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INTRODUÇÃO

Este é o módulo de ensino de Noções Básicas de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

O módulo de ensino‚ tem o claro objetivo de auxiliá-lo a empreender a tarefa de adquirir

conhecimentos básicos de prevenção de acidentes aeronáuticos,  fazendo com que se tenha a

noção da Segurança de Voo (Segurança Operacional) em todos os momentos que você terá em

contato  com os  equipamentos  de  apoio  ao  solo  e  manutenção,  assim como,  com antigas  e

modernas  aeronaves,  tendo  uma  boa  compreensão  do  funcionamento  de  todo  o  sistema  de

prevenção e fecharmos o círculo de prevenção de acidentes aeronáuticos.

Antes de iniciar a leitura, é importante dizer que o conteúdo do módulo‚ é dividido em

textos, e você deve lembrar que só poderá passar ao texto seguinte, se tiver assimilado o anterior.

Estou certo de que, ao término do estudo deste módulo, você estará pronto a desenvolver

o seu trabalho com o profissionalismo necessário e, o mais importante, com segurança.

Estaremos lado a lado neste percurso!

VOE SEGURO, VOE SIPAER!
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1 SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS

Vamos começar? Neste texto você terá a oportunidade de conhecer algumas informações

sobre o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos no Brasil. Verá a criação,

o conceito e as aplicações práticas deste sistema.

Após terminado o texto, você estará apto a:

➢ identificar  o  Sistema  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos

(SIPAER) (Cn);

➢ identificar  as  atividades  do  Centro  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos (CENIPA) (Cn);

➢ identificar a Filosofia SIPAER (Cn);

➢ identificar os principais conceitos do SIPAER (Cn);

➢ citar a estrutura do sistema de SIPAER (Cn); e

➢ identificar a prevenção de acidentes aeronáuticos (Cp).

1.1 Introdução

Desde  os  tempos  pré-históricos,  o  desejo  de  voar  estava  presente  na  humanidade

provavelmente desde o dia em que o homem pré-histórico passou a observar o voo dos pássaros

e  de  outros  animais  voadores.  Ao  longo  da  história  há  vários  registros  de  tentativas  mau-

sucedidas de voos ocorreram. Algumas delas, através da tentativa de voar imitando pássaros:

usar um par de asas (que não passavam de um esqueleto de madeira e penas, imitando as asas

dos pássaros), colocando-os nos braços e balançando-os.

A maioria das pessoas acreditavam que voar fosse impossível, e que era um poder além

da capacidade humana. Mesmo assim a vontade de voar existia, e várias civilizações contavam

histórias  de  pessoas  dotadas  de  poderes  divinos  que  podiam  voar;  ou  pessoas  que  foram

carregadas  ao  ar  por  animais  voadores.  A  lenda  de  Dédalo  e  Ícaro  é  uma  delas.  Dédalo,

aprisionado na ilha de Minos, construiu asas feitas com penas e cera para si próprio e seu filho.

Porém Ícaro aproximou-se demais do Sol e a cera das asas derreteu, fazendo ele cair no mar e

morrer. A lenda era um aviso sobre as tentativas de alçar aos céus, semelhante à história da Torre

de  Babel  na  Bíblia,  e  exemplifica  o  desejo  milenar  do  homem de  voar.  Mas  também,  um

exemplo de Segurança de Voo.

Por  centenas  de anos muitas  pessoas  acreditavam que seus corpos  poderiam voar  ou

flutuar  ar  se  eles  usassem  asas,  colocando-as  nos  braços  e  balançando-os,  tomando  como

exemplo o voo de animais capazes de voar como pássaros ou morcegos. Naturalmente todas as
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tentativas de voar usando tais apetrechos falharam, com diversas fatalidades ocorrendo nestas

tentativas mal-sucedidas de alçar voo.

“Voar seguro, não é simples assim. Deve haver conhecimento, obediência, sinceridade e

responsabilidade!” 

1.2 A Criação do SIPAER 

Figura 01

As  atividades  de  investigação  e  prevenção  de  acidentes  aeronáuticos,  no  Brasil,

remontam à  década  de  20.  Com o advento  da  aviação militar,  tanto  na  Marinha  quanto  no

Exército,  as  investigações  dos  acidentes  ou  incidentes  aeronáuticos  buscavam,  sempre,  a

apuração de responsabilidade, através do inquérito.

Com  a  criação  do  Ministério  da  Aeronáutica,  em  1941,  essas  investigações  foram

unificadas sob a jurisdição da antiga Inspetoria Geral da Aeronáutica, e passaram a sofrer um

processo de constante evolução.

Da aviação civil brasileira, então incipiente, não se têm muitas notícias. Sabe-se que até o

início dos anos 30 não existia forma alguma de controle ou registro das ocorrências.

Em 1951, nasce a sigla SIPAER para identificar o Serviço de Investigação e Prevenção

de  Acidentes  Aeronáuticos.  Em  1971,  através  do  Decreto  Nº.  69.565,  nasceu  o  Centro  de

Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  -  CENIPA  -  como  órgão  central  do

SIPAER 
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Figura 02

Uma nova filosofia foi então criada e começou a ser difundida. Os acidentes passaram a

ser  vistos  a  partir  de  uma  perspectiva  mais  global  e  dinâmica.  A  palavra  inquérito  foi

incondicionalmente  substituída.  As  investigações  passaram  a  ser  realizadas  com  um  único

objetivo: a "prevenção de acidentes aeronáuticos".

O  conhecimento  adquirido  com  organizações  de  segurança  de  voo  estrangeiras,  e  a

experiência acumulada ao longo dos anos, aperfeiçoaram a doutrina de segurança de voo. Dessa

forma,  foram desenvolvidas as  bases de pesquisa fundamentadas no trinômio:  "o Homem, o

Meio  e  a  Máquina",  pilar  da  moderna  filosofia  SIPAER.  Assim,  as  investigações  são

concentradas nos aspectos  básicos,  identificados e relacionados com a atividade aeronáutica,

grupados nos fatores Humano, Material e Operacional.

O Fator Humano compreende o homem sob o ponto de vista biológico em seus aspectos

fisiológicos e psicológicos. O Fator Material engloba a aeronave e o complexo de engenharia

aeronáutica. O Fator Operacional compreende os aspectos que envolvem o homem no exercício

da atividade, incluindo os fenômenos naturais e a infra-estrutura.

O  crescimento  da  atividade  aérea  no  país  provocou  a  necessidade  de  dinamizar  as

atividades de segurança de voo. Conceitos foram atualizados e, conforme o decreto 87.249/82,

de 7 de junho de 1982, o CENIPA passou a ser uma organização autônoma.

Esse novo patamar administrativo permitiu ao Centro tornar-se mais funcional, objetivo e

dinâmico no seu trabalho de prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos. Nessa mesma

ocasião foi criado o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - CNPAA, em

cujo fórum, sob a direção e coordenação do CENIPA, reunem-se os representantes de diversas

entidades  nacionais  e  estrangeiras,  públicas  e  privadas,  direta  ou  indiretamente  ligadas  às

atividades  aeronáuticas.  Participam,  ainda,  organizações  civis  representativas  de  classes

(sindicatos).

Para levar sua missão a termo, dentro de seu Programa Anual de Trabalho, o CENIPA

desenvolve diversas atividades educacionais, operacionais e regulamentares. Como órgão central
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do  Sistema  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  -  SIPAER,  tem  como

atribuição a supervisão,  o planejamento,  o controle e  a  coordenação de atividades afins,  em

perfeita consonância com todos os seus elos, na cadeia de comando operacional.

É da análise técnico-científica de um acidente ou incidente aeronáutico que se retiram

valiosos ensinamentos. Esse aprendizado, transformado em linguagem apropriada, é traduzido

em recomendações de segurança específicas e objetivas ao fato, acarretando ao seu destinatário

(proprietário,  operador  de  equipamento,  fabricante,  piloto,  oficina,  órgão  governamental,

entidade civil,  etc.),  a  obrigação do cumprimento  de uma ação ou medida  que possibilite  o

aumento  da  segurança  ou  a  otimização  de  mecanismos  capazes  de  eliminar  ou  diminuir  a

potencialidade de um desvio identificado.

Na  área  educacional,  o  CENIPA promove,  ao  longo de  cada  ano,  um calendário  de

seminários  e  cursos  de  segurança  de  voo,  destinados  à  formação,  à  atualização  e  ao

aperfeiçoamento do seu pessoal, bem como o intercâmbio de informações com países amigos.

Essa política de recursos humanos permite ao sistema a manutenção e o desenvolvimento

de  seu  trabalho  técnico  especializado.  Os  elementos  ligados  ao  sistema  mantêm  constante

intercâmbio com escolas, universidades, organizações civis e militares, nacionais e estrangeiras,

especializadas em Programas de Segurança de Voo. Todo esse intercâmbio é realizado sob a

coordenação  do Estado-Maior  da  Aeronáutica  -  EMAER,  ao  qual  o  CENIPA é  diretamente

subordinado.

É assim que,  hoje,  o  Comando da Aeronáutica,  através  do CENIPA,  desenvolve sua

Política e Filosofia de Segurança de Voo e Operacional para todos os segmentos da comunidade

aeronáutica brasileira.

Atualmente, o CENIPA se localiza na cidade de Brasília-DF.

"Jamais devemos esconder os ensinamentos tirados de um erro cometido. Ele nunca será

pequeno demais para ser desprezível"

1.3 Princípios da Filosofia SIPAER

1.3.1 Todos os Acidentes Podem e devem ser Evitados

Nenhum acidente ocorre por fatalidade, mas sim por deficiências enquadradas em três

fatores básicos: humano, material e operacional. Uma vez identificados e analisados todos os
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fatores participantes nos acidentes, podemos constatar que existem e estão disponíveis medidas

adequadas a neutraliza-los.

1.3.2 Todos os Acidentes Resultam de uma Seqüência de Eventos e Nunca de uma "Causa"

Isolada

Os  acidentes  aeronáuticos  são  sempre  o  resultado  da  combinação  de  vários  riscos

diferentes, os chamados "fatores contribuintes". Cada fator contribuinte pode ser interpretado

como  um  elo  de  uma  corrente,  que  está  sempre  ligado  a  outro  elo.  Se  o  analisarmos

isoladamente,  poderemos  achá-lo  até  insignificante,  contudo  ao  abrangermos  o  espectro,

veremos que ele tem uma participação crucial para o desenrolar de um acidente.

Em  processos  de  investigação  mais  atuais  não  é  novidade,  ao  analisarmos

especificamente um elo, descobrirmos que ele é composto por uma outra corrente de eventos que

o influenciavam.

1.3.3 Todo Acidente tem um Precedente

Se  compararmos  as  características  de  qualquer  acidente  da  atualidade  com  as

características  dos  acidentes  historicamente  conhecidos,  concluiremos  que  o  atual  não  se

constitui  em  uma  completa  "novidade"  e  seus  fatores  contribuintes  serão  basicamente  os

mesmos.

Logo, pode-se concluir que os acidentes que hoje acontecem, já ocorreram no passado;

estão  se  repetindo  no  presente  e,  seguramente  se  repetirão  no  futuro,  na  medida  em que  a

prevenção não foi e não seja eficaz.

1.3.4 Prevenção de Acidentes é uma Tarefa que Requer Mobilização Geral

A prevenção de acidentes, por sua natureza, não produz os efeitos desejados senão sob a

forma  de  mobilização geral.  Para  alcançar  seus  objetivos,  todos,  sem distinção,  têm que  se

integrar no esforço global e ao mesmo tempo, têm que se conscientizar de que segurança deve

ser algo inerente, integrante de tudo que fazemos.
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1.3.5  O  Propósito  da  Prevenção  de  Acidentes  não  é  Restringir  a  Atividade  Aérea;  ao

Contrário, Estimular seu Desenvolvimento com Segurança

Aos leigos que não se dão ao trabalho de analisar as medidas de prevenção preconizadas,

pode ocorrer que elas tragam, em seu bojo, um certo caráter restritivo ao desenvolvimento da

atividade aérea. Isto não é verdadeiro; muito ao contrário, a prevenção de acidentes pretende,

pela elevação dos índices de segurança, estimular e incrementar a atividade aérea em todas as

suas modalidades.

1.3.6 Os Comandantes, Diretores e Chefes são os Principais Responsáveis pelas Medidas de

Segurança

Fazer com que os Comandantes, os Diretores, e os Chefes se engajem na Segurança de

Voo e invistam em prevenção, tem sido uma das maiores dificuldades encontradas por todos

aqueles que militam nesta área, pois esses cargos ou são ocupados por pilotos mais antigos, que

não tiveram uma boa formação em Segurança de Voo, ou por administradores que desconhecem

completamente o assunto.

1.3.7 Em Prevenção de Acidentes não há Segredos nem Bandeiras

A troca de informações exclusivas de prevenção é uma missão nobre. Ela não visa nada

mais que a segurança de todos, a nossa segurança e como tal, o bem comum.

Infelizmente,  ainda é  comum presenciarmos empresas  ou organizações que tratam as

informações sobre segurança de voo como algo sigiloso. Devemos sempre estimular a troca de

informações  e  um  bom  relacionamento  entre  os  setores  de  segurança  de  voo  de  todas  as

empresas.

1.3.8  Acusações  e  Punições  Agem  Diretamente  Contra  os  Interesses  da  Prevenção  de

Acidentes

Como descrito no item “f”, a falta de conhecimento da filosofia SIPAER e dos princípios

básicos da Segurança de Voo faz com que os Comandantes, Diretores e Chefes ainda cometam

perseguições e punições contra seus subordinados, agindo completamente contra a prevenção de

acidentes,  uma  vez  que  o  militar  ameaçado  dificilmente  se  sentirá  motivado  a  relatar  as

deficiências que podem colocar em risco a aviação.
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"A gente se acostuma a acreditar que acidentes só acontecem com os outros"

1.4 Principais Conceitos e Definições

1.4.1 Acidente Aeronáutico

Toda ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave, havida entre o período em

que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo, até o momento em que todas as

pessoas tenham dela desembarcado e,  durante o qual,  pelo menos uma das situações abaixo

ocorra:

➢ qualquer pessoa sofra lesão grave ou morra como resultado de estar na aeronave, em

contato direto com qualquer uma de suas partes, incluindo aquelas que dela tenham se

desprendido,  ou  submetida  à  exposição  direta  do  sopro  de  hélice,  rotor  ou

escapamento  de  jato,  ou às  suas  conseqüências.  Exceção é  feita  quando as  lesões

resultem de causas naturais, forem auto ou por terceiros infligidas, ou forem causadas

a pessoas que embarcaram clandestinamente e se acomodaram em área que não as

destinadas aos passageiros e tripulantes;

➢ aeronave sofra dano ou falha estrutural que afete adversamente a resistência estrutural,

o seu desempenho ou as suas características de voo; exija a substituição de grandes

componentes ou a realização de grandes reparos no componente afetado. Exceção é

feita para falha ou danos limitados ao motor, suas carenagens ou acessórios; ou para

danos limitados a hélices, pontas de asa, antenas, pneus, freios, carenagens do trem,

amassamentos leves e pequenas perfurações no revestimento da aeronave;

➢ a  aeronave  seja  considerada  desaparecida  ou  o  local  onde  se  encontre  seja

absolutamente inacessível. Nota - Em observância ao Anexo 13 da OACI, as lesões

decorrentes de um Acidente Aeronáutico que resultem em fatalidade até 30 dias da

data da ocorrência são consideradas lesões fatais.

Nota: Uma aeronave será considerada desaparecida quando as buscas oficiais forem encerradas e

os destroços não forem encontrados.

1.4.2 Incidente Aeronáutico

Toda  ocorrência,  inclusive  de  tráfego  aéreo,  associada  à  operação  de  uma  aeronave,

havendo intenção de voo, que não chegue a se caracterizar como um acidente, mas que afete ou

possa afetar a segurança da operação.
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1.4.3 Incidente Grave

Incidente ocorrido sob circunstâncias em que um acidente quase ocorreu. A diferença

entre o incidente grave e o acidente está apenas nas conseqüências.

1.4.4 Ocorrência de Solo 

Toda ocorrência envolvendo aeronave e não havendo intenção de voo, da qual resulte

dano ou lesão.

1.4.5 Relatório de Prevenção (RELPREV) 

Documento que contém o relato de fatos perigosos ou potencialmente perigosos para a

atividade aérea e que pemite à autoridade competente o conhecimento dessas situações, com a

finalidade da adoção de medidas corretivas adequadas (antigo RELATÓRIO DE PERIGO).

1.4.6 Agente de Segurança de Voo (ASV) 

Pessoa,  civil  ou  militar  da  reserva  de  força  armada  ou  força  auxiliar  brasileira,  que

concluiu o Módulo de Investigação do Curso de Segurança de Voo.

1.4.7 Oficial de Segurança de Voo (OSV) 

Oficial da ativa de força armada ou força auxiliar brasileira que concluiu o Módulo de

Investigação do Curso de Segurança

1.4.8 Elemento Credenciado (EC) 

Pessoa, civil ou militar, que concluiu um dos Estágios de Segurança de Voo ou o Módulo

de Prevenção do Curso de Segurança de Voo (CSV).

É habilitado para uma área específica de atuação e tem as suas qualificações, atribuições

e responsabilidades previstas na NSCA 3-2 “Estrutura e Atribuições do SIPAER”, NSCA 3-6

“Investigação de Acidente e de Incidente Aeronáutico” e NSCA 3-10 “Formação e Atualização

Técnico-Profissional do Pessoal do SIPAER”.
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1.4.9 Relatório Confidencial para Segurança de Operacional (RCSO)

Documento formal que contém o relato e outras informações referentes a determinada

circunstância  que  constitua,  ou  possa  vir  a  constituir,  risco  à  operação,  com o  objetivo  de

aprimorar a Segurança Operacional. 

1.4.10 Elo-SIPAER

Órgão, setor ou cargo, dentro da estrutura das organizações, que tem a responsabilidade

do trato dos assuntos de Segurança Operacional do âmbito do SIPAER.

Tem  as  suas  atribuições  estabelecidas  na  NSCA  3-2  “Estrutura  e  Atribuições  dos

Elementos Constitutivos do SIPAER”.

"A  Segurança  de  Voo  é  um  processo  contínuo  onde  homens  com  o  mesmo  ideal,

conscientes  e  em  ação,  procuram  atingir  e  garantir  seus  ideais,  dentro  da  mais  perfeita  e

harmoniosa cooperação".

1.5 Estrutura SIPAER

1.5.1 Constituição

O  Sistema  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  -  SIPAER  é

constituído pelos seguintes órgãos e elementos:

➢ CENIPA -  Centro  de  Investigação e  Prevenção de  Acidentes  Aeronáuticos:  órgão

central do SIPAER que tem a sua constituição e atribuições definidas em regulamento

e regimento interno próprios.

➢ DIPAA -  Divisão  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos:  órgão

pertencente à estrutura da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC).

➢ DPAA  -  Divisão  de  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos:  órgão  pertencente  à

estrutura dos Comandos-Gerais e Departamentos, exceto o ANAC.

➢ SPAA - Seção de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos: órgão pertencente à estrutura

dos Comandos Aéreos Regionais, Diretorias e Forças Aéreas.

➢ SIPAA  -  Seção  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos:  órgão

pertencente  à  estrutura  das  O.M.  que  tenham aeronave  orgânica  ou  unidade  áerea

sediada, dos GER (Gerenciamento Regional – antigo SERAC) e das unidades aéreas
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sediadas fora de O.M. em que haja subordinação administrativa ou operacional (ex.:

GEIV).

➢ SSIPAA - Subseção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos: órgão

pertencente  à  estrutura  dos  Grupos  de  Aviação e  Esquadrões  Aéreos  sediados  em

O.M., quando houver subordinação administrativa ou operacional.

Note: O Esquadrão subordinado ao Grupo de Aviação terá um Oficial de Segurança de      Voo -

OSV que será lotado na SSIPAA do Grupo.

Observações: 

➢ Nos órgãos da estrutura da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo - DEPV que não

sejam operadores de aeronaves próprias (ex.: SRPV, GCC e CINDACTA I e III), o

nível  e as atribuições específicas do setor responsável pela prevenção de acidentes

aeronáuticos serão estabelecidos por aquela Diretoria conforme a estrutura do Setor

Especial de Segurança do Controle do Espaço Aéreo - SEGCEA prevista nas normas

por ela emitidas para o seu funcionamento.

➢ Nas empresas de aviação e nas entidades civis envolvidas com operação, fabricação,

manutenção ou circulação de aeronaves, bem como com as atividades de apoio de

infra-estrutura aeronáutica, deverá existir um setor destinado exclusivamente ao trato

dos assuntos da Segurança de Voo, constante da sua estrutura organizacional.

Note:  O Museu Aeroespacial,  enquanto  estiver  prevista  atividade  aérea  com a  utilização de

meios orgânicos ou pertencentes ao seu patrimônio histórico, também se inclui neste caso.

➢ CNPAA  -  Comitê  Nacional  de  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos:  órgão

constituído na forma prevista pelo Art 6° do Decreto N° 87.249, de 07 de junho de

1982.

➢ CIAA  -  Comissão  de  Investigação  de  Acidente  Aeronáutico:  sua  composição  e

atribuições são estabelecidas na NSMA 3-6 “Investigação de Acidentes e Incidentes

Aeronáuticos”.
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1.5.2 Subordinação

A  DIPAA,  as  DPAA,  SPAA,  SIPAA  e  SSIPAA  são  subordinadas  diretamente  ao

comandante da O.M. ou Unidade Aérea a que pertencem.

1.5.3 Ligação Sistêmica

Todos  os  elos  do  Sistema  ligam-se  diretamente  uns  aos  outros,  para  aquilo  que  se

relaciona com o desenvolvimento de suas atividades para fins do trato de assuntos específicos da

Segurança de Voo

"A  prevenção  de  acidentes  não  tem  sentido  de  restrição,  mas  de  incentivar  o

desenvolvimento  de  qualquer  atividade,  pois,  sua  finalidade  é  fazer  com que a  missão  seja

cumprida sob condições mínimas de risco e de menores custos por perdas de vida e material".

1.6 Prevenção

1.6.1 Definição e Importância da Atividade de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, de Incidentes Aeronáuticos e Ocorrência de Solo é

o conjunto de atividades destinadas a impedir essas ocorrências, evitando assim custos adicionais

desnecessários à operação através da preservação dos recursos humanos e materiais.

Os elementos  que constituem a base e o objeto de toda a atividade de Prevenção de

Acidentes Aeronáuticos são definidos no trinômio “homem-meio-máquina”. Caso uma análise

efetiva desses três elementos não seja levada a efeito, para que as medidas corretivas eficazes

sejam implementadas, os acidentes continuarão a ocorrer. A este trinômio devem-se adicionar os

elementos “missão” e “organização”, que complementam as áreas a serem avaliadas em prol da

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

É  essencial  que  a  comunidade  aeronáutica  esteja  consciente  de  que  a  prevenção  de

acidentes é estimulante da atividade aérea, e não uma ação restritiva ao voo, pois a sua finalidade

é fazer com que a operação se desenvolva dentro de normas e parâmetros pré-estabelecidos,

permitindo que a atividade aérea seja realizada sem interrupções, com uma análise efetiva dos

riscos inerentes e com o máximo de segurança, preservando-se, assim, os recursos humanos e

materiais a ela diretamente relacionados.

Em  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  não  se  deve  descuidar  de  aspectos

considerados irrelevantes, tornando-se necessária a disseminação de uma real mentalidade de
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Segurança de Voo no seio da coletividade, com especial atenção para as áreas de motivação,

educação e supervisão.

O Acidente Aeronáutico resulta, normalmente, de uma decisão errada, podendo contribuir

para  este  aspecto:  falhas  no  treinamento  ou  planejamento,  deficiências  de  ordem

psicofisiológicas,  deficiente  supervisão,  características  individuais  que  podem  diminuir  a

consciência situacional e etc.

A ocorrência de poucos incidentes ou a existência de boas condições de apoio,  pode

propiciar a atitude de indiferença para com as situações de perigo em potencial. Entretanto, é

possível, por intermédio de uma efetiva campanha e supervisão, manter-se elevado o nível de

percepção e atenção aos riscos inerentes à Segurança de Voo.

Atenção  especial  deve  ser  dada  ao  “homem”,  por  representar  o  elemento  mais

imprevisível e de maior importância no contexto da Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

"Nenhum  acidente  tem  por  origem  -  uma  causa  -  e  sim  uma  seqüência  de  eventos

chamados "fatores contribuintes" que se juntam até tornar o acidente irreversível"

Figura 03
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2 SEGURANÇA NA ÁREA OPERACIONAL

Vamos prosseguir? Neste texto você terá a oportunidade de saber algumas informações

sobre a segurança na área operacional e, principalmente, os cuidados no local.

Após ter realizado a leitura do texto, você estará apto a:

➢ identificar a área operacional (Cn);

➢ identificar a importância da atenção na área operacional (Cn); e

➢ citar os procedimentos dentro da área operacional (Cn).

2.1 Noções Sobre Segurança na Área Operacional

Mas, o que é Área Operacional?

Segundo o Item XXIV, do Art 4, Capítulo II, do decreto nº 7.168, de 5 de maio de 2010,

Área Operacional de Aeroporto é a área restrita, dentro dos limites do aeródromo, constituída de

área de manobras, embarque e desembarque de passageiros e de carga, pátios, torre de controle,

unidades de controle do espaço aéreo, demais edificações operacionais e faixa de pista. 

Mesmo com os esforços de autoridades aeronáuticas, o CENIPA, as SIPAAs, empresas

aéreas  e  administrações  aeroportuárias,  danos  a  pessoas,  aeronaves  e  equipamentos  de  solo

continuam ocorrendo diariamente nas operações realizadas nos pátios dos aeroportos. Além do

trauma na vida das pessoas lesionadas, esses acidentes e incidentes provocam atrasos nos voos,

desperdício  de  horas  de  trabalho  dos  empregados,  aumento  no  valor  dos  seguros,  despesas

médicas e outros custos. Estima-se que, anualmente no mundo, mais de três bilhões de dólares

sejam perdidos somente com danos em equipamentos durante essas operações.

Cerca  de  58%,  ocorrem durante  a  chegada  das  aeronaves,  enquanto  35% acontecem

durante a partida.  Os demais incidentes (7%) ocorrem durante operações distintas tais  como

mudança na posição de estacionamento, etc. 

A expressiva diferença observada na freqüência dos incidentes ocorridos nas operações

de partida e de chegada traduz-se através dos distintos procedimentos utilizados. Enquanto na

chegada, os procedimentos não são estritamente definidos, pois a tripulação perde o contato com

o órgão de controle e, durante o taxiamento da aeronave para a posição de estacionamento, a

comunicação é realizada através de sinais visuais ou de sistemas luminosos de orientação. Um

outro fator é a maior presença de equipamentos de apoio de solo,  congestionando a área de

estacionamento, durante a chegada.

Entretanto,  as  operações  de  partida  são  controladas  por  procedimentos  e  listas  de

verificação. A tripulação, em geral, está em contato com o controle de solo ou do controle de
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rampa da própria empresa aérea antes que a aeronave inicie o seu movimento. Além disso, é

mais provável haver comunicação verbal com a equipe de solo durante os primeiros estágios dos

procedimentos de partida.

Mais de 60% dos danos ocorrem nos equipamentos de solos e, em conseqüência, esses

auxílios  e  seus  operadores  estão  mais  vulneráveis  aos  incidentes  de  operação  no  pátio  de

estacionamento de aeronaves. Em 8% dos casos, pessoas sofreram algum tipo de lesão, dos quais

cerca de dois terços foram causados a integrantes da equipe de terra. Outro fato importante, é que

a maioria dos incidentes e acidentes ocorreram na própria área de estacionamento ou no seu

trecho de táxi de estacionamento próximo da posição final da aeronave, incluindo cerca de 6

metros.

Os incidentes que causam danos a aeronaves totalizaram mais de 20% das ocorrências.

Nesse caso, eles acontecem, em geral, durante a entrada ou saída do box de estacionamento,

onde as aeronaves taxiando dividem áreas comuns por ocasião da operação de táxi.

A partir dos relatos dos incidentes, verificou-se que pouco mais da metade dos incidentes

foram provocados  pela  equipe  de  terra.  Os  incidentes  cuja  responsabilidade  foi  atribuída  à

tripulação da aeronave envolvida foram causados por execução incorreta de procedimentos ou

erros nas respostas às ações ou instruções da equipe de terra.

As falhas na orientação das manobras incluíram a definição equivocada do estande de

estacionamento, o efetivo insuficiente da equipe de terra, as instruções inadequadas do órgão de

controle,  o controle de pátio deficiente, e a sinalização horizontal ou luminosa, incluindo os

sistemas pouco visíveis. Na maioria dos casos, também, foi indicado que a comunicação com o

pessoal de terra foi deficiente.

Outro fator preponderante, particularmente naqueles aeroportos de maior movimento, é o

aumento no volume do tráfego e os horários cada vez mais restritivos para cumprimento dos

voos programados.  Tem ocorrido,  com freqüência,  esforços para estacionar  as aeronaves em

espaços de dimensões inadequadas.

Além do  espaço  de  estacionamento  congestionado,  o  posicionamento  inadequado  ou

prematuro de equipamentos de apoio foi um dos principais fatores contribuintes dos incidentes.

A  tripulação  tem  pouca  visibilidade  a  partir  da  cabine  da  aeronave  para  julgar  se  os

equipamentos  estão  posicionados  fora  da  trajetória  de  taxiamento  e  precisam contar  que  os

operadores  de  veículos  e  pontes  de  embarque  mantenham  seus  equipamentos  devidamente

afastados.

Preocupada com a segurança operacional nos aeroportos, a Organização de Aviação Civil

Internacional  (OACI),  através  da Emenda 4 ao Anexo 14 aprovada 2001,  estabeleceu como
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norma que os aeroportos internacionais devem ser submetidos a um processo de certificação, e

recomendando que os demais aeroportos públicos também sejam certificados.

Acompanhando as resoluções da OACI e visando aprimorar a segurança operacional nos

aeroportos brasileiros, a ANAC regulamentou essas normas internacionais através do RBAC 139

– Certificação Operacional de Aeroportos e diversas instruções de aviação civil. Considerando

ainda os resultados do estudo sobre incidentes de rampa, destacam-se algumas recomendações

que poderão ser implementadas pelas administrações aeroportuárias na redução de acidentes e

incidentes de pátio:

Exigência de certificação tanto para o sinalizador de pátio quanto para os auxiliares de

manobras no solo (wingwalkers) 

➢ Realização de treinamento com as equipes de apoio de solo, incluindo a simulação de

incidentes. 

➢ Aumento do nível de comunicação via rádio entre a tripulação da aeronave e a equipe

de terra. 

➢ Manutenção da sinalização horizontal e, quando for o caso, dos sistemas de orientação

luminosos, em condições de grande visibilidade. 

➢ Estabelecimento de restrições de velocidade e procedimentos de comunicação para os

operadores de veículos e equipamentos de solo que trafegam no lado ar. 

➢ Exigência de sinalização horizontal das áreas de estacionamento de equipamentos de

apoio e das áreas de manobras das pontes de embarque de pátio.

Contudo,  deve-se  notar  que  esses  procedimentos  não  serão  efetivos  se,  também,  as

empresas  aéreas  ou  unidades  aéreas,  que  tem  a  responsabilidade  final  pela  segurança  da

aeronave, não adotarem suas precauções, tanto na adoção de procedimentos específicos a serem

utilizados em cada aeroporto quanto no treinamento de suas tripulações, com simulações,  na

identificação dos riscos e das possíveis falhas da equipe de apoio no solo.

2.1.1 Segurança na Área de Operação das Aeronaves

Além  do  uso  de  material  protetor,  há  medidas  de  segurança  que  ajudam  a  evitar

acidentes. Veremos algumas sugestões úteis que devem ser observadas na área de operação das

aeronaves.
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2.1.1.1 Cuidados com a Hélice

➢ Ao girar uma hélice manualmente com o motor frio, certifique-se de que a chave de

ignição ou do magneto na cabine esteja desligada.

➢ Nunca  tente  girar  com as  mãos  uma  hélice,  quando  o  motor  ainda  estiver  muito

quente, mesmo com a chave de ignição desligada, pois, uma combustão espontânea

poderá ocorrer num cilindro, fazendo girar a hélice, podendo ter sérias conseqüências.

➢ As pontas das hélices são pintadas de amarelo para indicar um círculo quando estão

girando, como medida de segurança.

➢ Nos aviões bimotores ou quadrimotores, ao lado da fuselagem, está escrito:  Perigo     

Hélice, não tente passar entre a fuselagem e o motor com a hélice funcionando.

➢ Não fique na linha de rotação de uma hélice do motor em funcionamento, se algum

fragmento for lançado pela força centrífuga; certamente você poderá ser atingido e ter

uma conseqüência fatal.

➢ Devemos evitar entrar num avião com os motores em funcionamento; mas, se houver

necessidade, tomar o máximo cuidado com as hélices e passar somente em  áreas onde

se ofereça segurança.

➢ Crie o hábito de nunca passar por baixo de uma hélice, fazendo sempre o contorno;

assim evitar passar através de uma hélice em movimento.

➢ Não se aproxime pela frente de uma hélice funcionando num raio menor de 5 metros,

porque existe uma depressão causada pelo funcionamento desta, e ainda o avião poder 

avançar, e você ser atingido por ela.

➢ Não empurre ou puxe o avião pela hélice, pois ela não foi projetada para servir de alça

ou puxador.

Figura 04
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2.1.1.2 Posição da Hélice com o Motor Parado

➢ Uma hélice de duas pás deve ser colocada na posição horizontal.

➢ Uma hélice de três pás deve formar a letra Y, sendo que uma pá deve apontar para

baixo.

➢ A hélice com quatro pás deve formar uma cruz.

Figura 05

Figura 06

2.1.1.3 Cuidados com o Motor a Jato

O problema dos motores  a  jato  no solo,  não é  apenas  a  força  do escapamento,  mas

principalmente a ingestão de objetos estranhos pela enorme sucção nas entradas de ar. Até que as

equipes de terra se adaptassem, um grande número de capacetes, óculos e ferramentas foram

succionados. E também muitos acidentes trágicos, que resultaram em ferimentos graves e até em

perda de vidas.
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Portanto, se durante os testes no estacionamento, estiver nas proximidades auxiliando,

são necessárias as seguintes medidas de segurança:

➢ É proibido entrar num avião a jato quando os motores estão funcionando;

➢ Utilize protetores de ouvidos, quando os motores estiverem funcionando;

➢ Não se aproxime por trás dos motores, num raio menor que 30 metros, pois poder

queimar-se pelos gases do escapamento;

➢ Não se deve permanecer na frente de um motor a jato num raio menor que 8 metros,

pois existe uma depressão causada pelo funcionamento do motor.

➢ A  área de admissão deve ser mantida limpa, pois com o motor funcionando,    objetos

podem penetrar e danificar o motor.

➢ É  perigosa  a  área  da  turbina,  porque  esta  funciona  em  alta  rotação  e  poderá

desintegrar-se, lançando pedaços do motor (turbina) a uma grande velocidade em linha

reta com o plano de rotação da roda da turbina. Como precaução, a área de segurança

deve ser no mínimo de 30 graus.

Figura 07

Figura 08
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2.1.1.4 Desintegração de uma Roda da Turbina

➢ Normalmente o local da roda da turbina é assinalada com um círculo em vermelho ao

redor da fuselagem ou nacele do motor, conforme a localização.

➢ Evite  sempre  as  áreas  de  admissão  (entrada  de  ar),  escapamento  e  turbina  nos

estacionamentos dos aviões a jato.

2.1.1.5 Perigos na Área de Operação dos Helicópteros

Muitas pessoas têm-se ferido, algumas fatalmente, em acidentes com helicópteros. Tais

acidentes talvez não ocorressem se elas tivessem sido devidamente instruídas sobre os perigos

existentes ao embarcar, desembarcar ou ao se aproximar de um helicóptero funcionando. Uma

pessoa bem orientada, se cumprir às regras de segurança, jamais será ameaçada por um rotor de

cauda, rotor principal; mas muitas já perderam a vida pelo simples fato de não terem recebido as

necessárias instruções ou, quando as tiveram deixaram de cumpri-las.

A  maneira  mais  simples  de  se  evitar  acidente  é  ter  os  rotores  parados  quando  se

aproximar  para  efetuar  qualquer  serviço  no  embarque  ou  desembarque.  Isso  nem sempre  é

possível; é comum aos helicópteros com os rotores girando, receber ou deixar pessoas. Portanto,

é de grande importância os mandamentos básicos de segurança, que estão escritos e ilustrados,

na área de operações dos helicópteros:

➢ Aproxime-se e afaste-se meio abaixado.

➢ Em terreno inclinado, movimente-se pela descida.

➢ Aproxime-se ou afaste-se dentro do campo de visão do piloto.

➢ Carregue ferramentas ou outros objetos horizontalmente, abaixo da cintura.

➢ Segure seu chapéu‚ ou capacete com firmeza.

➢ Coloque o cinto de segurança logo ao entrar no helicóptero, e mantenha-o afivelado

até a hora de descer.

➢ Ao deixar o aparelho, quando este estiver pairando, faça-o de maneira suave e sem

pressa.

➢ Não toque a bolha transparente nem qualquer parte móvel.

➢ Mantenha o ponto de descida livre de objetos soltos (latas vazias, caixotes, etc.).

➢ Quando pendurar carga externa afaste-se para frente e para o lado, para sinalizar ao

piloto e evitar ser atingido pelo volume pendurado.
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Figura 09

2.1.1.6 Recomendações com Helicóptero em Funcionamento

➢ Nunca se estique para apanhar um chapéu‚ ou qualquer outro objeto que tenha sido  

levado pelo deslocamento de ar.

➢ Proteja os olhos com as mãos ou simplesmente, cerrando um pouco as pálpebras.

➢ Se for subitamente cegado por poeira ou qualquer outro objeto que tenha atingido sua

vista, pare e abaixe-se, espere o auxilio de alguém.

➢ Nas operações de pouso e decolagem, todos os passageiros e pessoal disponível devem

ser mantidos afastados da  área de operações.

➢ Não  se  deve  aproximar  de  um  helicóptero  com  os  rotores  funcionando;  caso

necessário, faça-o de preferência a 45º de frente, para o piloto poder avistá-lo.

“Lembre-se de que não basta conhecer as regras de segurança, é preciso praticá-las.”

2.1.1.7 Lembretes Importantes!

➢ Evite brincadeiras no trabalho, pois podem causar acidentes graves;

➢ Lembre-se de que óleo derramado no chão é sempre um risco de acidente no trabalho,

pois pode causar quedas ou incêndios. Por isso, deve ser limpo imediatamente;

➢ O uso de  álcool predispõe a acidentes; bebida e trabalho não combinam entre si;

➢ Convém lembrar que a inexperiência e a desobediência são grandes causadores de

acidentes;

➢ É  proibido  fumar  em  certas  seções  devido  aos  riscos  nelas  existentes.  Isto

‚ particularmente importante em locais onde são armazenados líquidos inflamáveis.
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➢ Todo  o  pessoal  deve  saber  onde  se  encontram  os  extintores  de  incêndio  do  seu

departamento e aprender a servir-se deles em caso de necessidade.

➢ A  fadiga  predispõe  a  acidentes.  Pequenos  descansos  retemperam  o  organismo  e

ajudam o espírito a manter-se alerta contra os perigos.

➢ Antes de subir num andaime ou numa plataforma, é preciso verificar se os mesmos

estão bem seguros.

➢ O melhor meio de prevenir-se contra acidentes‚  conhecer bem os segredos do seu

trabalho. A inexperiência e a incompetência causam acidentes.

➢ Todo trabalhador consciente deve cooperar para a prevenção de acidentes, cuidam não

só de sua própria pessoa, como evitando machucar companheiros de trabalho.

➢ Cuidado  ao  aproximar-se  de  uma  aeronave  –  verifique  se  está  em  condições  de

segurança, ou seja, se está com os motores acionados ou não, se está autorizado a 

aproximar-se da aeronave;

➢  Utilize sempre abafadores para cuidar de sua saúde;

➢ Verifique se você está com objetos que possam cair e se transformarem em Foreign

Object Damage – F.O.D. (será visto no texto seguinte);

➢ Se encontrar qualquer objeto ou material que seja estranho à área operacional, pego-o,

para não se transformar em F.O.D.. (Observação: existem locais próprios para serem

colocados estes objetos);

“A  Segurança  de  Voo  é  um  processo  contínuo  onde  homens  com  o  mesmo  ideal,

conscientes  e  em  ação,  procuram  atingir  e  garantir  seus  ideais,  dentro  da  mais  perfeita  e

harmoniosa cooperação".
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Figura 10
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➢ identificar os F.O.D. (Cn);

➢ identificar a importância da atenção com os objetos estranhos nas áreas operacionais

(Cp); e

➢ identificar  como ocorre  a  prevenção  da  ocorrência  de  danos  causados  por  objetos

estranhos nas aeronaves (Cp).

3.1 F.O.D. (Foreign Object Damage)

As  siglas  F.O.D.  significam:  ”Dano  provocado  à  aeronave,  geralmente  ao  grupo

motopropulsor ou aos mecanismos de comando de voo, por ação de corpo estranho.” Ou seja,

quaisquer danos atribuídos a um objeto estranho que pode ser expresso em termos físicos ou

econômicos,  que  podem  ou  não  prejudicar  a  segurança  necessária  do  produto  e  /  ou

características de desempenho. Normalmente, FOD na aviação é um termo usado para descrever

detritos ou em torno de uma aeronave ou danos causados a uma aeronave.

Um simples pedaço de arame de freno poderá causar um enorme dano ao equipamento,

inclusive, a morte.

Outros exemplos que podem tornar-se F.O.D. são: pedra, gelo, objetos macios, pássaros,

água, areia, poeira, pedaços de pneu, etc.. Ou seja, tudo que não está onde deveria estar.

Acidentes ou Incidentes em grande número podem significar duas coisas. A primeira, e a

grande preocupação, o aumento da probabilidade de, um dia, vir a ter um acidente, ao invés de

um mero incidente; e a segunda, e não menos importante, a certeza de custos de manutenção

elevadíssimos. 

Uma simples palheta de turbina pode chegar a 40.000 dólares. Além de que, não há preço

para uma vida, como por exemplo, no acidente do Concorde do voo 4590 da Air France, em 25

de julho de 2000, onde morreram 113 pessoas, devido a um F.O.D.
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Figura 11

Note: O objeto (F.O.D.) que ocasionou o acidente tinha apenas 43 cm.

Os  custos  indiretos  provocados  por  F.O.D.  (“Foreign  Object  Damage”)  costumam

suplantar em muito,  aqueles diretamente associados à substituição ou reparo do componente

danificado. Exemplo: aumento de determinados itens em estoque, indisponibilidade da aeronave,

perda da credibilidade, entre outros. Mas o pior, é o custo da perda de vidas e da aeronave. A

National  Aerospace F.O.D.  Prevention estima  que  o  custo  do  F.O.D.  para  a  indústria

aeroespacial global de US$ 4 bilhões anualmente. Esses dólares são gastos em grande medida

para reparar os danos causados as aeronaves com a ingestão de objetos estranhos nas runways. 

Esses custos representam gastos diretos, e também algumas vezes esse valor em custos

indiretos  devidos  aos  atrasos,  mudanças  de  aeronaves,  incursões  em custos  de  combustível,

manutenção não programada, com um gasto de um total de US$ 12 bilhões de dólares por ano e

faz danos significativos com aeronaves e peças, morte e lesões aos trabalhadores, aos pilotos e

passageiros. Estima-se que os custos F.O.D. em grandes companhias aéreas nos Estados Unidos

são  26  dólares  por  voo  em reparos  de  aeronaves,  além de  312  dólares  em custos  indiretos

adicionais, tais como atrasos, mudanças de plano e ineficiências de combustível. 

Possivelmente, o mais importante, F.O.D. é evitável!
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Para isso, atitudes preventivas são inerentes à disciplina de todos. São adotados pelas

empresas aéreas e unidades aéreas procedimentos para controle de F.O.D., que incluem lixeiras

identificadas e posicionadas no ambiente onde se encontra a aeronave, saquinhos individuais

para  os  trabalhadores,  identificação  de  ferramentas,  com  posterior  verificação  das  suas

localidades, e investigação visual.

O Fator Humano é o alvo maior da atividade de prevenção ao F.O.D. a ser desenvolvida

pelo especialista em segurança de voo. 

3.1.1 Lembretes Importantes!

➢ Recolha objetos soltos nos pátios e vias de serviço. 

➢ Não deixe nada nos bolsos que possa cair dele. Mantenha-os fechado.

➢ Certifique que nada foi esquecido nos locais dos pátios após limpeza, manutenção,

carga e descarga. 

➢ Inspecione as áreas para que não tenham objetos que possam ser levados com o vento.

Ex: etiquetas, jornais, sacos... 

(Alerta SGSO. INFRAERO, Nov.2010)

“Somos todos responsáveis pela prevenção de acidentes.”

Figura 13
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4 PERIGO BALOEIRO E AVIÁRIO

Vamos  prosseguir?  Neste  texto  você  saberá  quais  os  motivos  que  podem causar  um

acidente  aéreo,  simplesmente,  por  soltar  balões,  assim  como,  que  uma  simples  ave,  pode

derrubar uma aeronave de mais de 300 passageiros

Após ter realizado a leitura do texto, você estará apto a:

➢ identificar os motivos que levam as autoridades proibirem as pessoas soltarem balões.

(Cn); 

➢ identificar os motivos de não haver depósitos de detritos próximos de aeródromos ou

rotas de aeronaves (Cn);

➢ identificar o perigo baloeiro (Cn); e

➢ identificar o perigo aviário (Cn).

4.1 Perigo Baloeiro

4.1.1 Introdução

Nos meses de junho, a soltura de balões vem aumentando cada vez mais e, além de um

crime ambiental, se transforma em um real perigo para a aviação. De acordo com o Centro de

Investigação e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  (CENIPA),  apesar  de  ocorrências  com

balões  serem  registradas  durante  o  ano  inteiro,  observa-se  um  aumento  significativo

particularmente nos meses de maio, junho e julho, principalmente nas cidades de São Paulo e

Rio de Janeiro, as campeãs neste tipo de registro.

4.1.2 Consequências

As consequências de uma colisão entre um balão e uma aeronave podem ser drásticas.

Dependendo da velocidade do avião e da massa do balão, o choque pode ocasionar até mesmo a

queda do avião.

Um balão de cerca de 15 kg, que é um balão pequeno, se colidir com um avião que esteja

voando a uma velocidade de 300 km/h, o impacto vai ser da ordem de 3 toneladas e meia. Mas se

esse balão tiver um peso de 50 kg e a colisão ocorrer com um avião a 400 ou 450 km/h, o

impacto já sobe para cerca de 100 toneladas. É um impacto muito grande que com certeza vai

derrubar essa aeronave e causar um acidente de grandes proporções.

Para ter uma dimensão da preocupação com os riscos da soltura de balões, até mesmo

pilotos de outros países são alertados quanto a esse tipo de ocorrência quando viajam para o
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Brasil. Publicações norte-americanas destinadas às tripulações reforçam sobre os riscos de balões

juninos nas terminais de São Paulo e Rio de Janeiro entre os meses de maio a julho.

De acordo com dados da INFRAERO, entre os anos de 1993 a 2004, foram registradas 8

colisões entre aeronaves e balões. O CENIPA faz um trabalho de prevenção com dados colhidos

com outros órgãos ligados ao voo para que se possa mensurar o problema e atuar junto com as

administrações aeroportuárias,  conscientizando a sociedade sobre o risco que isso representa

para a aviação.

Só  em  2010  foram  reportados  pelos  pilotos  de  avião  civil  mais  de  100  casos  de

avistamento de balões próximo a aeroportos. O maior registro é em Cumbica (52 casos), seguido

de Viracopos (27), Galeão (19) e Congonhas (18).

Lembre-se!

Soltar Balões é Crime!

Art. 42, da Lei nº 9.065, de 12 de fevereiro de 1998

“Fabricar,  vender,  transportar  ou  soltar  balões  que  possam  provocar  incêndios  nas

florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento

humano – Detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.”

(Lei nº 9.065)

Figura 14

“Eu  aprendi  que  o  perigo  é  relativamente  pequeno,  mas  que  a  inexperiência  pode

funcionar como uma lupa.” (Charles Lindbergh)”
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4.2 Perigo Aviário

4.2.1 Introdução

Assim como o Perigo Baloeiro, o Perigo Aviário é um dos grandes problemas para a

aviação mundial. Dezenas de aeronaves se chocam com aves de várias espécies pelo mundo. 

A colisão de aves e aeronaves é um problema que tem trazido grandes preocupações à

indústria aeronáutica por razões que incluem: o aumento de populações de diversas espécies, a

substituição de aeronaves turboélice por aeronaves a jato em empresas de transporte aéreo, o

aumento do tráfego aéreo nos diversos continentes e a inquietação de passageiros cada vez mais

informados sobre o tema.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) coordena o

Programa de Perigo Aviário no Brasil, ou seja, a questão de colisão de aves com aeronaves.

Extenso material sobre o assunto, inclusive com dados estatísticos, pode ser obtido no endereço

eletrônico do CENIPA.

4.2.2 Consequências

Em sua maioria, esses eventos são o resultado previsível do indevido e inadequado uso do

solo urbano. A desordenada ocupação das áreas vizinhas aos aeroportos gera deficiências na

coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos municípios. Com isso, há abundante

oferta de material orgânico em lixões - vazadouros de lixo a céu aberto. Os lixões atraem para os

seus  arredores  maciças  quantidades  de  urubus-da-cabeça-preta  (coragyps  atratus),  que

respondem por quase 60% das colisões em que a espécie de ave pode ser identificada.

Mundialmente,  os  especialistas  estimam que apenas uma  em cada  cinco colisões  são

reportadas ao órgão oficial. Assim, no Brasil,  estaríamos em torno das 2000 colisões anuais,

sendo  a  maior  parte  dessas  colisões  registradas  em  fases  do  voo  que  acontecem  dentro

(decolagem, pouso, corrida de pouso) ou próximo dos aeroportos (aproximação).

O assunto recebe a devida atenção no Brasil, tanto é que, em 2008, o CENIPA coordenou

a realização do 4º Seminário Internacional de Perigo Aviário e Fauna, a Sexta Conferência de

Perigo Aviário e Fauna do Comitê do Caribe e América do Sul (CARSAMPAF) e o Encontro

Anual do Comitê Europeu de Perigo Aviário e Fauna (IBSC).
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4.2.3 Força de Impacto

O cálculo da força de impacto depende de diversos fatores, entre eles: peso, dimensão e

densidade da ave; velocidade da aeronave; e ângulo de impacto e superfície atingida. Na fórmula

E=M.V2/S, uma maneira bastante simplificada de entender a dimensão do problema: a força de

impacto E é proporcional à massa da ave M e ao quadrado da velocidade da aeronave V2 , tudo

dividido pela área de impacto S.

Para exemplificar, a força de impacto envolvendo a colisão de um urubu (black vulture),

cujo peso médio é de 1,5 Kg, e uma aeronave comercial voando a 300 Km/h (na aproximação

final), pode atingir até sete toneladas (MENDONÇA, 2005). A mesma aeronave voando a 400

Knots sofreria uma força de impacto equivalente a 100.000 libras (TRANSPORT CANADÁ,

2004). As consequências são imprevisíveis, e podem variar entre uma mossa na ponta da asa a

um acidente  aeronáutico  de  grandes  proporções.  As  legislações  que  tratam de  fabricação  e

certificação  de  aeronaves  não  contemplam  tamanha  força  de  impacto.  Alguns  modelos  de

aeronaves têm seus para-brisas certificados para suportarem impactos com aves de até 2Kg,

porém não  é  tão  incomum  haver  aves  bem acima  deste  peso.  A  indústria  aeronáutica  está

tentando desenvolver  materiais  e  procedimentos  que  poderiam levar  ao  desenvolvimento  de

motores  e  outras  partes  capazes  de  suportarem  impactos  envolvendo  aves  de  até  8Kg

(ESCHENFELDER, 2006).

Figura 15
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4.2.4 Legislações que Restringem a Criação de “Lixódromos”

➢ O Brasil  é  signatário  da Convenção Internacional  de  Aviação Civil,  ratificada por

meio do Decreto nº  24.713,  de  27 de agosto de 1946,  que determina no item 9.5

“Redução do Perigo Aviário”, dispondo em sua norma 9.5.4 que 

“A autoridade competente tomará medidas para eliminar ou impedir que se instalem,

nos aeródromos ou em seus arredores, vazadouros de lixo ou qualquer outra fonte que

atraia aves, a menos que um estudo aeronáutico apropriado indique ser improvável que

tal atividade se constitua em um problema de perigo aviário”.

➢ O artigo 43,  da Lei  nº  7.565, de 19 de dezembro de 1986 que instituiu o Código

Brasileiro de Aeronáutica, estabelece que as propriedades vizinhas dos aeródromos e

das instalações de auxílio à navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais com

de uso:

“Art.  43.  As  propriedades  vizinhas  dos  aeródromos  e  das  instalações  de  auxílio  à

navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais.

Parágrafo único.  As restrições  a  que se  refere  este  artigo são relativas  ao uso das

propriedades quanto a edificações, instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza

permanente  ou  temporária,  e  tudo  mais  que  possa  embaraçar  as  operações  de

aeronaves  ou  causar  interferência  nos  sinais  dos  auxílios  à  radionavegação  ou

dificultar a visibilidade de auxílios visuais.”

➢ A resolução CONAMA 004/95 define Área de Segurança Aeroportuária – ASA em

seu artigo 1º e veda nessas áreas a implantação de atividades de natureza perigosa,

entendidas  como  “foco  de  atração  de  pássaros”,  assim  como  quaisquer  outras

atividades  que possam proporcionar  riscos  semelhantes  à  navegação aérea  em seu

artigo 2º:

“Art.  1º  São  consideradas  "Área  de  Segurança  Aeroportuária  -  ASA"  as  áreas

abrangidas por um determinado raio a partir do "centro geométrico do aeródromo", de

acordo com seu tipo de operação, divididas em 2 (duas) categorias:

• I - raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de voo por

instrumento (IFR); e

• II - raio de 13 km para os demais aeródromos.
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Parágrafo único.  No caso de mudança de categoria do aeródromo,  o  raio da ASA

deverá se adequar à nova categoria.

Art.  2º  Dentro  da  ASA não  será  permitida  implantação  de  atividades  de  natureza

perigosa,  entendidas  como  "foco  de  atração  de  pássaros",  como  por  exemplo,

matadouros,  cortumes,  vazadouros  de  lixo,  culturas  agrícolas  que  atraem pássaros,

assim como quaisquer outras atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à

navegação aérea.”

➢ Complementando a legislação supra citada o parágrafo 1º do artigo 46 da Portaria nº

1.141/GM5, de 8 de dezembro de 1987, estabelece o conceito de "Implantação de

Natureza Perigosa" e determina a sua proibição nas Áreas de Aproximação e Áreas de

Transição dos Aeródromos e Helipontos, :

“Art.  46  –  Nas  áreas  de  Aproximação  e  Áreas  de  Transição  dos  aeródromos  e

helipontos,  não  são  permitidas  implantações  de  natureza  perigosa,  embora  não

ultrapassem os gabaritos fixados.

§ 1º - Denomina-se Implantação de Natureza Perigosa toda aquela que produza ou

armazene material explosivo ou inflamável, ou cause perigosos reflexos, irradiações,

fumo  ou  emanações,  a  exemplo  de  usinas  siderúrgicas  e  similares,  refinarias  de

combustíveis,  indústrias  químicas,  depósitos ou fábricas de gases,  combustíveis  ou

explosivos,  áreas  cobertas  de  material  refletivo,  matadouros,  vazadouros  de  lixo,

culturas agrícolas que atraiam pássaros, assim como outras que possam proporcionar

riscos semelhantes à navegação aérea.

"Previna  acidentes  com  você:  admita  os  erros  que  você  pode  cometer;  analise  as

perturbações que tem interferência no seu voo; considere os diferentes tipos de stress que você

pode sofrer".

Figura 16
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Figura 18

DIVISÃO DE ENSINO                                        SSDMD





5 RELATÓRIO DE PREVENÇÃO

Vamos  prosseguir?  Neste  texto  você  saberá  como  informar  uma  situação  que  possa

ocasionar um acidente, incidente ou ocorrência de solo, assim como, o trâmite e o motivo da

importância desta “ferramenta” de prevenção de acidentes aeronáuticos.

Após ter realizado a leitura do texto, você estará apto a:

➢ identificar os motivos que levam a confeccionar o RELPREV (Cn);

➢ citar a tramitação do RELPREV (Cn); e

➢ compreender o RELPREV (Cp).

5.1 Relatório de Prevenção (RELPREV)

5.1.1 Definição

O Relatório de Prevenção - RELPREV (antigo Relatório de Perigo – RELPER) é um

reporte voluntário de uma situação potencial de risco para a Segurança Operacional.

Fornece  informações  para  que  os  Elos-SIPAER  possam  adotar  ações  mitigadoras

adequadas visando corrigir a situação potencial de risco.

5.1.2 Preenchimento

O  Relatório  de  Prevenção  (RELPREV)  é  uma  importante  ferramenta  do  SIPAER

utilizada  para  transcrever  um reporte  voluntário  de  uma  situação  potencial  de  risco  para  a

Segurança Operacional, a análise dos fatos, bem como as ações mitigadoras adotadas.

Qualquer  pessoa,  que  identificar  uma  situação  potencial  de  perigo  ou  que  dela  tiver

conhecimento, poderá reportá-la através de um RELPREV e encaminhá-lo a um Elo-SIPAER.

O relator poderá utilizar a internet (email), fax, telefone ou o formulário de Relatório de

Prevenção  (RELPREV)  para  encaminhar  seu  reporte  para  o  Elo-SIPAER.  O  seu

encaminhamento não elimina a necessidade da adoção de outras providências, seja no âmbito do

SIPAER como externo a ele.

O relator do poderá, no ato do preenchimento, identificar-se ou não. Ao se identificar

deverá fornecer um meio de contato para ser informado sobre o resultado da análise realizada

pelo Elo-SIPAER.

O  RELPREV  é  utilizado  somente  para  relatar  situações  pertinentes  à  Segurança

Operacional de uma organização, sendo proibido o uso para outros fins.
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Figura 20

5.1.3 Tramitação e Divulgação

O RELPREV é sempre gerenciado pelo Elo-SIPAER que está relacionado à situação de

potencial de risco.

O Elo-SIPAER fará a análise e avaliação do risco quanto à probabilidade, severidade e

tolerabilidade, visando à adoção de medidas de controle e mitigação.

Caso necessário, encaminhará o RELPREV para ao responsável pela atividade onde foi

detectada a situação potencial de risco.

O responsável pela atividade, que receber um RELPREV, tomará as ações mitigadoras

que julgar adequadas e informará ao Elo-SIPAER. O Elo-SIPAER, ao tomar conhecimento das
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ações mitigadoras adotadas, verificará sua eficácia visando à melhoria contínua da Segurança

Operacional.

O  Elo-SIPAER  informará  ao  relator  identificado  no  RELPREV  todas  as  ações

mitigadoras adotadas visando fechar o ciclo da prevenção, e divulgará às outras organizações e

operadores, sempre que for aplicável, os ensinamentos obtidos com o gerenciamento da situação

potencial de risco relatada.

Caso a situação potencial de risco observada possa se repetir em outras organizações, o

RELPREV será divulgado aos Elos-SIPAER correspondente, através dos meios de comunicação

disponíveis.

No  caso  do  Elo-SIPAER receber  um RELPREV,  cuja  situação  relatada  não  seja  do

interesse da Segurança Operacional, o mesmo informará ao relator o motivo pelo qual este relato

não será processado.

Elo-SIPAER, em qualquer situação, preservará a identidade do relator visando garantir a

confidencialidade do processo. Quando for desejável a divulgação do relator, em benefício do

processo do RELPREV, e desde que haja concordância do mesmo, sua identidade poderá ser

divulgada para fins instrutivos e motivacionais.

O Elo-SIPAER deverá tomar o devido cuidado para descaracterizar o RELPREV das

informações que possam identificar o relator, bem como retirar os termos inapropriados relatados

sem prejuízo ao conteúdo.

Todas  as  ocorrências  serão  registradas  visando  à  análise  de  tendência  e  a  adequada

Gestão de Risco, divulgação e definição de metas.

5.1.4 Formulários

Embora  haja  o  formulário  de  RELPREV divulgado  pelo  CENIPA,  cada  organização

poderá adotar um modelo próprio. Recomenda-se, contudo, que a parte descritiva da finalidade

do RELPREV seja mantida e que seja de fácil preenchimento.

O modelo  do Relatório  de  Prevenção está  contido no site  do CENIPA na  Internet  e

INTRAER do Comando da Aeronáutica.

Nota: Nas situações em que o relator julgue a necessidade de levar o assunto ao conhecimento do

CENIPA,  poderá  ser  preenchido  o  Reporte  Confidencial  para  a  Segurança  Operacional  –

(RCSO),  antigo  Relatório  Confidencial  de  Segurança  de  Voo  (RCSV).  Neste  caso,  poderá

utilizar  a  internet,  via  site  do  CENIPA (www.cenipa.aer.mil.br ou  www.cenipa.intraer),  fax,
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telefone  ou  o  formulário  de  RCSO,  que  é  um modelo  carta-resposta  com porte-pago,  para

encaminhar seu reporte ao CENIPA.

O CENIPA analisará de forma a serem adotadas medidas que possam eliminar ou mitigar

a condição de risco, ou seja, o foco é a prevenção de acidentes sem finalidade de atribuir culpa

ou  responsabilidade. As  ocorrências  envolvendo  atos  ilícitos  serão  encaminhadas  às

organizações e às autoridades competentes.

Figura 21

Importante:
Transcrição do RELPREV

“De acordo com as regulamentações brasileiras, este relato (ou parte dele) somente será

usado para a prevenção de acidentes aeronáuticos, a fim de aumentar a segurança operacional.

Este relato não precisa ser identificado. Caso o relator se identifique, o mesmo será informado

sobre as medidas adotadas”

Vale à Pena “Ouvir”!

➢ OS 10 MANDAMENTOS DA SEGURANÇA DE VOO

• 1 - PENSE e atue sempre com segurança;

• 2 - OBEDEÇA os regulamentos e as regras de Segurança, elas existem para protegê

lo;

• 3 - CONHEÇA o modo mais seguro de realizar sua tarefa, antes de iniciá-la;
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• 4 - INSPECIONE as ferramentas e equipamentos quanto às condições de segurança

antes de iniciar a tarefa;

• 5 - OPERE somente os equipamentos a que estiver autorizado;

• 6 - UTILIZE roupas e equipamentos de segurança;

• 7 - AVISE seu superior logo que constatar procedimento ou condições de perigo;

• 8 - COMUNIQUE imediatamente qualquer situação de perigo;

• 9  -  APOIE  seu  programa  de  segurança  e  participe  ativamente  em  reuniões  de

segurança;

• 10 - PROCEDA sempre adequadamente, evite brincadeiras.

“Seu melhor equipamento de segurança está a 20 centímetros acima de seus ombros!”

Figura 22
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