 
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da mesma; 
b) verifica-se a largura máxima da fuselagem e compara-se ao correspondente na coluna [2] para a categoria já selecionada; 
e 
c) se a largura máxima da fuselagem for superior a encontrada na coluna [2], a categoria da aeronave será, uma acima da 
selecionada anteriormente. 
 

 
 
DETERMINAÇÃO DA CATEGORIA DE AERÓDROMOS 
Para o efeito de salvamento e extinção de incêndio, os aeródromos são divididos em categorias, segundo o número de movimentos 
das aeronaves regulares, computados nos três meses consecutivos de maior movimentação durante o ano, da seguinte forma: 
1o - Grupam-se as aeronaves por categoria; 
2o - Soma-se o número de movimentos das aeronaves por categoria; 
3o - A categoria do aeródromo será em aeroportos nacionais: 
a) igual à categoria das maiores aeronaves, quando a soma do número de movimentos destas for igual ou superior a 700  
b) uma categoria abaixo da categoria das maiores aeronaves, quando a soma do número de movimentos destas for inferior a 700 
Exemplo: 
 

 
Como a soma do número de movimentos das aeronaves regulares de maior categoria é menor que 700, a categoria requerida do 
aeródromo será uma a menos do que a das maiores aeronaves, ou seja SEIS. 
 

A categoria em aeródromos abertos ao trafego aéreo internacional será igual a categoria da maior aeronave regular que opera no aeródromo. 
Pelo exemplo na tabela acima, seria categoria SETE. 
 
A determinação e divulgação do nível de proteção contra-incêndio requerido para os aeródromos brasileiros é de responsabilidade 
da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica-DIRENG (Órgão Central do Sistema de Contra-incêndio), e será, anualmente, atualizada e publicada 
em Boletim Ostensivo da DIRENG e no Diário Oficial da União (DOU). 
A responsabilidade pela operação dos Serviços de Salvamento e Combate a Incêndio nos aeródromos homologados é do órgão, 
entidade ou empresa responsável pela administração destes. 
As ações necessárias para manutenção do nível de proteção contra-incêndio requerido para os aeródromos, dentro dos padrões 
definidos pela DIRENG, são dos órgãos, entidades ou empresas responsáveis pela administração dos mesmos. 
 
 
Redução do nível de proteção requerido  
A redução do nível de proteção contra-incêndio requerido para um aeródromo, como definido anteriormente, deverá ser requerida 
à DIRENG, pela administração do aeroporto/heliporto, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, acompanhada das informações 
referentes à previsão de movimento de aeronaves, o período de redução e dos recursos materiais e humanos que serão mantidos no 
aeródromo, durante esse período. 
 
 
 

 Categoria de aproximação C (Jeppesen Air Traffic Control) 

A performance da aeronave tem efeito direto no espaço aéreo e visibilidade requeridos para as várias manobras realizadas num procedimento 

IFR. O mais importante fator de performance é a velocidade da aeronave. O critério levado em consideração para a classificação das aeronaves 

em categorias é a velocidade indicada no cruzamento de cabeceira (Vat) que é igual a 1.3 da velocidade de estol (Vso), na configuração de 

pouso no peso máximo certificado de pouso. Esta configuração de pouso levada em conta deve ser definida pelo operador ou fabricante da 

aeronave. E uma vez definida, a categoria da aeronave deve ser um valor permanente, independente das mudanças de operações do dia a dia. 

Conforme indicado na tabela abaixo, um range especifico de velocidades para cada categoria de aeronave foi criado para as necessidades de 
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liberação de obstáculos em cada procedimento. As cartas de aproximação por instrumento vão especificar para quais categorias o 

procedimento é aprovado. Geralmente os procedimentos fornecem proteção para aeronaves até categoria D, porem alguns podem ser mais 

restritivos. Para que a aeronave se mantenha em áreas livres de obstáculos é essencial que os parâmetros de vôo e velocidades máximas em 

cada segmento sejam mantidos. 

Lembrar que segmento de aproximação final é a partir do FAF (se publicado) até o pouso ou MAPT, ou a partir do rumo de aproximação final 

até o pouso (não há segmento intermediário neste caso) ou MAPT. 

    

 Categoria certificada de noise abatement – Stage 3. Independente da certificação é necessário que se cumpra um procedimento previsto de 

redução de ruído em determinadas localidades (Ex. REC, BSB).  

 NADP 1 (Noise Abatement Departure Proc. 1): redução de ruído em áreas próximas a cabeceira oposta. Procedimentos: TO Thrust + V2+10 

(ou +20) / 800ft= FLCH e V2+10 (ou +20) / 3000ft: speed 210kt e início de retração dos flaps. 

 NADP 2: Redução de ruído em áreas mais distantes do aeroporto. Procedimentos: TO Thrust + V2+10 (ou +20) / 800ft: FLCH, 210KT e 

retração dos flaps / 3000ft: acelera para 250KT (en-route speed). 

 Porões de carga são categoria C (detecção + extinção de fogo) 

 Num RNAV, 2 Nm antes do FAF o RNP reduz para 0.3Nm 

 45 Kt + WOW após o pouso os ground spoilers recolhem 

 Landing distances sem ground spoilers: Dry + 22% / Wet + 44% 

 A 232°C a indicação de temperatura do freio passa de âmbar para verde 

 A 200 Nm do AD aparece LSK 6R de Arrival 

 A 50 Nm do TOD aparece a LSK 6L de Desc. Now 

 Confiabilidade de um sinal ILS: LLZ 25 Nm 10° para cada lado e GS 10 Nm com 8° para cada lado. 

 Deve-se fazer um cross check de altitude passando o OM (Outer marker)  

 Quando se tem o “Airspeed Alive” nos PFD´s durante o táxi (alta velocidade), as velocidades de decolagem se apagam momentaneamente 

do PFD, retornando após velocidade indicada sumir do PFD. 

 Panes de ADS pode ser necessário troca do SOURCE 

 Flap somente após o wave do AzulTec 

 Abaixo de FL100, com AP acoplado, o PF deve acompanhar fisicamente o movimento do manche e das manetes de potência (com AT 

acoplado), com os pés nos pedais, devendo estar pronto para agir caso algum sistema não atue corretamente.  Isso inclui a primeira redução 

de potência de take off thrust para climb thrust. 

 Departure briefing lembrar dos Threats e Specials. 

 Close in Alternate: Aeródromo de Alternativa que esteja a 100 Nm ou menos do destino. Podem ser utilizados para despacho somente se 

suas previsões meteorológicas indicarem VMC a partir de uma hora antes até uma hora depois do horário estimado de sua utilização, e se o 

destino apresentar valores de teto e visibilidade de pelo menos o dobro dos mínimos publicados para a pista em uso. No caso de SBKP: 

 

 

 High Minimuns (RBAC 121.652) 
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 Ao ingressar na pista sempre confirmar final livre e marcação de cabeceira. 

 Cheque do P.A. e interfone devem ser feitos no primeiro vôo do dia.  

 Porta principal da aeronave so poderá ser fechada após o término do reabastecimento. 

 Planejamento para single engine taxi out deve levar em conta que a aeronave não poderá ultrapassar o ponto de espera para ingresso na 

pista de decolagem, com ambos os motores em funcionamento.  Não inclui o cruzamento de pistas.  

 Durante as curvas no táxi o trem de pouso principal é o que deve estar próximo as linhas demarcadoras de centro, garantindo a separação 

com as bordas laterais das taxiways.  

 Durante a aplicação da potência de decolagem a estabilização dos motores é confirmada pela diminuição do ITT com os motores em cerca 

de 40% N1. Somente após este fato é que a potência de decolagem deve ser aplicada.   

 Voando abaixo de 5.000ft evitar razões de descida elevadas. Como referência adotar a metade da diferença entre altitude inicial e 

pretendida. 

 Durante procedimentos NDB é necessário a escuta permanente da identificação em morse da estação, até a obtenção de referências 

visuais.  

 Acft gasta +- 600 Kg para cada 100Nm.{ Takeoff fuel = (distância X 6) +10% + 1000 } onde distância vezes 6 é o trip fuel aproximadamente. 

 LMC: Legislação permite até 0.5% do MLW, ou seja  220 kg para o E190 e 229Kg para o E195. Na Azul foi padronizado a mesma LMC para o 

E190 e E195 em 225 Kg (carga, passageiros ou até mesmo combustível).  

 Modo de potência muda para go-around quando baixa o trem. 

 Limitação do ITT muda de red para yellow após seleção de FLCH. 

 Panes após a partida: 1- QRC/QRH, 2- Reset Guide, 3- Eicas Msg List (Warning/Caution/Advisory/Status), 4- MEL/DDPM (Verificação do 

MEL após o fechamento das portas é apenas para consulta, pois este manual é para despacho do vôo com portas abertas, mas serve sempre 

como apoio nas decisões de prosseguir para a decolagem ou não após inicio do voo). 

 

 PCN: checar aeroporto Vol. 1 Jeppesen /Airport Directory e após comparar com tabela de pcn do manual Azul Performance Dispatch. Caso 

for checar PCN pelas tabelas Jeppsen deve-se lembrar da pressão dos pneus do Embraer que é 160psi 

 Vazamento de Combustível no pátio: Avisar TWR, solicitar bombeiros, interromper as operações de pista e no pátio, afastar todas as 

pessoas e desembarcar pax (Caso julge que é necessário, não é mandatório) 

 Sequência monomotor nivelado:  

1- A/T Off;  

2- GA Thrust; 

3- Set CON TRS; 

4- QRH Drift Down;   

5- Velocidade drenando p/ green dot; 
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6- FLCH p/ descer; 

 Short Dispatch: 150hs 

 Long Dispatch: 600hs 

 Cmte deve reportar no TLB: hard landing, turbulencia severa, rompimento do lacre dos kits de primeiros socorros / sobrevivência na selva, 

raio na acft, operação acima da VMO/MMO, deflexões bruscas dos comandos, derrapagens no solo durante o táxi ou reboque 

 Cmte pode delegar ao copiloto suas atribuições, menos as que se referem a segurança de vôo 

 APZ: base 1h / fora da base 45min ou 30min para jornadas longas a critério da empresa 

 Trip simples: 11h jornada / 9:30 vôo / 5 pousos + 1 caso alt. ou tenha 1h a mais no rep anterior 

 Trip compos: 14h jornada / 12h vôo / 6 pousos + 1 caso alternado 

 Trip reveza. : 20h jornada / 16h vôo / 4 pousos + 1 caso alternado 

 Repouso: 12h para jornada 12h / 16h para jornada 15h / 24h para jornada mais q 15h 

 Hora noturna: 52,5 min. (jornada noturna = 10h / trip. Simples) das 21:00Z às 09:00Z 

 Ampliação de 1h na jornada é a critério EXCLUSIVO do comandante se: Não houver acomodações para tripulação fora de base, espera 

demasiada EM ESCALA por condições meteorológicas ou serviços de manutenção ou imperiosa necessidade 

 Radar meteorológico Inoperante: O radar deve estar acionado em condições de vôo IMC e/ou noturno.  Caso seu uso não seja necessário 

deve ser passado para STBY, pronto para ser acionado a qualquer momento. Durante as decolagens em locais onde as condições de tempo 

requerem seu uso, deverá ser acionado em solo, ao ingressar na pista.  Em solo, o comandante avalia se o vôo será atrasado para reparo, se 

poderá ser liberado acordo MEL ou, em coordenação com CCO, a aeronave será trocada.  Se a pane for detectada em vôo, as áreas de 

turbulência deverão ser evitadas, quando em condições visuais, e o ATC deverá ser notificado, buscando auxilio do radar meteorológico do 

ATC e de outras aeronaves. Atenção para todos os fatores mencionados em relação a despachabilidade para as próximas etapas da aeronave. 

  

 

 
 
 Shoulder harness para pilotos: do início do push back, até altitude de transição ou FL100 (o que for mais baixo) e do início da descida, até o 
corte dos motores e durante turbulência moderada a severa. 
 

 Para vôos de retorno a base é possível sair com uma comissária a menos limitando o vôo a 100 pax; legislação exige 1 comissário para cada 

50 passageiros. 

 Se estiver com 1 escorregadeira inop o vôo fica limitado a 40 pax (MEL)  

 TCS: É proibido seu uso quando o modo vertical for TO ou GA; também com visibilidade menor que 5 km ou teto abaixo de 100ft, ou em 

qualquer operação onde o piloto automático ou FD sejam mandatórios 

 Airspeed Alive devemos checar: Speed tape dos dois lados + HUD; TO mode no FMA; ATCCS green 

 Pressão dos pneus: 160psi, (157 Psi + ou- 10) caso necessite calcular ACN/PCN nas tabelas Jeppesen 
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 Decolagem com 1 bleed ou pack inop, fazer EPOP e FMS (TRS) com ECS Off, para corrigir o N1 dos motores pois se não ficariam com uma 

pequena diferença. 

 SID com departure track inicial visual (setinhas) (Ex: nvt, fln e vix) lembrar sempre que pousando IMC pode não conseguir decolar deste 

aerodromo, pois não terá referencias visuais suficientes para efetuar aquelas saídas visuais. Checar interesse da empresa nesses casos antes 

de pousar. 

 CSR (Cabin Safety Report) relatórios diversos mais destinados aos comissários. São eletrônicos e se localizam no CrewNet – Relatórios de 

Segurança On-line – AQD Reports 

 FSR (Flight Safety Report) relatórios mais destinados a trip técnica e são localizados juntamente com os CSR e também os Security Reports 

 Freqüências HF Flex: 6547/8939/11366/17913 e 5553/8924/21991 

 FPL (Flight Plan Jepp.): Com peso real maior que peso planejado em mais de 1% do MLW do vôo, o cmte, utilizando o bom senso, deve 

solicitar nova navegação ao DOV utilizando o peso real. Verificar nome correto do Cmte na navegação e principalmente na load sheet.   

 Porões 190: dianteiro 1850Kg / traseiro 1440Kg máx. 

 Porões 195: dianteiro 1900Kg / traseiro 1580Kg máx. (máximo de 488 Kg/m em ambos) 

 Faltas: se possível avisar 8h antes e justificar em até 48h à chefia 

 Níveis de turbulência da navegação: 0-2 none; 3-4 very light; 5-6 light; 7-9 moderate; 10 severe. 

 Voando IFR num ILS e AP ON a mínima altitude para mantê-lo ON é: 40ft de altura ou 50ft abaixo da MDA, o que for mais alto. 

 Seraração entre 2 acfts voando no mesmo FL e rota é de 15min, porém se nessa rota ser capaz de se determinar a posição das acfts 

contínuamente (VOR/DME) essa separação reduz para 10min. 

 Separação entre uma acft que irá cruzar o FL de outra acft é de 10 Nm, tanto subindo como descendo. 

 Sempre que voando acima do FL400 as OXY MASKS regulators devem ser passados para a posição 100% / emergency. 

 Low Visibility Operation: Visibilidade menor que 800m deve-se antrar no QRH LVTO: HGS (V/L ambos; course ajustado; frequência ILS hard 

tuning ambos os lados) 

 Visibilidade ou RVR menor que 400m: Táxi com os 2 motores, mais todos os check lists feitos antes de iniciar táxi, decolagem TO-1 com flex 

permitido e takeoff alternate AD menos que 280Nm (Temos referência nas cartas Jeppesen 10-7) , mais LVTO procedures do QRH e Rolling 

takeoff not allowed. 

 Approach and Runway Lights 

RL  - Low Intensity Runway Lights or intensity not specified 
HIRL  - High Intensity Runway Edge Lights  
MIRL - Medium Intensity Runway Edge Lights 
TDZ  - Touchdown Zone Lights 
CL - Standard Centerline Lights 
ALS - Approach Light System 
HIALS - High Intensity Approach Light System 
MIALS  - Medium Intensity Approach Light System  
SFL - Sequenced Flashing Lights 
ALSF-I -  Approach Light System with Sequenced Flashing Lights 
ALSF-II - Approach Light System with Sequenced Flashing Lights and Red Side Row Lights the last 1000' 
MALSF  - Medium Intensity Approach Light System with Sequenced Flashing Lights 
RAIL  - Runway Alignment Indicator Lights  
REIL  - Runway End Identifier Lights (threshold strobe) 
MALSR -  Medium Intensity Approach Light System with Runway Alignment Indicator Lights 
VASI  -  Visual Approach Slope Indicator (L or R indicates left or right side of runway only)  
AVASI  - Abbreviated Visual Approach Slope Indicator (L or R indicates left or right side of runway only) 
PAPI  - Precision Approach Path Indicator (L or R indicates left or right side of runway only). 
 

 

 Capacidade de evacuação demonstrada: Todos os tripulantes e passageiros saem da acft em 90 segundos ou menos. Deve ser feita apenas 

com 50% das portas à nível do assoalho mais 50% das demais saídas disponíveis. Soma-se a essa situação, que 50% das escorregadeiras 

utilizadas na demonstração devem estar prontas para o uso em no máximo 15 segundos. 

 CG dianteiro= maior Vstall e CG traseiro= menos Vstall 

 Balanceamento de combustível somente em vôo de cruzeiro com synoptic page de Fuel aberta. 
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 Tempos da perna de afastamento em holdings: até FL140 é 1min e acima do FL140 é 1min 30s. Mudanças de altitude com razão de subida 

/ descida entre 500ft e 1000ft. Velocidades máximas : 

 

 

 GNSS Approach: Enroute +-2 Nm / Terminal 1 Nm / Approach 0.3 Nm. Caso o RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) não estiver 

disponível, o piloto deverá selecionar outro tipo de navegação e aproximação, outro destino ou atrasar o vôo até que que o RAIM esteja 

previsto na hora da chegada.  

 Não são permitidas modificações feitas pelos pilotos nos procedimentos provenientes do database, incluindo fixos, altitudes ou ângulos do 

FAF para a pista.  

 Num procedimento RNAV é obrigatório o sobrevôo do IAF. 

 Circling Approach: 1.7 Nm máximo de afastamento da lateral da pista de pouso durante o procedimento para circular. Deve-se manter a 

MDA para circular e só descer com referências visuais e piloto avistar a cabeceira em uso e manter separação com obstáculos. É uma manobra 

em vôo visual sob regras de vôo por instrumentos. Não é somente utilizado para pouso na cabeceira oposta, podendo ser usado para pouso 

em outra pista desde que no mesmo aeroporto e na área de circling. Velocidade máxima para cat C é 180KT. Caso as referências visuais sejam 

perdidas, o piloto deve realizar uma curva ascendente em direção a pista de pouso, interceptando a partir da vertical do aeródromo, o rumo 

da aproximação perdida publicada.  

 Requisitos Vôo VFR no Brasil: Abaixo do FL150, Teto mínimo de 1500ft e Visibilidade mínima 5 Km. Necessário manter referencia com o 

solo /água de modo que as formações meteorológicas abaixo do nível de vôo não obstruam mais da metade da área de visão do piloto.  Para 

vôos no período noturno, é necessário farol de aeródromo e indicador de direção do vento iluminados, ou órgão ATS em operação.  

 Aproximação Perdida: Gradiente requerido é de 2,5% (Ex.: 190Kt = 475ft/min e 210 Kt = 525ft/min). Quando um gradiente maior for 

requerido, obrigatoriamente será publicado nas cartas de aproximação. Caso uma arremetida seja executada antes de se atingir o MAP, é 

esperado que o piloto prossiga até o MAP e a partir daí siga o procedimento publicado para garatir sua permanência dentro do espaço aéreo 

protegido. O piloto pode sobrevoar o MAP numa altitude maior do que a requerida pelo procedimento. Fraseologia: Órgão ATC/Call 

Sign/”Aproximação Perdida”/ Procedimento Executado . 

 High Speed Turn off taxiway (Ex.: taxiway F de VCP ): Máximo de 60 Kt em desaceleração. 

 Least Risk Bomb Location: localização para item suspeito a bordo é na parte traseira da acft, o mais próximo possível da penúltima janela 

de pax do lado esquedo – 24A (QRH) 

 Frequências de emergência (ICAO): VHF 121,5Mhz / UHF 243Mhz / HF 500Khz; 2182Khz; 8364Khz 

 PERIGO (DISTRESS) – MAYDAY 3 vezes: acft está ameaçada por perigo sério e/ou iminente e requer assistência imediata.  

 MAYDAY deve ser utilizado quando: falha de motor, despressurização, fogo/fumaça a bordo, falha elétrica total (operando somente com a 

bateria), colapso do trem de pouso, etc. 

 URGÊNCIA – PAN PAN 3 vezes: uma condição relacionada à segurança da acft ou outro veículo, ou de pessoa a bordo, mas não requer 

assistência imediata. Sempre no início das mensagens subsequentes com os orgãos de controle, tanto de mayday quanto panpan, estes devem 

ser utilizados enquanto permanecer a situação que o ocasionou, podendo também a qualquer momento ser cancelado pelo cmte. 

 Fases da emergência: Incerteza (incerfa): 30 minutos sem comunicação / Alerta (alerfa): 5 minutos após autorização de pouso ou suspeita 

de ato ilícito / Perigo (detresfa): pouso forçado ou certeza de acidente ocorrido, etc. 

 Transferir pilotagem sempre após ter feito todos os memory itens e QRC. 

 PM só vai operar os seguintes itens com a concordância do PF: manete de potência do motor inop; eng master switches; punhos de fogo; 

botões do IDG 

 Etapas em uma emergência: Voar + Navegar + Comunicar.  1 – estabelecer o controle da acft (PNC + QRC) / 2 – avaliação da situação (o que 

ocorreu?) / 3 – tomar as ações corretivas (QRH + retorno, etc...) 
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  Itens que necessitam de comunicação imediata com a Azul: Quase colisão, ameaça de bomba, erros graves de carregamento envolvendo 

carga restrita, saída inadvertida da pista (principal ou taxiway), abalroamento com outra aeronave, com apoio no solo, com balizamento de 

aeroporto, com antenas na trajetória de pouso ou decolagem. Pousos não homologados para a aviação regular, em aeroportos militares, 

pouso inadvertido em aeródromos não previstos e pouso com menos de 30 minutos de autonomia.  Além de comunicação com a empresa, a 

solicitação de remoção do DFDR é necessária para os casos de tail strike, ingestão de pássaros com aumento de ITT e inflight shutdown, 

turbulência pesada com registro de feridos a bordo e hard landing.   

 

 RTO 

- Abaixo de 80KT: cmte deverá interromper a decolagem por qualquer CAS message que não pode ser rapidamente julgada como justificativa 

para uma interrupção. 

-Acima de 80KT e antes da V1-5KT: Só interromper por fogo, dano severo, perda de potência, stall de compressor, reverso unlocked, windshear 

ou qualquer outra situação que impeça a acft de voar com segurança. 

-PA: “Atenção, aguardem instruções” após análise da pane existem 2 saídas “Tripulação situação controlada” ou “Echo Victor Echo Victor” 

(só quando o QRC Evacuation orientar para isso, que é só no final do checklist) 

-Todas as ações, a não ser de gear up, devem ser realizadas acima de 400ft, com exceções a aberturas de reverso, stall de compressor ou 

outras situações que no julgamento do comandante requeiram ações imediatas 

- O modo de roll a ser utilizado sempre que abaixo de 800ft e monomotor é HDG, limitando sempre o bank a 15° quando voando na V2. 

 Brifar sempre as cartas 10-7 para decolagem e pouso. 

 Overweight Landing: QRH, razão menor que 300ft/min no pouso e maior flap possível. Reportar no TLB razão de descida no toque e peso 

de pouso. 

 Descida de Emergência: O PM anuncia: “Usem as máscaras!!! Usem as máscaras!!!” e checa no overhead panel se elas caíram 

efetivamente – ON. 

 Descida de Emergência para a MEA (minimum enroute altitude) ou GRID MORA do setor voado, que devem estar sempre entre o 100 e 140. 

 Vôo despressurizado: 

-Clientes: entre FL100 e 140: O2 para pax se vôo durar mais de 30min (deverá haver suprimento de O2 para 10% dos pax). 

-Trip entre FL100 e 120 inclusive: pilotos O2 o tempo todo / comissários O2 se vôo durar mais que 30min. 

-Trip acima do FL120 exclusive: pilotos O2 o tempo todo / comissários O2 o tempo todo.  

 Procedimento de Falha de Comunicações (modo A código 7600):  

- Voando VMC: Continuar o vôo VMC, pousar no aeródromo adequado mais próximo e notificar sua chegada a unidade de trafégo aéreo mais 

próximo. 

- Voando IMC (Procedimento adotado no Brasil): Manter nível e velocidade conforme o plano de vôo, respeitando as altitudes mínimas 

apropriadas; Prosseguir segundo a rota do plano de vôo em vigor até o fixo ou auxilio designado do aeroporto de destino. Iniciar a descida no 

horário estimado de chegada. Completar o procedimento por instrumentos previsto, pousando se possível dentro dos 30 minutos 

subseqüentes a hora estimada de chegada.  Caso esteja voando sob vetoração radar, sem limite especificado, retornar a rota do plano de vôo 

em vigor, antes de alcançar o próximo ponto significativo.  

 

 Nearest Suitable Airport: é o AD mais próximo homolgado para o tipo de aeronave onde um pouso possa ser efetuado com segurança, 

avaliando os seguintes quesitos: 1 segurança na operação de pouso; 2 facilidades no atendimento e re-acomodação dos pax; 3 facilidades de 

manutenção. Situações que requerem este pouso: fogo/fumaça a bordo, falha elétrica total, falha hidráulica grave, falha de motor, dano 

estrutural, low fuel (menos que 30 min de autonomia = menos que 600 kg em cada tanque), etc. 

 TEST briefing para os comissários; Tipo da emergência / Evacuação preparada ou não / Sinal = “impacto” (30seg antes do toque) ou “Echo 

Victor” / Tempo para o pouso. 

 Evacuação por Evidência será quando houver: fogo ou fumaça incontroláveis a bordo; ruptura da fuselagem; ditching (pouso na água) 

 Após um pouso de emergência, preparada ou não, tão logo a aeronave pare de se movimentar, os comissários devem aguardar por 30 

segundos um anúncio do cockpit de “Atenção, aguardem instruções”, passado esse tempo de 30 segundos sem nenhum contato, a COL ou 
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outro comissário capacitado deve tentar contato com os pilotos pelo interfone e se estes forem considerados incapacitados a COL deverá 

julgar a necessidade de iniciar uma evacuação ou não. 

 ACR: Ação Corretiva Retardada: Sempre que chegar em uma aeronave, a primeira coisa a se fazer é checar o TLB para  poder aceitá-la para 

o vôo ou não. Deve-se checar no TLB se há reportes e se estes, na coluna da direita, está executado (E) ou pendente (P) e devidamente 

assinado pela AzulTec. Caso esteja “E” tudo OK, o item está resolvido e sem pendências, se “P” deve obrigatoriamente estar reportado em 

ACR, devidamente identificado, etiquetado e numerado (ATA-MEL Item), nesses casos o Cmte deve, independentemente se já foi 

informado pela trip que chegou na aeronave ou pela Azultec, sempre consultar o item na lista MEL e se for o caso de procedimentos de 

operacionais (O) checar também o DDPM Seção 3 – MMEL. Só depois de feito todo este procedimento é que a aeronave pode ser aceita 

para o voo ou não, e no caso positivo liberar o embarque. Lembrando sempre que ás vezes estes procedimentos requerem muita atenção e 

calma na hora de executá-los, caso esteja em dúvida sempre entrar em contato com MCC ou AzulTec para esclarecimentos. Nunca sair com 

dúvidas referentes as panes em ACR ou confiando no que foi passado pela tripulação que passou a aeronave. 

 MEL: 

MEL deve ser utilizada até o momento que a aeronave é despachada ou seja, o início de seu deslocamento por meios próprios. A partir deste 

momento a tripulação se utilizará das mensagens CAS e checklists relacionados.   

- ER: Extended Range Operations (ETOPS) – Azul não tem esta certificação 

- Flight Days: é um período de 24h que inicia-se e encerra-se à meia noite, excluindo o dia em que a pane foi reportada. 

- Intervalo de Reparos: A – intervalo de reparo especificado na coluna de remarks / B – 3 dias (72h) / C – 10 dias (240h) / D – 120 dias (2880h) 

 DDPM: Dispatch Deviation Procedures Manual: é composto por 7 seções. 1- Content and Introduction; 2- EICAS Message List; 3- MMEL 

Items; 4- Special Dispatch Procedures; 5- Ferry Flight Items; 6- Configuration Deviation List (CDL); 7- Non-Essential Equipment and 

Furnishing. 

- Seção 2 / EICAS Message List: Possui TODAS as EICAS MSG e às relaciona com um item MEL ou não. São divididas em 4 colunas. 1-Tipo: 

warning W, caution C, advisory A, status S / 2- Possible fail components / 3- Dispatch Condition: se tem item relacionado a MEL ou é NO 

DISPATCH / 4- Remarks. 

- Seção 3 / MMEL: é a seção que os pilotos devem consultar caso encontrem procedimento de operações (O) na MEL. Além de algumas seções 

que possuem esses procedimentos de operação possue também mínimos para RVSM, Vertical Navigation, Low Visibility Operations (LVTO, 

Hud-A3), RNAV Operations (RNP), P-RNAV, B-RNAV e também o “Crew Applied MEL” que é uma lista ainda não utilizada pela Azul onde possui 

a solução ou despacho para algumas panes em que os pilotos podem resolvê-las. 

- Seção 4 / Special Dispatch Procedures: Missing/Inop External Access Door Latches, Panels Camlocks or Lens, Missing Screws, Cracked or 

Broken External Lights or Lens, Missing/Damage Bonding Jumpers. As Speed Tapes (fitas prateadas) que por ventura sejam colocadas na acft 

podem ser usadas por no máximo 10 dias ou 50 ciclos de voo, o que ocorrer primeiro. 

- Seção 5 / Ferry Flight Items: Referencia para vôos de translados de retornos a base de manutenção como exemplo, vôo com Fuel Pumps 

inops, Flap 4, Gear Down, Crew O2 system inops, high Eng Oil Consumption, etc. 

- Seção 6 / CDL (Configuration Deviation List): São partes externas faltantes, onde cada sistema pode ter no máximo uma parte faltante a 

menos que especificado diferente pela CDL. As penalidades aqui são cumulativas e se houver mais do que 3 deve-se penalizar performance em 

45 Kg para cada item que exceder o terceiro item de penalização.  

Ex: ATA 23 Comunication: Statics Discharger 36/26 desde que seja 1 faltante por superfície (aileron, rudder, winglet, etc) 

 Pode-se sair com um MCDU inoperante desde que a direita esteja operante pois o “Backup Radio” só tem no lado direito. 

 

 

 

MEL (NO GO ITEN’S) 
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CBA: DO COMANDANTE DA AERONAVE: (CÓPIA DE LEI) 
 

 Toda aeronave terá a bordo um Comandante, designado pelo proprietário ou explorador e que será seu preposto durante a viagem 

 O nome do Comandante e demais membros da tripulação constarão do Diário de Bordo 

 O comandante é responsável pela operação e segurança da aeronave 

 Os demais membros da tripulação ficam subordinados, técnica e disciplinarmente, ao comandante da aeronave. 

 Durante a viagem, o comandante é o responsável, no que se refere à tripulação, pelo cumprimento da regulamentação profissional no 

tocante a: limites da jornada, limites de vôo, intervalos de repouso e fornecimento de alimentação. 

 O comandante exerce autoridade inerente à função desde o momento em que se apresenta para o vôo até o momento em que entrega a 

aeronave, concluída a viagem 

 No caso de pouso forçado, a autoridade do comandante persiste até que as autoridades competentes assumam a responsabilidade pela 

aeronave, pessoas e coisas. 

 Durante a viagem, o comandante exerce autoridade sobre as pessoas e coisas que se encontrem a bordo e poderá: desembarcar qualquer 

uma delas, desde que comprometa a boa ordem, a disciplina, ponha em risco a segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo; tomar 

as medidas necessárias para a proteção de aeronave e das pessoas ou bens; alijar a carga ou parte dela, quando indispensável à segurança de 

vôo; 



   53 

 O comandante ou explorador da aeronave não serão responsáveis por prejuízos ou conseqüências decorrentes da adoção de medidas 

disciplinares previstas nesse código, sem excesso de poder. 

 Poderá o comandante, sob sua responsabilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave, quando julgar indispensável à segurança de 

vôo. 

 O comandante poderá delegar a outro membro da tripulação as atribuições que lhe competem, menos as que se relacionem com a 

segurança do vôo. 

 As decisões tomadas nos artigo acima (desembarque de pax inconveniente, alijamento, etc) deverão ser reportadas no Diário de Bordo, e 

concluída a viagem, imediatamente comunicada à autoridade aeronáutica. 

 O diário de bordo, além de mencionar as marcas de nacionalidade e matrícula, os nomes do proprietário e do explorador, deverá indicar 

para cada vôo a data, natureza do vôo, os nomes da trip, lugar e hora da saída e chegada, incidentes e observações, inclusive sobre infra-

estrutura de proteção ao vôo que forem de interesse de segurança em geral. 

 O diário de bordo deverá ser assinado pelo comandante, que é o responsável pelas anotações, aí tambem incluídos os totais de tempo de 

vôo e de jornada. 

 O comandante deverá reportar no diário de bordo os nascimento e óbitos e dele tirar uma cópia para fins de direito. 

 No serviço aéreo internacional poderão ser empregados comissários estrangeiros, contando que o número não exceda um terço dos 

comissários a bordo da mesma aeronave. 

 O prazo do contrato de instrução de estrangeiros não poderá exceder 6 meses. 

 O bilhete de passagem terá validade de 1 ano, a partir da data de sua emissão 

 O passageiro tem direito de reembolso do valor já pago do bilhete se o transportador vier a cancelar a viagem 

 Em caso de atraso de partida por mais de 4 horas, o transportador providenciará o embarque do pax, em vôo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o pax preferir, o valor do bilhete da passagem 

 Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, 

correrão por conta do transportador, sem prejuízo da responsabilidade civil 

 

INFRAÇÔES IMPUTÁVEIS A AERONAUTAS: 

 Preencher com dados inexatos documentos exigidos pela fiscalização 

 Impedir ou dificultar a ação dos agentes públicos, devidamente credenciados, no exercício de missão oficial 

 Pilotar aeronave sem portar CHT ou CCF vencidos 

 Participar de uma trip em desacordo com esse código e suas regulamentações 

 Desobedecer às determinações da autoridade do aeroporto ou prestar-lhes falsa informação 

 Desobedecer aos regulamentos a normas de tráfego aéreo 

 Inobservar os preceitos da regulamentação sobre o exercício da profissão 

 Inobservar as normas sobre assistência e salvamento 

 Infringir regras e normas de convenções ou atos internacionais 

 Infringir normas e regulamentos que afetem a disciplina a bordo ou a segurança de vôo 

 Permitir, por ação ou omissão, o embarque de mercadorias sem despacho 

 Exceder os limites de horas de trabalho ou de vôo 

 Operar a aeronave em estado de embriaguez 

 Taxiar a aeronave para a decolagem, ingressando na pista sem observar o tráfego 

 Retirar-se da aeronave com o motor ligado sem tripulantes a bordo 

 Operar a aeronave deixando de manter fraseologia padrão nas comunicações rádio 

 Ministrar instrução de vôo sem estar habilitado 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CONVENÇÕES (Principais tópicos abordados) 
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 1929 – Varsóvia: tratou da responsabilidade do transportador em relação a passageiro, bagagens e cargas no caso de atrasos e também 

que o bilhete de viagem é um contrato de transporte. 

 1944 – Chicago: tratou de normas internacionais e práticas recomendadas no âmbito da aviação civil internacional através de seus 18 

anexos. São eles: licenciamento de pessoal, regras de vôo, serviços meteorológicos de navegação aérea internacional, cartas aeronáuticas, 

unidades de medida, transporte aéreo comercial intern., registros nacionais e matrículas, certificados de aeronavegabilidade, facilitações, 

telecomunicações aeronáuticas, serviços de tráfego aéreo, busca e salvamento, investigações aeronáuticas, aeródromos, serviço de 

informação de vôo, proteção do ambiente, segurança contra atos ilícitos e segurança de materiais perigosos. 

 1953 – Genebra: direito de propriedade das aeronaves, contratos de arrendamentos e hipotecas. 

 1963 – Tóquio: tratou de infrações praticadas a bordo de aeronaves. 

 1970 – Haia: tratou da repressão do aponderamento ilícito de aeronaves. 

 1984 – Protocolo de Montreal: contra os abusos do Estado na preservação de sua segurança territorial. 

 

Curiosidades de Performance  

Cálculo do TOD 

*(∆ Alt x 2) + 25 Nm] ± 1 Nm por 10Kt de Head ou Tail Wind 

Alcance (Integrated Range) 

(TAS ÷ Fuel Flow) x (Actual Fuel – Reserve) = Alcance em NM com a reserva desejada 

Mach 

0.01 Mach = 6 Kt   

0.01 Mach altera o estimado em ± 45 seg/h, ou seja aumentar de .78 para .80 diminui 1’30’’ a cada hora de vôo. 

Mach 1 = 574 Kt a 37.000 ft 

Redução de 1% N1 equivale a redução de 3% de empuxo.  Se numa decolagem TO-1 tinhamos 90% N1 e com TO-2 temos 85% N1 a redução de 

potência foi de 15 % de empuxo. (Abaixo do regulamentar de 25%)   

 

Distancia de pouso fatorada: Calcula parada em até 60% da pista (LDA) – Utilizada para efeito de despacho de vôo (DOV) 

Distancia de pouso não fatorada: EPOP / QRH (condição normal) 

Pista WET com groove DRY X 1.05 

          WET sem groove DRY X 1.15 

EPOP Azul WET = DRY X 1.40 

 QRH Azul WET (condição abnormal)= WET X 1.15  (considerar One Reverser Inop) 

 

EPOP Azul 

   Galley Ferry………. 20Kg 

   Galley Simples……163Kg 

   Galley Composta...313Kg  (Maior o peso mais atrás fica o CG) 

 

CG normal de Decolagem : 10 a 25% MACTOW 

CG ótimos de ZF EMB190 AZA/AZB/AZC/AZL 24.4% ZFCG 

                               EMB190 Demais 24.2% ZFCG 

                                EMB195 27.5% ZFCG  

Alternate CG: EMB190 18 a 25% MACTOW (EMB190 ex JB não tem por questões comerciais) 

                         EMB195 18 a 28% MACTOW 
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Simulador 

Engine  

 Fontes de bleed - APU, LPU ou Opposite Engine 

FADEC controla Starter Air Valve (SAV) e Air Turbine Starter (ATS) 

FADEC energiza 1 IGN em solo; 2 IGN em voo ou em solo (OVRD) 

IGN A está ligada na AC STBY BUS – DDPM 73-21-01 CAS MSG ENG 1(2) SHORT DISPATCH (150 horas de liberação) 

FADEC é energizado pelo PMA acima de 50% N2. Abaixo deste valor ou em caso de inoperância do PMA, sistema elétrico fornece backup 

Power.  

Proteções de FADEC no solo : 

 Hot Start (Aumento muito rápido de ITT- Cortar manualmente se ultrapassar 620°C) Fazer dry motor caso a partida não tenha se 

completado. Não é necessário caso a partida tenha se completado normalmente exceto com indicação de baixa pressão de óleo. 

 Hung Start (N1 ou N2 não aceleram) Fazer dry motor para eliminar o excesso de combustível não queimado. 

 No Light OFF 

Chamar por “QRH Engine abnormal Start Checklist” 

Se o FADEC abortar a partida a manutenção terá que inspecionar o motor (coordenar com Azultec/ MCC) 

Se o piloto cortar a partida podemos pensar em nova partida  

Se durante a partida perdermos fonte elétrica, ou mal funcionamento do starter deve-se cortar o motor. 

Em vôo as proteções de hot start e hung start estão inibidas.  

Ciclos de partida e Dry motor: 

 

Starter Cut Out é indicado pela pressão da bleed durante a partida.                                                                    “Good Start” 

Pressão mínima de bleed 33 Psi (-0.5 Psi a cada 1000ft).                                                                                        

Acionamento do Starter..............Aumento do N2  (10 segundos indicação de oil pressure) 

                               7% N2................IGN A/B 

                             20% N2.............. Aumento do N1 e Indicação de Fuel Flow 

              5 Segundos de FF............ Aumento de ITT (Caso ITT não suba em 15 segundos, PM deve abortar) 

                            50% N2................IGN apaga e Indicação positiva Pressão de Óleo 

Podemos ainda ter pane durante a partida de Start Valve Open.  

 Chamar por “QRH ENG 1(2) Start Valve Open Checklist” (Aguardar o término da partida para solicitar o checklist). 

 

Loss of Thrust at or Above V1 
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“May Day May Day May, TWR XXX Azul XXXX, Perda de motor na 

decolagem, mantendo o rumo da pista, subindo para XXXXft.”  

Sempre utilizar o May Day antes do Callsign durante toda a 

emergência. 

 

 

 

 

 

 

No caso de perda de potencia na V1 ou acima manter o procedimento específico de falha de motor após decolagem.  Mesmo se o motor 

continuar produzindo potencia deve-se manter a proa de decolagem ou procedimento de contingencia publicado (cartas 10-7). Caso a falha 

ocorra após o inicio da primeira curva, manter o perfil da SID autorizada, com atenção a separação com obstáculos.  

Associar o callout “Rotate”com “Reserve”. Caso não aparecer no EICAS: Set MAX Thrust 

Rotate de 2°/segundo até pitch 8 ou FD commands 

Manter VFS até MSA. 

Flight Path slip/skip indicator aparece até 1500ft 

QRC pode ser iniciado a 400 ft (Deve ser utilizado no caso de Engine reverse deployed pois diminui muito o arrasto, em função da diminuição 

de rotação de N1) 

AP somente pode ser acoplado acima da acceleration altitude (FLCH) 

Associar o CCCC (Controle, CCO, COL e Clientes) a leitura dos Special Considerations. Avaliar a gravidade da situação para a sequência correta 

dos avisos. Ex: Se danos aparentes, avisar o quanto antes a COL e clientes. Fazer o TEST briefing com a COL através do Emergency call. Obter 

Feedback    

Associar a operação da crossfeed valve aos flows do landing checklist e after take off checklist.   

Com engine fail na decolagem, lembrar que acima de 4° (controle Wheel) os spoilers já são acionados.  Acima de 80kt os ailerons se tornam 

mais efetivos. 

Disparando a garrafa extintora checar a msg de “ENG FIREX BTL A(B) DISCH”. A msg de “ENG 1(2) FIREX BTL A(B) FAIL” também é advisory. 

Non-Annunciated Engine checklists:   

“QRH Engine Abnormal vibration Checklist” – Indication: Engine Vibration May be displayed in Amber. 

“QRH Engine ITT Overtemperature Checklist” – Indication: ITT pointer and digits are red. 

“QRH External Airstart Checklist” 

“QRH Crossbleed Start checklist” 
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Engine Failure:  

FAIL icon, forte guinada, rotação de N1 e N2. Indicação positiva de Oil Pressure. Sem danos aparentes. Checar nível de Óleo.   

Auto Relight – WML Icon, IGN AB. Pode ser considerado sem sucesso se não ocorrer em 30 segundos ou indicação de N2 menor que 7.2% 

Manter contingência e executar a sequência de loss of thrust above V1. Após CON, fazer análise das indicações do EICAS (CRM) e se 

confirmado engine fail, transferir a pilotagem e ler o “QRH ENG 1(2) FAIL Checklist”.   

Em caso de In flight Start ITT máximo de 875°C 

Se motor acionar lembrar de cancelar o May Day 

 

Engine Fire:  

Pouca guinada, ITT FIRE 

Perda de potência – Executar procedimento Loss of Thrust above V1 e solicitar ao PM “QRC Engine Fire/Severe Damage Checklist”. Após QRC 

actions complete transferir pilotagem e ler QRH S-10.   

Sem perda de potencia – Manter perfil de subida, exceto manter procedimento lateral de contingencia. Pode-se manter o motor com potencia 

até a leitura do “QRC Engine Fire/Severe Damage Checklist”.  

 

Engine Severe Damage: 

Sem indicação de FF; N1=0; N2=0; Sem indicação de quantidade e pressão de óleo. Indicações anormais de sistema hidráulico, pneumático e 

elétrico. Alta vibração. Atenção para possível Fuel Leak! Analisar a situação antes de selecionar a crossfeed.  

Pode-se manter o perfil de subida, exceto manter o perfil lateral de contingencia (Se o motor não apresentar perda de potencia) ou manter o 

loss of thrust above V1 solicitando “QRC ENG1 (2) Fire/Severe Damage Checklist”   

 

Engine/Compressor Stall:  

Loud Bang, Yaw, aumento de ITT e vibração.  3 tipos diferentes de stall, podendo ser necessário a intervenção do piloto. É previsto a redução 

de potência para diminuir a condição. Manter o perfil de subida, ou o loss of thrust above V1. Após CON, fazer análise das indicações do EICAS 

(CRM), transferir a pilotagem e ler o “QRH ENG 1 (2) FAIL Checklist”.  

Coordenar com MCC a possibilidade de nova partida num motor que foi cortado em função de Stall.     

 

One engine Landing:   

Sempre Flap 5 – arremete com 2 

Aproximar com A/T ON. Recomendado desligar para configurar a aeronave. 

Gear Down Flaps 3 com 1 dot below (Evita muito motor nivelado) 

Associar Crossfeed OFF no Gear Down Flaps 3 (Antes de pedir o Landing checklist) 

Falha de motor na aproximação final (Flaps 5 ou Full), aumentar 20Kt na Vap. Em caso de aproximação com flap full, arremetida deve ser para 

flap 4. 

Considerar 400ft AFE como referencia entre continuar a aproximação e arremeter. 
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Pressurization 

Ao primeiro indício de perda de pressurização, os pilotos devem imediatamente colocar as máscaras de oxigênio, estabelecer comunicações 

entre si e iniciar os procedimentos.  

PRESS AUTO FAULT Advisory msg – Falha de um dos canais do CPCS 

PRESS AUTO FAIL Caution msg – Falha de ambos os canais (em modo automático) do CPCS 

PRESS MAN FAIL Caution msg – Falha de ambos canais (em modo manual) do CPCS  

CABIN ALTITUDE HI Warning msg – Altitude de cabine igual ou acima a 9700ft. Aural warning “Cabin” 

Com alarme de Cabin Altitude Hi : 

 

Solicitar o “QRC Cabin Altitude Hi Checklist” 

Uma curva no inicio do procedimento suaviza a força g e livra o eixo da rota se voando em espaço aéreo RVSM. 

Manter Hi speed ou velocidade atual em caso de dano estrutural. Se visual (EICAS/MFD) ou informado pelos comissários.  

A qualquer momento que for confirmado a liberação das máscaras de oxigênio aos passageiros, o PM anuncia via P.A: “Usem as máscaras, 

usem as máscaras”. Máscaras tem capacidade para 12 minutos de oxigênio e são automaticamente liberadas a +ou- 14000ft. 

ATC (Solicitado pelo checklist)…… PF: “May Day, May Day, May Day Azul XXXX, Descida de emergência cruzando FLXXX para FLXXX proa XXXX”  

Altitude (Higher of)……………..FL100 or MEA (lembrar que FIR SBBS é FL110) 

“QRC actions Complete”  

Se Cmte for o PF, deve-se transferir a pilotagem e fazer o “QRH Cabin Altitude Hi Checklist” 

Se voando em altitude pressão entre FL100 e FL140 é necessário oxigênio para 10% dos passageiros se o vôo tiver duração de mais de 30 

minutos. 

Ao atingir o nivelamento o uso das máscaras de oxigênio não é mais requerido e o Cmte, junto com sua equipe, avalia a situação e decide o 

novo curso de ação. (Cop. tira a máscara primeiro) 

Coordenar com comissários o status da cabine (Dano estrutural, passageiro machucado) 

Avaliar a manutenção ou não do MAY DAY. (Cancelar se for o caso). 

Alterar o nível no FMS para termos os cálculos de combustível atualizados. 

Se for o caso, checar no AOM 1 tabela de Fuel and time for level flight (consumo e tempo). 

Com avião despressurizado utilizar baixa razão de descida. 

 

LVTO 

Requerido sempre que a visibilidade estiver inferior a 800 mts.  Low Visibility takeoff guidance deve ser lido no QRH, ainda no gate e antes do 

pushback.  

 Requer a utilização do HGS. 

 Somente permitida execução de Static Take off. 

 Requerido um alternado de decolagem de até 280Nm. 

 NAV1 e NAV 2 sintonizados na freqüência do ILS. PFD em V/L com courses ajustados. 
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Em caso de visibilidade inferior a 400 mts: 

 Dual engine taxi. 

 Completar todos os checklists até o before takeoff (to the line) antes de iniciar o taxi. 

 TO-1 requerido (Pode assumir FLEX). 

LVTO guidance é mostrado automaticamente ao piloto quando NAV 1 e NAV 2 estiverem selecionado na freqüência do ILS, comprimento de 

pista setado estiver entre 4000ft e 18000ft e HDG e course estiverem até 15 graus de diferença um do outro. Durante a corrida de decolagem, 

o piloto utiliza o controle de rudder para centralizar o HGS ground roll guidance no ground roll reference symbol. Após a decolagem o ground 

roll é substituído pelo flight path symbol. Um ground alert deviation symbol aparece sempre que lateral deviation estiver acima de 27ft. Piloto 

monitora com calout “Steer right, steer left” 

Uma falha no sinal do localizador 1 resulta numa flag (LOC boxed). Uma falha no sinal do localizador 2 ou uma diferença de sinal entre #1 e #2 

resultam na remoção do ground roll guidance cue. Se as falhas não forem corrigidas até 40kts, o Roll guidance é perdido durante toda a 

decolagem surgindo a mensagem de “NO LVTO” no PFD e no HUD.  

LVTO White no PFD- LVTO está armado 

LVTO Green no PFD- LVTO está ativo 

 

RTO 

Comandante é o único responsável pela decisão e execução de uma rejeição de decolagem. O callout será “Reject”. A partir daí imediatamente 

será o PF, quando copiloto será o PM.  

Callout do copiloto assim que possível “Azul XXXX parando” e se for por fogo já solicita bombeiros a torre. 

Comandante aplica parking brake e anuncia via PA: “Atenção aguardem instruções”. Prossegue para analise do que aconteceu – leitura de 

QRC, QRH. 

Se optar por livrar a pista por meios próprios, não esquecer de checar temperatura dos freios, condição da aeronave e anunciar “Tripulação 

situação controlada” e se for o caso já realizar um speech anunciando o que aconteceu. 

Se a evacuação for requerida, anunciar “Echo Victor Echo Victor” no momento determinado pelo checklist. 

O checklist de Evacuation não necessita de confirmação do comandante. O copiloto lê e faz. Comandante é quem notifica a torre que a 

evacuação será iniciada.  

 

                        

 


