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1. Abertura da 69ª sessão plenária do CNPAA.
Na manhã do dia 08 de maio de 2018, no CENIPA, situado na SHIS QI-05, Área
Especial, Lago Sul, Brasília - DF, teve início a 69ª Sessão Plenária do Comitê Nacional de
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CNPAA.
O Brigadeiro do Ar Felipe anunciou a abertura dos trabalhos na presente manhã.
2. Apresentação da Agenda da Plenária.
Brig do Ar Felipe abriu os trabalhos augurando por uma boa interação entre os
participantes e que houvesse efetivo aproveitamento de todos nas atividades propostas
visando sempre à construção e evolução do grupo como um todo no tema de segurança
operacional.
Cel Av Roberto Fernandez Alves, Secretário do Comitê, fez a apresentação da
agenda e a sistemática dos trabalhos reiterando a sequência das propostas e discussões
que se seguiriam. O secretário informou que existiam três entidades a serem verificadas
quanto as suas exclusões e, em sequência, seria abordado o regimento interno, o qual já
havia sido discutido em Plenária anterior sendo este o encontro para a aprovação do texto
final do documento. Seguindo com a agenda, pontuaram-se as apresentações, em
primeiro, a apresentação da ASOCEA sobre a implantação do SSP, seguindo, já no
período vespertino, com a apresentação da GOL, posteriormente a apresentação da
SENASP e, após o intervalo, o dia se encerraria com a apresentação do SINDAG. Já no
segundo dia de trabalho, dia 09 de maio de 2018, as apresentações se iniciam com a
EMBRAER e posteriormente com a apresentação da CSVM após o intervalo.
Visando otimizar ainda mais os trabalhos, o secretário do Comitê informou que,
ainda pela manhã do presente dia, a pedido da Comissão Nacional de Treinamento,
haveria uma oportunidade de fala para que esta fizesse um breve feedback na pessoa do
Sr. Morteo, AsaGol, após a apresentação do secretário sobre a homologação do texto do
Regimento Interno. Já no período da tarde, ainda do primeiro dia, haveria também um
adendo por parte da Comissão que trata sobre os drones a fim de que esta fizesse a
apresentação dos trabalhos realizados. O secretário justificou a falta da inclusão desta
apresentação devido a não confirmação da participação do representante o qual se
encontrava enfermo.
Por fim, o secretário pede para que os participantes observem o horário dos
trabalhos a serem realizados desejando a todos uma ótima Plenária.
3. Apresentação da ASOCEA (inclusão de entidade)
Segundo Cel Teixeira, ASOCEA, a seguinte apresentação trata sobre a admissão
da ASOCEA como Entidade-Membro. No entanto, conforme colocado pelo palestrante,
esta entidade sempre esteve envolvida com o CNPAA já que até abril de 2017 a chefia da
ASOCEA era feita cumulativamente pelo chefe do CENIPA.
Assim, o objetivo da apresentação seria conhecer as principais atividades
desenvolvidas hoje pela ASOCEA e discussão sobre a inclusão desta Entidade como
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Membro do CNPAA. Por missão, a ASOCEA é uma Assessoria de Segurança
Operacional de Controle do Espaço Aéreo que possui como finalidade assessorar o
Comandante da Aeronáutica nos assuntos relativos à supervisão da Segurança
Operacional do Serviço de Navegação Aérea gerenciando também o Programa de
Vigilância da Segurança Operacional do Sistema de Controle do Espaço Aéreo.
Segundo o Organograma apresentado na exposição, a ASOCEA está ligada
diretamente ao Comandante da Aeronáutica, assim como os demais órgãos de
Assessoria direta do Comando da Aeronáutica. Internamente, a entidade possui duas
divisões, contudo, o ponto forte da ASOCEA é a Divisão de Inspeções (DINSP) a qual
possui quatro seções básicas: Seção de Planejamento (SPL) - trabalha com o plano anual
de inspeções com uma média de 60 inspeções anuais, é nesta seção que é feita a fase
de pré-inspeção com a escalação de equipes de auditoria; Seção de Controle (SCO) trata do desenvolvimento da inspeção e logo após a inspeção, quando o material é
recebido dos auditores; Seção de Análise (SAN) - é a pós-inspeção, onde são analisadas
as não conformidades que foram aplicadas nesses provedores, o palestrante pontua que,
no caso das não conformidades não serem ajustadas, estas seguirão para a Junta de
Julgamento da Aeronáutica; também há uma Seção de Monitoramento Contínuo (SMC) que faz um link com a ASOACI (CENIPA) em relação aos procedimentos e protocolos
exigidos pela ICAO.
Como principais atividades desenvolvidas pela ASOCEA há a atualização do
Programa de Segurança Operacional da Aviação Civil, PSO-BR e também atualização do
PSOE-COMAER o qual o trâmite já foi feito e se encontra hoje no domínio do EMAER e
GABAER fazendo um filtro jurídico para uma futura aprovação por parte do Comandante.
Na ASOCEA também é realizada a inspeção dos PSNA, atualmente, uma média de 150
provedores (segundo o palestrando, a INFRAERO é o segundo maior com 56
provedores). Inspeciona também o DECEA com relação à normativa da ICAO. Atua na
elaboração do Relatório de Desempenho do SISCEAB com as estatísticas do setor. E, por
fim, a ASOCEA também coordena as ações de preparação para as auditorias da OACI.
O palestrante termina sua explanação reforçando os objetivos de sua apresentação
e colocando-se à disposição dos demais participantes para eventuais esclarecimentos
almejando a inclusão da ASOCEA como membro do CNPAA.
VOTAÇÃO
Cel Roberto iniciou a votação. Disse o resultado que, por maioria absoluta, a
ASOCEA está admitida no CNPAA.
4. HELIVIA AERO TÁXI S.A (exclusão de entidade)
Cel Roberto pontuou que, a pedido da própria Helivia Aero Táxi S.A, foi realizada a
exclusão como Entidade-Membro do CNPAA.
5. CSV Consultoria (exclusão de entidade)
Outra Entidade-Membro que pediu para ser retirada foi a CSV Consultoria, sendo
portanto excluída.
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6. IATA (exclusão de entidade)
Ainda sob orientação do secretário, foi verificado que o membro IATA alcançou
quatro faltas alternadas. Disse o secretário que, conforme o regimento, a entidade deveria
ser excluída após três faltas alternadas ou duas consecutivas e que a IATA já extrapolou
o máximo de faltas permitidas. No entanto, o Comitê iria julgar se a entidade deveria ser
ou não excluída.
Após dúvidas de alguns membros, o presidente do Comitê, Brig do Ar Felipe,
tomou a palavra para esclarecer a questão do período de tolerância de faltas. Segundo
pontuado pelo presidente, os limites de faltas do regimento são relativamente baixos para
que haja uma exclusão ex-officio. Então, a votação é justamente para que haja uma
chance da entidade se manifestar justificando suas faltas. O membro em questão não se
manifestou até então, mas já houve outros momentos com outras entidades que se
manifestaram após haverem extrapolado o máximo de faltas. Desta forma, a votação é
uma forma também da entidade poder se justificar e ser ouvida.
O secretário coordenou a votação, entretanto a mesma foi cancelada em função
dos debates sobre o artigo do Regimento Interno que trata da exclusão de EntidadeMembro. Assim, a secretaria do CNPAA deverá informar a IATA que ela atingiu o limite de
ausências não justificadas e que ela deverá se manifestar quanto ao seu interesse em
permanecer como membro do Comitê e comparecer à próxima assembleia.
7. Regimento Interno (Aprovação de texto)
O Secretário do Comitê, Cel Roberto, deu início à apresentação sobre a aprovação
do texto do Regimento Interno o qual, na última reunião, foi revisto em alguns aspectos
tendo agora seu texto final para aprovação.
Assim, ficou acordado em texto que, no seu artigo 9º Parágrafo Único, haverá a
alteração do período para a solicitação formal da Entidade interessada em ingressar no
Comitê a qual deverá ser recebida pelo Secretário do CNPAA até 30 (trinta) dias antes da
Plenária e não mais 20 (vinte) dias.
Seguindo a leitura, o secretário pontuou que o artigo 17 não foi discutido em
plenária anterior, mas que ele trouxe o item com uma proposta de texto para votação com
a criação de um novo parágrafo. Neste ponto, fala-se sobre a participação de entidade na
condição de ouvinte em uma Sessão Plenária. Segundo o texto, tal participação poderá
ocorrer mediante manifestação previamente aprovada por maioria na Plenária anterior.
Seguindo para o artigo 20, no que diz sobre o período de convocação para as
Plenárias do Comitê, esta deverá ser feita com antecedência mínima de 20 (vinte) dias e
não mais 30 (trinta) dias, salvo nos casos de determinação diversa do Presidente.
Já no artigo 21, no que diz respeito sobre as propostas de assuntos, estes deverão
ser entregues ao protocolo da Secretaria até 30 (trinta) dias antes da data da Plenária e
não mais 20 (vinte) dias, salvo no caso de determinação diversa do Presidente.
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No artigo 34 em seu parágrafo segundo, foi salientado que as Comissões deverão
apresentar um plano de trabalho na assembleia seguinte a sua formação.
No artigo 35, que tange sobre os Relatórios Periódicos, serão enviados à
Secretaria a cada 6 (seis) meses e não mais bimestralmente.
No artigo 43, abrangendo as emendas ao texto do regimento do CNPAA, poderão
ser propostas à Secretaria do Comitê pelas Entidades-Membros, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias e não mais 15 (quinze) dias.
VOTAÇÃO
Cel Roberto pôs em votação as propostas de textos, sendo elas aprovadas
por unanimidade.
7.1 Debates e deliberações
Ao final, o secretário retomou o artigo 17, o qual fala sobre a participação de
Entidades na condição de ouvinte. Segundo o secretário, houve uma solicitação da
ABRAPAVAA (Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes
Aéreos) para participação na presente Plenária. Contudo, por não haver previsão no
Regimento Interno, o presidente do Comitê entendeu ser necessária à criação deste item
para os futuros pedidos, como foi o caso da ABRAPAVAA.
Ainda sobre a questão, o Cel Paulo Franco, DPA/ DCTA, apontou que seria
interessante, no ato da petição da entidade como ouvinte, que esta manifeste o motivo
justificado de sua ponderação e não apenas expressasse interesse, assim o Comitê
julgaria se seria pertinente ou não a presença do ouvinte. O secretário releu a solicitação
da ABRAPAVAA como forma de justificativa de sua participação.
Sendo assim, com o texto já aprovado, o secretário colocou em votação a
participação da ABRAPAVAA na condição de ouvinte na próxima Plenária, resultando em
23 votos contra, 5 a favor e 14 abstenções, não sendo aprovada a participação da
Associação como ouvinte.
O Cel Av. R1 Antônio Cícero, representante do DECEA, retomou o ponto da
exclusão de uma entidade com o exemplo da IATA, pedindo para que se faça uma
alteração do regimento para que o Comitê notifique a entidade após duas faltas seguidas
para que essa se posicione e tenha o direito de justificativa.
Após o debate, foi acordado com 41 votos a favor e 1 voto contra, que a Secretaria
do CNPAA deverá notificar a instituição que teve duas abstenções seguidas ou três
alternadas para que ela se manifeste.
8. Comissão Nacional de Treinamento
Considerando a disponibilidade de tempo, foi concedido ao Sr. Morteo,
representante da AsaGol, 15 minutos para sua manifestação, tendo ele pedido para que
fosse registrado em ata que a AsaGol passou a coordenação da Comissão Nacional de
Fadiga Humana para o SNA na pessoa do Comandante Túlio Eduardo Rodrigues.
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Segundo o palestrante, foi feita uma reunião da Comissão Nacional de
Treinamento, no dia 20 de fevereiro de 2018, nas instalações da AsaGol para dar inícios
aos trabalhos. Na presente reunião, foram criados grupos de trabalho para a revisão dos
manuais de curso, sendo um deles referente ao manual de piloto agrícola (tanto de avião
como de helicóptero), Piloto Privado (avião e helicóptero), manual de mecânicos e de
comissários de voo. O foco da comissão é apresentar os estudos sobre processo de
capacitação em proveito do desenvolvimento da aviação civil, por meio de análises
puramente técnicas.
A revisão do manual de comissário de voo é coordenada pelo Comissário Mario
Matias; o de piloto privado, pelo Professor Gaspar (ANHEMBI) e Cmte Nilton (EFAI); o
manual de piloto agrícola é coordenado pelo Cmte Ghisleni (SNA); e o material que fala
sobre manutenção aeronáutica pelo SO Milton (SERIPA V).
O palestrante terminou sua fala comunicando que, no dia 10 de maio de 2018,
haverá uma reunião da comissão com a ANAC, em Brasília, para que sejam
apresentados os estudos, a fim de contribuir para os trabalhos desta Agência.
9. Implantação do SSP
O Cel Teixeira iniciou sua apresentação lembrando que, na realidade, esse
programa já está implantado desde 2009 e que atualmente está sendo aplicada a fase de
“implementação”, ou seja, continuação e revisão a partir de uma nova abordagem. O
objetivo, então, é contextualizar a revisão do Programa Brasileiro para Segurança
Operacional da Aviação Civil (PSO-BR).
Começando com os antecedentes, o palestrante pontuou a necessidade de se
lembrar de alguns aspectos da Supervisão da Segurança Operacional (SSO), realizada
pela ICAO, e sobre o SSP, que cada Estado tem que ter o SMS mais conhecido como
SGSO. Assim o apresentador salientou que a ICAO, através das normas e práticas
recomendadas aos Estados, orienta que sejam internalizados alguns aspectos em suas
regulamentações, mas mantendo a soberania de cada Estado. A partir da
regulamentação aprovada, segue-se para os provedores de serviço para que sigam com
suas atuações. Assim, a relação do provedor de serviço prestado é o conhecido SMS
(SGSO).
A relação entre o Estado e seus grandes provedores é representada pelo SSP que
trata da Previsão de Segurança Operacional do Estado Brasileiro. Já o SSO é o
monitoramento da capacidade de supervisão dos Estados por onde a ICAO monitora
continuamente a capacidade de segurança de todos os membros da convenção. O
monitoramento ocorre quando cada Estado alimenta o programa OLF, o qual é
colaborativo e alimentado continuamente pelos Estados-Membros (esse monitoramento é
conhecido por nós como CMA). Para que todo esse ligamento e monitoramento
funcionem deve haver um responsável monitorando que é o Coordenador Nacional de
Monitoramento Contínuo, função essa exercida hoje pelo Coronel Marco.
Então, no âmbito do Brasil, as normas e práticas seguem para DECEA e ANAC, o
DECEA regulamenta os serviços de navegação aérea, a ANAC regulamenta os serviços
aéreos e aeródromos, CENIPA investiga ambos os serviços. DECEA e ANAC também
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fazem a supervisão desses mesmos provedores regulamentados por eles. Já a ASOCEA,
como órgão ligado diretamente ao Comando da Aeronáutica, faz a chamada vigilância
normativa para verificar se aquilo que foi regulamentado pelo DECEA está sendo
cumprido adequadamente pelos seus provedores.
Em sua apresentação, o palestrante trouxe a divisão do que seria a competência
do PSOE-COMAER e do PSOE-ANAC, onde ambos estão descritos no PSO-BR. Com
uma linha no tempo, o palestrando mostrou como foi o andamento da ASOCEA na
implementação do SSP no Estado Brasileiro, seu reestruturamento, a expansão dos
conceitos e os exemplos agregados.
Em 29 de abril de 2017, foi assinada uma portaria em conjunto (ANAC e DECEA)
para que houvesse revisão do PSO e o plano de implementação do SSP. O trabalho
contou com representantes da ANAC, DECEA, CENIPA e ASOCEA, totalizando 23
especialistas. Foram revistos 19 documentos a fim de que ajustes indicados pela ICAO
fossem feitos. O trabalho demandou, aproximadamente três meses e meio.
Após toda a revisão, foram encontradas lacunas sobre os mecanismos de
coordenação nos indicadores de metas do Estado e monitoramento conjunto, além do
compartilhamento de informações. Desta forma, o maior desafio encontrado foi trabalhar
melhor o regimento interno do mecanismo de coordenação, principalmente sobre a
transmissão de informações entre seus membros, além da questão dos indicadores do
Estado e monitoramento conjunto.
O apresentador então terminou informando que é nesse âmbito que os grupos
estão participando e que estes seguem até junho a fim de trazer uma verdadeira
operabilidade desse mecanismo. Continuando seus comentários, o palestrante indicou
que existe a previsão de uma auditoria específica em SSP por parte da ICAO para o ano
de 2021 e lembrou que tanto o PSO-BR com o PSOE-COMAER deverão fechar seus
ciclos de prevenção, estando em constante monitoramento de seus indicadores para que
seus objetivos sejam alcançados.
9.1 Debate e deliberações
O Cmte Nilton (EFAI) disse que para se estabelecer bons indicadores é
fundamental que se tenha números que representem o que de fato está acontecendo.
Sem isso, o gerenciamento poderá ser prejudicado. O que se nota é que não há, segundo
ele, índices de acidentes, somente números absolutos e, dessa forma, não há indicativos
de que algo melhorou ou piorou segundo um parâmetro. Se, por exemplo, de um ano para
o outro o número de acidentes teve uma redução de 10% (número absoluto), pode-se
dizer que melhoramos. Mas se soubermos que o volume de horas voadas caiu em 50%
nesse mesmo período, o índice de acidentes por hora voada estará bem pior. Nas
grandes empresas se têm bancos de dados onde constam as horas voadas, no entanto,
na aviação geral é muito difícil se ter esse número de horas. Sendo assim, a pergunta do
participante é se já foi pensado em algum meio que possibilite o levantamento de horas
voadas pela aviação geral de forma a se determinar indicadores consistentes. A sugestão
é que a ANAC faça a tabulação desses dados de horas voadas pela aviação geral a partir
do controle das inspeções anuais de manutenção (IAM).
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Em resposta, o palestrando disse que existem varias iniciativas por parte das
organizações participantes, mas fica a pergunta: por meio de quais indicadores pode-se
saber que tal objetivo foi alcançado? Então, a questão dos grupos de indicadores deve
estar ligada a um tipo de objetivo específico, ou seja, saber qual é a finalidade daquele
indicador. O palestrando segue dizendo que estão usando objetivos dentro da própria
ANAC ou até mesmo programas estratégicos dentro da própria FAB para que, a partir daí,
sejam feitos os principais indicadores que atendam os objetivos da aviação geral.
O Presidente do Comitê salientou para que a ideia dos objetivos, indicadores e
metas seja feita baseada em dados e que, para isso, se fazia necessário o levantamento
de dados mais relevantes. Então, toda fonte de informação é importante para a
construção dos indicadores vinculados a cada objetivo estratégico.
Seguindo com a observação do Cel Cícero, DECEA, este indicou que não se deve
estar somente preso aos dados que estão disponíveis para só a partir deste ponto
estabelecer objetivos, mas deve haver um caminho contrário, ou seja, definir objetivos e
depois os indicadores, ter essa visão de que a criação de objetivos é que irá nortear todo
o trabalho. Além da observação, o participante questionou se há algum prazo definido
para que as atividades sejam concluídas.
O palestrante reiterou que o prazo é até final de junho e que haveria uma reunião já
marcada para o dia seguinte à apresentação, dia 09 de maio de 2018, e também quintafeira pela manhã, dia 10 de maio de 2018, na ANAC.
O Prof.. Gaspar, da ANHEMBI, parabenizou o palestrante e sugeriu que, com o
prazo já em Junho, se o palestrando poderia trazer alguns dados para a próxima plenária
junto com o pessoal da ANAC.
O palestrante complementou que realmente é um trabalho desafiador, difícil, já que
nenhum país na América do sul tem esse tipo de dado.
O presidente da Plenária, Brig do Ar Felipe, informou que a abordagem de Estado
já foi colocada na última auditoria da ICAO no âmbito do CENIPA. Apesar de ter sido uma
auditoria AIG, ou seja, de investigação de acidentes, o que foi auditado foi o Estado
Brasileiro, não só o CENIPA, mas também o DECEA e o ANAC. Então, o SSP vem ao
encontro desse conjunto e por isso ele deve estar intimamente ligado com o SGSO de
cada entidade para que o Estado tenha uma atuação devidamente coordenada e
integrada.
Cmte. Viana, da GOL, trouxe o exemplo da própria Gol. Na Entidade existe o
NODSO (Nível ótimo de segurança operacional). Hoje, quando é aberto um relato
eletrônico na GOL, que entra no banco de dados, o analista entra na tabela de matriz de
risco, probabilidade, severidade e a partir daí terá um tempo para essa solução. Então, se
ele definir que o caso é grave, vermelho, em cinco dias terá que ser resolvido, caso seja
amarelo, 75 dias, no laranja 45 dias e no verde 90 dias. Esse parâmetro é mandado para
a área em questão, a área terá um plano de ação para ser trabalhado dentro desse
período, o analista e o safety aprovam esse plano de ação e então segue para as devidas
atuações. No início, o número de relatos só aumentava e isso era preocupante, pois
estariam perto de um potencial acidente, hoje, o número de relatos está caindo e já é
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possível separar qual núcleo é mais preocupante e onde deve haver mais cuidado. Então,
o participante pontua que esse procedimento poderia ser mais utilizado no âmbito
nacional, junto com a ajuda do CENIPA e da ANAC para que os indicadores se tornem
públicos para todos, não apenas para a empresa X ou Y, mas sim para todos que estejam
envolvidos na segurança de voo. Assim, com todos alimentando um único sistema este
poderá servir de consulta por qualquer entidade sem estar somente sob o domínio de um
único membro.
O palestrante aproveitou para comentar que, juntamente com a ASOCEA, estão
como participantes o senhor Nakamura (ANAC), Cel Marco, Cel Gusman (CENIPA) e o
senhor Ricardo Albuquerque (ANAC), na revisão do PSO-BR.
10. Apresentação do Comitê de Segurança Operacional de RPAS
Considerando a disponibilidade de tempo, foi concedido ao Maj Boery, CENIPA, 15
minutos para abordar o plano de trabalho da Comissão de Drones.
O palestrando iniciou mostrando os impactos negativos na utilização do drone com
algumas notícias e reportagens que repercutiram na mídia.
Iniciando pelo objetivo macro da exposição, pontou o estudo da segurança
operacional das operações RPAS no Estado Brasileiro, cuja primeira delimitação do
escopo foi modificar de aeronaves não tripuladas para aeronaves remotamente pilotadas,
que é o escopo que a ICAO está trabalhando e que a ANAC e DECEA também têm algum
tipo de regulamentação. Como principais ameaças, o palestrando pontuou o risco de
colisão contra aeronaves tripuladas, a interdição do espaço aéreo e lesões a pessoas e
danos a propriedades. Tudo isso, envolve, obviamente, o regulador. Tanto o regulador
das aeronaves quanto do acesso ao espaço aéreo.
O principal objetivo do comitê seria então uma proposta de criação/atualização de
procedimentos, normas e legislações (defesas) buscando garantir a integridade da
operação, a integridade do produto, buscando o não uso do espaço aéreo em áreas
proibidas; a confecção de manual de Prevenção de Acidentes na Operação de RPAS; a
confecção de protocolos de investigação e Guia de Investigação de ocorrências
envolvendo RPAS e artigos científicos. Como possíveis áreas para essas pesquisas,
poderiam ser analisadas as legislações de proteções e defesas que tratam de risco de
colisão com aeronaves tripuladas e risco de lesões a pessoas; análise das sanções e
amparos legais existentes no âmbito da ANAC; estudo sobre criação de um sistema de
reporte de RPAS, envolvendo diversos atores para tentar fazer um sistema de reporte
único; boas práticas para Segurança Operacional da Operação de RPAS; integridade de
produção, verificando a certificação da fabricação, certificação do produto e dificuldades
em serviço; integridade das operações, licenças e manutenção; análise de acidentes no
mundo envolvendo RPAS; análise sobre Zona de Exclusão Permanente, áreas que são
suscetíveis a um maior uso desses equipamentos e análise de zona de exclusão
temporária.
Visando essas áreas de atuação, o palestrando mostrou uma linha de trabalho com
datas a serem cumpridas para o melhor funcionamento e otimização da Comissão: até dia
28 de setembro de 2018 será feita uma pesquisa exploratória das legislações existentes;
até 01 de dezembro de 2018 propostas de criação/atualização de normas e legislações;
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até 13 de abril de 2019 confecção do Manual de Prevenção de Acidentes na Operação de
RPAS; até 27 de julho de 2019 confecção de protocolos de investigação e Guia de
Investigação de ocorrências envolvendo RPAS.
O palestrando reafirmou que esta é uma realidade do país, e que se o número de
aeronaves remotamente tripuladas cadastradas na ANAC ainda não ultrapassou o de
aeronaves tripuladas, está para ultrapassar, trazendo vários riscos, já que o uso desse
equipamento envolve atores que não estão acostumados com a segurança de voo.
Atualmente, só existem cinco membros no grupo e, com essa realidade, o
palestrante pediu alguns voluntários, tendo se manifestado em ingressar na Comissão:


Sr. Junior Oliveira – SINDAG



Prof. Gaspar – (ANHENBI)



Cmte João Varella – SNA



Cmte Roberto Coimbra – OMINI Taxi Aéreo



CF Charles Carvalho – Marinha do Brasil



Cmte Marcos Aurélio – AsaGoL



Sr. Alfredo Ferreira – ABRAPAC

11. Transporte Aéreo de Artigos Perigosos Ocultos
Sr. Pedro Gomes – GOL iniciou sua apresentação informando que existem
diversas ocorrências de transporte oculto de artigos perigosos nas aeronaves de
transporte aéreo regular e que estas ocorrências podem levar a um acidente.
O palestrando conceituou que artigos perigosos são aqueles que possuem
características que podem causar lesões às pessoas e/ou danos às propriedades e que
não há riscos se o transporte for realizado de acordo com a regulamentação internacional
vigente.
O palestrando apresentou alguns exemplos de artigos perigosos não declarados ou
ocultos e o prejuízo direto e indireto causado pelo vazamento de ácido de uma bateria
transportada de forma imprópria. Foi abordado também o acidente ocorrido com a
aeronave cargueiro 747 da UPS, em 03 de setembro de 2010, em Dubai.
Sobre a regulamentação foi abordado o RBAC 175, emitido em 26 de janeiro de
2018 e com previsão para vigência a partir de 25 de julho de 2018.
O artigo 175.5, letra b, do RBAC 175, especifica que exceto como previsto nele, os
artigos perigosos não podem ser transportados em aeronaves civis, como carga ou
bagagem, sem o prévio conhecimento do transportador e sem a necessária
documentação exigida para o transporte.
O palestrando observou que não há menção ao transporte oculto/não-declarado de
artigos perigosos; não há menção à inspeção de carga; que a Inspeção e a verificação de
carga são tratadas apenas no RBAC 108 (Segurança da Aviação Contra Atos de
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Interferência Ilícita); e que há falta de política estabelecida em relação à Segurança
Operacional das operações de carga aérea.
Foi mencionado que para o gerenciamento do risco deste tipo de situação é
importante ter uma base de dados, sendo mencionados os artigos 175.15 (g), 175.25 (f) e
175.27 (b), do RBAC 175, abordando as responsabilidades segurança e reporte de
discrepâncias, acidentes ou incidentes, respectivamente.
A base de dados é essencial para a elaboração de uma análise de tendências e
para o estabelecimento de uma blacklist.
A atuação da ANAC como órgão regulador possui viés de fiscalização e de
punição, sendo importante o estabelecimento de ações para o implemento de uma cultura
com viés de gerenciamento e promoção da segurança operacional relacionada ao tema
Artigos Perigosos.
Assim foi proposta a criação de uma Comissão para estudar o estabelecimento de
uma estrutura colaborativa para receber, compilar e analisar dados de ocorrências
relacionadas a artigos perigosos, sem viés fiscalizatório/punitivo.
11.1 Debate e deliberações
O Sr. Rangel Ferreira, do HELICENTRO, propôs oficiar a ANAC pedindo para
prorrogar o prazo de consulta pública do RBAC 175, de forma que a Comissão, se criada,
poderia contribuir com propostas de ações com viés de gerenciamento e promoção da
segurança operacional relacionada ao tema Artigos Perigosos.
O Brig. Felipe, Presidente do CNPAA, concordou com a proposta e informou que
iria expedir um ofício para a ANAC solicitando a extensão do prazo de consulta pública do
RBAC 175, por 120 dias.
VOTAÇÃO
Cel Cavalcanti iniciou a votação e, com 47 votos a favor, nenhum contra e uma
abstenção, foi criada a Comissão de Transporte de Carga Perigosa.
Fazem parte da Comissão: ABEAR, AERÓLEO, AVIANCA, CENIPA, GOL, LATAM
e MODERN. Sendo a presidência da Comissão exercida pela GOL.
12. Teste de Atenção Diário Computadorizado
O Ten Cel Márcio Franco Borges, Subsecretário da Casa Militar e Chefe do
NOTAER, Estado do Espírito Santo, em tema proposto pela SENASP, iniciou sua
apresentação informando que o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER)
possuía implantado em sua rotina, através de Parceria com a Vale, um teste
computadorizado de atenção, que se trata de uma ferramenta educativa de rastreio da
atenção.
O uso da ferramenta possui o objetivo de investigar preventivamente situações
circunstanciais e pontuais que podem interferir na capacidade de prontidão e,
consequentemente, na execução de atividades laborais.
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A metodologia se baseia em uma análise individual diária da capacidade da
atenção de cada pessoa, buscando identificar alteração de parâmetros como desatenção,
impulsividade, declínio da reação motora e desconcentração, bem como possíveis
queixas clínicas e psicossociais. É uma metodologia de predição de acidentes, mudança
de comportamento de risco e ampliação da performance com o desenvolvimento da
qualidade de vida.
Já implantada em várias empresas nacionais com operações de Risco 4 e que se
pretende levar para apresentação pelo grande potencial de aplicação na aviação.
A metodologia estimula o autocuidado com o monitoramento diário da atenção,
estimula o cuidado do parceiro, com a multiplicação de boas práticas e o
comprometimento da liderança, que passa de forma mais objetiva a conhecer e se
aproximar de sua equipe, trabalhando preventivamente.
Com a utilização, objetiva-se a Saúde e Segurança, a redução de custos com
acidentes e com absenteísmo, além da prevenção de erros operacionais e de doenças,
culminando em ganho de produtividade.
Princípios Gerais:
1) Através de um teste simples e rápido, avaliar a capacidade de prontidão
(Atenção) para o início das atividades, ou antes, de atividades críticas, tornando mais
seguro e saudável o ambiente de trabalho;
2) Orientar possíveis fatores que possam interferir na qualidade de vida, saúde e
segurança do trabalhador;
3) Fortalecer a importância da redução do comportamento de risco com foco
educativo (não punitivo);
4) Fortalecer as boas práticas no cuidado com a saúde gerando mais segurança
com produtividade no trabalho;
5) Atuar preventivamente na saúde e segurança dos empregados e empresas;
6) Aproximar a Neurociência da Indústria/Aviação com foco na Avaliação
Comportamental.
7) Aperfeiçoar a liderança e Gestores por meio de uma ferramenta objetiva com
fundamentação estatística.
8) Princípios Ética, Sigilo e Confidencialidade.
13. Ações de Prevenção na Região Sul
O Sr. Junior Oliveira – Secretário Executivo do SINDAG iniciou sua apresentação,
abordando as ações de prevenção realizadas pelo SINDAG, na região sul do País.
Discorreu sobre as ações realizadas no Paraná e Santa Catarina em empresas de
Aviação Agrícola e Universidades, atingindo mais de 390 pessoas do setor e profissionais
em formação.
Apresentou sua proposta de ação para o Rio Grande do Sul em junho/2018.
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Encerramento do primeiro dia da 69ª Sessão Plenária do CNPAA
Brig Felipe reitera o horário para o dia seguinte, e agradece a participação de todos
nos debates do primeiro dia.
14. Abertura do segundo dia da 69ª Sessão Plenária do CNPAA
O Presidente do CNPAA, Brig. Felipe, saudou a todos pelo segundo dia de
trabalho, pontuou que o primeiro dia foi bem proveitoso e que os trabalhos possam seguir
o mesmo ritmo neste segundo dia.
Antes de iniciar as apresentações, o secretário pontuou que neste segundo dia iria
retomar o texto do Regimento Interno a ser aprovado já que ficaram algumas dúvidas
quanto à notificação e justificativa de membros faltosos à Plenária.
15. Apresentação “Runway Excursions”
O Sr. Carlos Eduardo, engenheiro da EMBRAER, trabalha na área de segurança
de voo da empresa, mais especificamente nas investigações de acidentes desde 2010. A
apresentação teve como foco maior a saída de pista na aviação comercial, trazendo
também um pouco do trabalho feito no grupo de trabalho do BCAST.
Antes de falar do BCAST especificamente, o palestrante faz um panorama histórico
sobre o CAST em si. Este nasceu em 1998 nos Estados Unidos com o nome de Civil
Aviation Safety Team (CAST) como iniciativa de cooperação governo/indústria. Ele surgiu
com uma meta de redução de 80% da taxa de acidentes em 10 anos e, ao final de 2008,
o resultado foi uma redução de 83%. É um grupo que faz análises e estudos unicamente
através de dados (data driven), ou seja, não existem especulações, somente dados. Com
esse estudo, chegou-se a conclusão que quatro tipos de acidentes necessitariam de
prioridade: LOC-I, CFIT, MAC, e RE. O CAST se utiliza de SE (Safety Enhancements)
para lançar recomendações que poderão reduzir as taxas de acidentes.
O palestrante salientou que o grupo faz análises financeiras para avaliar a
viabilidade e o custo/benefício de cada SE.
No Brasil, o BCAST foi criado pela Resolução 189 de 24 de maio de 2011,
assinada pelo Diretor Presidente da ANAC. Assim como o CAST, também foram
estabelecidos quatro grupos de trabalho (LOC-I, CFIT, MAC e RE) e participam do
BCAST, além da ANAC, também vários outros players da aviação brasileira (Avianca,
Latam, Azul, Gol, ABEAR, DECEA, IATA, Embraer e outros).
Sobre as atividades específicas do grupo de trabalho de Runway Excursions, foram
feitos até então 14 encontros desde fevereiro de 2017. Uma das primeiras ações do grupo
a partir de 2017 (ano em que o palestrando entrou na coordenação) foi priorizar a atenção
para o Safety Enhancements SE215 (TALPA-ARC) e o SE216 (Flight Crew Landing
Training). Assim, como frentes de trabalho, o grupo possui três pontos: Estudo e definição
de cronograma geral para implementação do TALPA-ARC no Brasil (SE 215); definição
de monitoramento de toque/pós-toque/ análise das saídas de pista dos últimos 10 anos
para identificação de fatores contribuintes comuns.
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Para entender o que é o TALPA-ARC é necessário fazer um panorama histórico. O
acidente de um Boeing 737, operado pela Southwest Airlines (SWA), em Chicago, EUA,
em dezembro de 2005, foi uma espécie de divisão de águas para o desenvolvimento de
um padrão comum de reporte de condição de pista. Era um voo com condições climáticas
desfavoráveis, que pioraram durante o voo, terminando com uma saída de pista e colisão
com um carro, causando a morte de uma criança. O impacto público foi grande por conta
de toda a situação. A partir desse evento, foi deflagrada uma campanha de
desenvolvimento de uma nova metodologia para cálculo de performance de pista
contaminada. Com esse acidente, foram descobertos alguns pontos latentes: havia
inúmeras metodologias que não se conversavam entre si para determinação de
performance de pouso. Um dos tipos existentes para esse tipo de reporte era o conhecido
“Tipo de contaminante e espessura observada”. No entanto, o problema desse tipo de
reporte é que as condições podem mudar rapidamente dependendo da taxa de
precipitação, acúmulo, uso, temperatura, insolação e manutenção/tratamentos
superficiais.
Outro tipo de reporte de condição de pista era aquela atrelada ao resultado da
medição de fricção, ou seja, utilizava-se um “carrinho” (existem diversas especificações e
modelos diferentes de friction tester) para medir o coeficiente de fricção da pista. Contudo,
uma correlação universal entre diferentes tipos de “carrinhos” e entre a leitura de um
determinado modelo e a performance esperada de frenagem de uma aeronave nunca foi
atingida de fato. Em outras palavras, não existe uma correlação internacionalmente aceita
entre conceito de fricção e a expectativa de performance de pouso de uma aeronave.
Finalmente, outro tipo de reporte de condição de pista eram os braking action reports,
avaliações subjetivas de frenagem que eram prestadas pelos pilotos após livrar a pista.
Essa prática caiu em desuso nos últimos anos no Brasil. Além disso, alguns outros pontos
foram levantados nesse processo de performance de parada em pista contaminada que
não eram requeridas pelo FAA nem pela ANAC e, não sendo requerida, cada fabricante
seguia a sua própria metodologia. Assim, o cenário naquele momento era de
metodologias que não se conversavam entre si e que geravam mais dúvidas que certezas
para a tripulação.
Neste cenário, foi criado um comitê para discutir essa performance pista
contaminada a qual recebeu o nome de TALPA-ARC (Takeoff and Landing Performance
Assessment Aviation Rulemaking Committee), foi um comitê que reuniu linhas aéreas,
fabricantes, despachantes e todos os entes da comunidade aeronáutica para desenvolver
uma nova tecnologia. Foi desenvolvido desde 2005, logo após o acidente mencionado e
amplamente estudado antes de ser colocado de fato em prática e começou a ser
efetivamente adotada nos Estados Unidos, em primeiro de outubro de 2016.
A base do TALPA-ARC é uma tabela, intitulada Runway Condition Assessement
Matrix (RCAM), uma ferramenta para identificação de condição de pista, baseando-se na
observação da natureza/espessura do contaminante. Seu resultado gera um código de
condição de pista (chamado RwyCC – Runway Condition Code), que podevariar de 0 a 6,
sendo 6 uma pista seca e 0 uma pista contaminada por gelo.
Hoje, os fabricantes já estão fornecendo a performance de parada das aeronaves
baseada nesses códigos (0 – 6).
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Assim, através do código e parâmetro do RwyCC, há essa troca de informação
entre ambos para que a tripulação tenha a real noção de como está a situação da pista
naquele momento. Ao livrar a pista, a tripulação deverá reportar ao operador se de fato a
situação foi aquela reportada (RBA), a qual será confrontada com a RwyCC que foi
estabelecida, sendo assim, se necessário, serão feitos os ajustes do código para mais ou
menos.
Por último, o operador do aeródromo também tem a autonomia de lançar um
NOTAM do aeródromo dele, que recebe a denominação de FICON (“Field Condition”),
para que as condições dele sejam repassadas no menor tempo possível para o
despachante das companhias.
Ainda sobre esse sistema, existem dois pontos importantes: ele é um sistema em
“malha fechada” e há também a introdução de condição de interrupção das operações
baseado em RBA, o que não existia anteriormente e que seria fundamental para prevenir
também as saídas de pista.
Por fim, a frente de trabalho do grupo 2 se dá no âmbito do toque/pós toque o qual
não era algo tão amplamente monitorado. Observou-se que o uso inadequado dos
dispositivos de frenagem têm sido uma constante nos eventos de saída de pista no Brasil.
O grupo de trabalho observou-se que as grandes operadoras nacionais não fazem, de
forma consistente, o monitoramento de toque e eventos pós-toque. Então, em novembro
de 2017 foram definidos alguns eventos para monitoramento: WGA12 (uso inadequado de
dispositivos de desaceleração) e seus subgrupos e o WGA23 (vento de cauda).
A frente 3 trata da análise das saídas de pista dos últimos 10 anos da aviação
comercial regular, tendo em seu banco de dados 20 eventos entre acidentes e incidentes
graves e 9 eventos com informações suficientes para análise nos quais se pode averiguar
os resultados presentes na apresentação.
15.1 Debates e deliberações
Cel Cícero questionou a participação da RESA e se esta pode contabilizar a
quantidade de aeronave e consequentemente alguma vítima poupada. O palestrante
informou que não foi feita a análise do quanto a RESA teria poupado em termo de danos
e vítimas, e que esta é uma análise que talvez ainda possa ser feita. Outro fenômeno que
o palestrante disse que está acontecendo atualmente é que, para cumprir os mínimos de
RESA alguns aeroportos estão diminuindo a distância de pouso disponível e é a partir
desse momento que começa uma interação nem sempre desejada entre margem de
segurança x RESA.
Eng. Paulo Soares, da EMBRAER, acrescentou que a EMBRAER tem trabalhado
na questão de saída de pista e há um tempo foi disponibilizado ao público um vídeo do
desenvolvimento dos trabalhos da EMBRAER com a BOEING sobre saída de pista a fim
de trazer mais informações sobre todo esse momento de frenagem a qual gerou um vídeo
disponível no YouTube, denominado “No Landing is Routine”. O participante pediu ao
presidente e a todos os membros para que esse vídeo seja divulgado visto que é um
trabalho já realizado por eles e que poderia contribuir de maneira pratica para o momento.
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Para o Cap José Augusto, do DCTA, o BCAST tem um viés de operações de
performances de aeronaves, mas acredita que outro viés que precisa ser abordado é de
engenharia, de infraestrutura aeroportuária e perguntou se isso é abordado dentro do
BCAST. O palestrante concorda com a colocação do membro, de fato existem questões
operacionais e existem questões de infraestrutura aeroportuária. Hoje, dentro do BAST,
do qual o BCAST faz parte, existe outro grupo chamado BAIST que é o responsável pela
infraestrutura, mas de fato praticamente metade das ações depende sim da infraestrutura
aeroportuária.
Cmte Marcelo da Latam salientou que existem dois pontos bem importantes:
primeiro, nos dados apresentados, a maioria deles, ocorreu em condições normais, ou
seja, sem falha das aeronaves. Com isso, começou a ser implantado dentro da Latam, já
há quase 18 meses, dentro dos softwares de contabilização de distância de pouso, uma
margem de 15% (margem essa adotada após alguns estudos) em condições normais
para evitar a saída de pista, ou seja, existe aquela margem de distância de segurança
para evitar algo mais grave por conta de um erro no flare ou na aplicação tardia dos
dispositivos de frenagem. Citou que para uma frota específica da companhia, o ponto de
toque ocorre, em média, a 453 metros da cabeceira, o que consome certa margem de
segurança. Outro ponto é o projeto piloto que foi iniciado em Uberlândia, que deverá ser
seguido agora tanto com as tripulações como quanto aos aeroportos para aplicar esse
conceito do TALPA-ARC. O comentarista então pede para o palestrante explicar um
pouco do projeto que está sendo implementado em Uberlândia, visando perenizar toda
essa situação.
O palestrando falou que realmente pensou em falar sobre o projeto, mas por conta
do curto tempo de exposição, preferiu não o abordar. O projeto já estava sendo
implementando quando o palestrante entrou na coordenação de Runway Excursions.
Segundo os levantamentos, a pista de Uberlândia tinha alguns problemas que
dificultavam o pouso, e uma das ações corretivas foi a proposta da aplicação de um
projeto piloto do TALPA-ARC no aeródromo. É algo que está no começo, mas
basicamente, após os pousos a torre solicita a avaliação de runway braking action (RBA)
e isso é usado para avalias as condições de frenagem no aeroporto. Na próxima frase
desse projeto, o código de condição de pista 2 será adotado em condições de chuva
moderada. Existe um projeto de expansão para outros aeródromos que será feito em
breve.
O Brig do Ar Felipe, presidente, pediu a palavra para fazer um questionamento: foi
observado que, segundo os dados, existe uma porcentagem relativamente alta de pousos
longos e existe uma lenda (pois não há conhecimento real sobre isso) de que o piloto
brasileiro gosta de “alisar o pouso”. Esse tal alisamento de pouso pode ser consequência
de uma cultura, talvez para que seja um pouso suave, o que pode, consequentemente,
fazer o pouso mais longo e contribuir talvez para uma saída de pista. O palestrante disse
que essa medição é justamente para que se tenha uma ideia clara e saber se isso é de
fato uma cultura do nosso país. Existe essa impressão de que talvez seja algo cultural,
mas não há como alegar isso sem ter esses dados.
Sr. Raul, da ABEAR, adicionou que o projeto piloto da Infraero vai entrar na
segunda fase agora e que a participação da ANAC e do DECEA é muito importante, sem
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esses dois membros o projeto do BCAST não entraria em funcionamento. Tanto que, há
duas semanas, a ANAC e DECEA se juntaram e decidiram trabalhar em duas publicações
que versarão sobre o assunto, uma por parte da ANAC e outra por parte do DECEA já
que, apesar de estarem bem ligados, possuem áreas de atuação separadas. Sendo
assim, é preciso encontrar um aeroporto com operações internacionais, com um número
mínimo de movimento e certificado para a aplicação do projeto. Ficou entre Galeão,
Guarulhos, Curitiba e Confins. Guarulhos tem o impedimento de estar passando por
muitos projetos, Galeão tem o impedimento do aumento da RESA, mas se colocou
disponível, Curitiba foi uma opção e ficou para a ANAC definir. Segundo o comentário do
participante, esse projeto não para mais e já é uma realidade, até porque a ANAC deve
implementar, visto que a ICAO adotará como práticas recomendadas e padrão (SARPs_
até 2020.
Sra. Eliane, Infraero, complementou que o aeroporto de Curitiba já se colocou
disponível para ser o segundo aeroporto a tocar esse projeto na sequência de Uberlândia
e que só estavam aguardando o aval do DECEA já que a torre de operação no aeródromo
é militar.
Cel Garcia, CENIPA, salientou que a ocorrência com a aeronave da Passaredo em
Uberlândia é tão cheia de detalhes que ela faz parte do estudo de casos nos cursos do
CENIPA para mostrar que, efetivamente, em uma ocorrência não há como se enumerar
itens individualmente, mas que a soma dos efeitos causa uma reação final. É interessante
a investigação porque ali também está presente o CRM da tripulação, na preparação para
o pouso, mostrando que não era somente o fato da pista está contaminada, mas uma
série de fatores que envolveram toda a ocorrência. O treinamento de atitude e de tomada
de decisão acaba influenciando também para uma runway excursion. Então, é importante
analisar todo o contexto para que se tenha uma avaliação precisa antes de se tomar uma
decisão. O palestrante adicionou falando que teve a oportunidade de participar da ação
inicial do evento e que realmente o caso é riquíssimo para um estudo de caso, pois há
muitos fatores ali a serem analisados.
O Sr. Ricardo Albuquerque da ANAC adicionou dizendo que, no dia anterior ao
CNPAA, houve a reunião do BAIST que é o equivalente ao BCAST na parte de
infraestrutura aeroportuária e que o foco da reunião foi o grupo de trabalho de runway
excursions e que a quantidade de colegas dessa superintendência envolvidos no trabalho
demonstra o comprometimento da ANAC com o tema.
O Cel Roberto, secretário, perguntou se havia um critério pré-estabelecido para
variação do RCC com base no RBA informado. O palestrante disse que não há uma
correlação pré-estabelecida e que pode variar conforme os acordos da autoridade
aeroportuária com a sua Agência Reguladora. Pelos documentos da FAA, só existe um
limite que é pré-estabelecido, a suspensão de operações quando houver um reporte
menor que poor (o último nível). Havendo um reporte desses, as operações estão
suspensas, acima disso, ficará de acordo entre o operador e a sua autoridade.
Sr. Nilton, da EFAI, perguntou sobre os dados de vento de cauda que estão
apontados no quadro dos slides. O palestrante informou que, quando foi feita a marcação
das ocorrências com vento de cauda, foi com relação a qualquer vento de cauda,
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podendo este estar dentro ou não das delimitações do fabricante ou do próprio operador,
ou seja, vento de cauda em geral.
Cmte Viana da Gol apresentou uma dúvida sobre a média que será adotada como
parâmetro visto que existem diferentes aeronaves com diferentes frenagens então qual
será o modelo a ser seguido. O palestrante esclareceu que a questão do runway breaking
action, que é uma avaliação subjetiva estruturada sob critérios objetivos, possui dois
pontos que serão avaliados pelo aviador: frenagem e controle direcional. Então vai
depender desses dois critérios. Como avaliar RBAs de diferentes categorias de aeronave
ainda será definido. Existe só um caso onde haverá de fato a suspensão das operações
que é um reporte menor que poor, ou seja, um código zero, sendo, nesses casos,
prudente suspender as operações.
16. Regimento Interno (final)
Aproveitando o tempo restante antes do intervalo, o secretário pediu a palavra para
dar o fechamento sobre a validação do texto do artigo 14, parágrafo segundo do
regimento. Segundo o secretário, o antigo parágrafo único poderia ser agora o parágrafo
primeiro e se criaria um segundo parágrafo com o texto discutido no primeiro dia da
Plenária. Ou seja, em vez de se retirar um membro sem sua devida ciência, seria dado ao
membro o momento de justificativa.
Segundo o Cel Cícero (DECEA), a presença não deveria ser uma exigência,
conforme está nesse parágrafo segundo, apenas a manifestação, seja por e-mail ou
oficio, já seria a resposta do membro de querer ou não continuar presente como membro.
Segundo o presidente, a ideia do dispositivo se dá pelo fato da inclusão da
entidade ser uma decisão da plenária, da mesma forma a exclusão deva ser uma decisão
da plenária. Assim o Comitê resguardaria aqueles casos em que a entidade está com
alguma dificuldade de comparecimento,
Cmte Nilton, EFAI, propôs a inversão do texto: que ele se manifeste, se houver
interesse, e que não falte na Plenária seguinte. Talvez não tirar a convocação, mas
inverter a ordem para que o texto fique mais objetivo.
Cel Cícero questionou que tudo o que está no regimento deve ser cumprido para
que não se coloque em cheque a própria veracidade do regimento. Pontuou o fato de se
ter um item onde diz que o não cumprimento de determinada norma gerará exclusão da
entidade, no entanto, tal ação ainda será votada tornando a exclusão algo meio
incoerente visto que a entidade, mesmo devendo ser excluída, poderá não ser conforme a
votação. E reafirma que a ideia da inversão do texto seria a melhor forma.
Após o debate, foi acordado em votação com maioria quase que absoluta, apenas
um voto contra, que a Secretaria do CNPAA deverá notificar a instituição que teve duas
ausências seguidas ou três alternadas para que se manifeste, sendo inserido o parágrafo
segundo, no artigo 14, do Regimento Interno, com o texto: “A secretaria do CNPAA
deverá informar à Entidade-Membro que atingir o limite de duas ausências não
justificadas consecutivas, ou três alternadas, em Sessões Plenárias, para que se
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manifeste quanto ao seu interesse em permanecer como membro do Comitê e compareça
à próxima assembleia”.

17. Trabalhos da CSVM
O Sr. Maurício Maranhão, Coordenador da CSVM, iniciou sua apresentação
fazendo uma retrospectiva histórica da criação da Comissão, desde os estudos iniciais
para a implantação do Programa MOSA até os dias atuais.
Foram apresentados alguns exemplos de falta de cuidados com a segurança na
manutenção e suas consequências.
O palestrante abordou a problemática do uso da língua inglesa nos manuais de
manutenção e falta de conhecimento do inglês por parte do pessoal de manutenção. Foi
observado que compete à ANAC certificar a proficiência linguística de Aeronautas,
envolvendo aeronave civil brasileira, fora da jurisdição do espaço aéreo brasileiro. Para
que tais pilotos comprovem sua proficiência linguística, deverão demonstrar as
habilidades de falar e compreender a língua inglesa.
A OACI mobilizou-se em 2004 para estabilizar uma linha base para proficiência
na língua inglesa para pilotos e controladores de tráfego aéreo, com teste de proficiência
no início de 2008, mas o pessoal de manutenção não foi incluído.
A CSVM acredita que seja necessário criar módulos de Inglês técnico de aviação
nas escolas de formação de mecânicos e, com uma carga horária maior do que as cerca
de 30 horas exigidas pela ANAC atualmente. Outras medidas seriam exames periódicos,
como acontece com os Aeronautas.
No Brasil e em outros países, ainda existem grandes problemas relacionados à
interpretação dos procedimentos estabelecidos nos manuais de manutenção, devido ao
idioma Inglês.
Outro aspecto observado foi a necessidade de se afastar das atividades o
mecânico cujo trabalho resultou em um incidente ou acidente, a exemplo do que ocorre
com os tripulantes de cabine, conforme preconizado pelo RBAC 67. Foi apresentado um
exemplo em que um mecânico executou um item de rotina referente ao sistema de
combustível do motor, tendo substituído alguns componentes. No primeiro voo, a
aeronave retornou de voo com vazamento de combustível e fogo no motor. Este mesmo
funcionário foi escalado para fazer o mesmo serviço na aeronave na madrugada seguinte,
embora ele não se sentisse a vontade de executar o serviço, mas o fez assim mesmo pois
segundo sua supervisão ele sabia fazer o serviço e não teria problema.
Foi apresentado também o RBAC 121, no que tange à limitação de tempo de
trabalho, sendo observado que cada detentor de certificado (ou pessoa por ele contratada
para execução de serviços de manutenção ou de manutenção preventiva) deve cumprir
os limites de tempo de trabalho estabelecidos pela legislação trabalhista vigente para
cada pessoa executando trabalhos de manutenção, modificações e reparos.
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O palestrante observou a distinção da legislação entre o aeronauta e o aeroviário,
onde para o aeronauta a regulamentação de tempo trabalhado pode acontecer no caso
de atrasos, cancelamentos de voo, troca de aeronaves, etc. Para o aeroviário,
rotineiramente acontece do mecânico, após suas horas trabalhadas, ser solicitado para
atender aeronave retida em outra Base. Ex.: Mecânico acaba seu trabalho no SDU e é
requisitado para atender aeronave retida em POA. Logo após à sua chegada, ele vai
direto para a aeronave em pane, trabalha nela, se necessário a noite toda, e somente
depois vai para o hotel ou retorna para sua Base.
A Comissão fez uma consulta a ANAC com uma proposta de regulamento para
gerenciamento de risco de fadiga humana para os técnicos de manutenção, um resumo
do texto foi que “é opinião dos membros do CSVM que atualmente falta uma legislação
mais específica sobre Fadiga e Estresse para os Mecânicos Aeroviários. Os aeronautas já
possuem suas legislações sobre afastamento do trabalho e regulamentação de horas
trabalhadas. Gostaríamos de consultar se existe algum RBAC ou qualquer outro
documento que trata especificamente dos Técnicos de Manutenção.
Outro tema preocupante é com relação à jornada de trabalho. Os membros da
CSVM têm esta preocupação com relação à fadiga; horas trabalhadas e afastamento em
caso de algum evento significativo. Caso não tenha nenhum documento sobre esse tema,
existe algum projeto em andamento?”.
Como resposta, a Anac disse que “atualmente a ANAC está desenvolvendo um
RBAC sobre fadiga de tripulantes (pilotos, mecânicos de voo e comissários) por
necessidade de atualização dos nossos requisitos em relação aos requisitos da ICAO.
Aparentemente a ICAO está se movimentando para incluir outros profissionais ligados a
aviação civil nos programas de gerenciamento de fadiga, incluindo o mecânico de
manutenção aeronáutica.”, ou seja, aparentemente, ainda não existe.
O palestrante questionou se será preciso inicialmente a movimentação da ICAO, se
não haveria como o Brasil tomar um passo a frente e olhar antecipadamente para essa
questão. Salientou que, o que não se pode é ver as coisas acontecendo e esperar a ICAO
tomar alguma atitude.
Sobre os exames médicos de saúde para mecânicos o palestrante salientou que,
na parte mecânica, isso é totalmente negligenciado, que, anualmente, eles fazem um
teste muito “insipiente” de visão e audição por empresas terceirizadas, ou seja, fora da
unidade, havendo casos em que os exames são feitos em localidades perigosas. O
mecânico precisa ter a audição e visão excelentes para fazer o trabalho dele, ou seja, isso
realmente precisa ser revisto.
Assim, como primeira recomendação, o palestrante salientou que a assiduidade
dos membros da comissão tem sido baixa e que caso alguma outra entidade tenha
interesse em participar da comissão para que se manifestasse, pois estão precisando de
mais apoiadores e membros para se juntarem nessa tarefa.
Segundo, definir o CENIPA como local permanente para as reuniões (bimestrais)
por ter sido o melhor local para a reunião da comissão desde os primeiros encontros.
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Terceiro, propor a ANAC que os mecânicos de manutenção sejam incluídos no
RBAC sobre Fadiga.
E, por fim, se for o caso de ser votado ou apenas como uma sugestão, que se crie
um CNPAA de manutenção, ou então que nas próximas tenham mais participações dos
gerentes de manutenção, para que eles estejam mais próximos e assim possa se criar
essa cultura e mais temas voltados à manutenção.
O palestrante salientou que só haverá uma segurança de voo de manutenção que
possa realmente atestar a sua eficácia, quando pelo menos estes itens que foram
discutidos e outros estiverem plenamente regulamentados pelas autoridades
aeronáuticas. Independente ou não de serem “obrigatórios” pelas autoridades, as
Empresas Aéreas e Aviação Geral, deveriam investir mais nestes programas.
17.1 Debate e deliberações
O secretário agradeceu a participação do palestrante e pediu para que seja
colocado novamente o slide das propostas a fim de que sejam pontuadas pelo presidente
e posteriormente pela comissão.
O presidente agradeceu a apresentação e salientou a importância da manutenção
de aeronaves. Com relação às propostas que foram feitas, o presidente perguntou se
havia alguma entidade que desejasse fazer parte da Comissão de Segurança de Voo da
Manutenção. Alguns se propuseram:
 Embraer
 SAFRAN
 SENASP
 OMNI
 HELIBRAS
 SINDAG
O local das reuniões foi autorizado pelo presidente, podendo ser usado o espaço
do CENIPA mediante consulta prévia. O palestrante informa que o local atual é o Rio de
Janeiro, porém, devido à violência e a situação atual no estado, o palestrante crê que em
Brasília seria o ideal, principalmente no CENIPA. O palestrante informou que é feito um
calendário anual das reuniões e que este poderá ser repassado ao CENIPA para a
questão de consulta de datas.
Sobre o ponto CNPAA-Manutenção, o presidente diz que o Comitê é o local para
se discutir isso, que é um comitê criado por decreto-lei então realmente não tem como ser
criado outro, ou seja, dentro do CNPAA existe o espaço para a manutenção, mas não há
como ser criado um comitê específico para isso.
Eng. Paulo Soares da Embraer comentou que a questão do fator humano para o
mecânico é realmente importante, porque ele está ali, numa situação insalubre e em
situações de temperaturas altas em alguns momentos. É um profissional que está na
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ponta da aviação e que precisa de fato dessa atenção. Além disso, em algumas
investigações, devido à complexidade da aeronave, o mecânico precisa acompanhar o
processo da investigação e a questão do inglês é algo preocupante, algumas
terminologias são específicas e realmente não há um correspondente em outra língua.
Hoje, com o natural aumento da complexidade dessas aeronaves há uma
contramedida de auxiliar o mecânico colocando a bordo, ao seu dispor, um computador
de manutenção para consulta, no entanto, os manuais que são colocados ali,
normalmente, estão totalmente em inglês e isso pode trazer sérios problemas, até
acidentes pela troca de peças ou colocações errôneas. Então é preciso entender que em
muitos casos há uma combinação de vários fatores e o desvio de manutenção está entre
eles.
Cmte Viana, Gol, salientou que a Gol fez o MOSA em abril e em outubro de 2017,
onde os mecânicos selecionados fizeram 63 observações, troca de motor, troca de trem
de pouso e algumas tarefas referentes ao sistema de combustível e que foi muito
proveitoso. Foram feitos alguns grupos com os gerentes da manutenção os quais se
reúnem todo mês e apresentam todas as melhorias em cima do que foi detectado como
ameaça interna e externa do MOSA.
Além disso, concordou sobre a complexidade dos manuais, além dos mecânicos
reclamarem muito sobre a necessidade de sempre ter que ir à biblioteca buscar manual,
trazer todos aqueles livros. Então, a fim de dirimir todo esse transtorno, foram comprados
IPADs e toda a manutenção é feita com esse suporte com os manuais disponíveis
digitalmente.
Sr. Eduardo, da AsaGOL, disse que, com relação a Comissão Nacional de
Treinamento, hoje se tem a proposta de revisitar o manual do curso de mecânico caso
seja de interesse da Comissão de Segurança de Voo da Manutenção, em trabalhar em
conjunto com a comissão, seria bem interessante.
Sr. Ricardo, da ANAC, falou sobre as propostas para a ANAC e disse que toda
proposta é bem vinda, pois ela incentiva um debate dentro da Agência, no entanto, é bom
lembrar que a minuta do futuro RBAC 117 que trata de fadiga foi objeto de audiência
pública a qual foi prorrogada até novembro de 2017 e como não é seu setor, ele
realmente desconhece se houve na fase da audiência pública alguma proposta
apresentada por alguma entidade nesse sentido, mas que poderia verificar se houve algo
sobre manutenção ou não.
Além disso, o representante da ANAC confirmou que no dia seguinte ao CNPAA
haveria uma reunião com a Comissão Nacional de Treinamento nas instalações da
ANAC, onde seria apresentada não apenas as propostas da Comissão, mas também a
participação da ANAC, colocando assim representantes da Agência dentro da comissão
trazendo com isso mais legitimidade para uma possível proposta. O palestrante falou que,
sobre o convite de ter um representante da ANAC dentro dessa Comissão, disse que a
ANAC já possuía um representante, mas que não estava tão presente, tendo faltado a 5
reuniões e que a representação dele dentro da comissão é extremamente efetiva. Então,
seria interessante a volta da ANAC de forma efetiva dentro da Comissão. O representante
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da ANAC disse que realmente a presença do órgão é importante, mas que não sabe o
motivo da ausência, mas que pode consultar a falta.
O palestrante aproveitou o momento para perguntar ao representante da ANAC
sobre a RBAC, que, apesar da consulta pública ter acabado se não seria possível a
própria ANAC incluir algum item nesse sentido. O representante da ANAC disse que o
melhor caminho para isso talvez seja por via da Comissão da mesma forma que os
demais o fizeram.
Encerramento da 69ª Sessão Plenária
O secretário lembrou que o próximo encontro será nos dia 6 e 7 de novembro de
2018 e que as apresentações estarão disponíveis pelo site no dia posterior.
O presidente agradeceu a participação de todos na Plenária, salientando que foi
bem enriquecedora, com assuntos pertinentes em muitas áreas, com uma participação
bem grande de todas as entidades, colocando seus pontos de vista e é isso que traz
enriquecimento. Agradeceu a participação e a presença de todos e de colocarem suas
opiniões e tem certeza que sairão desta plenária com uma visão melhor sobre a
prevenção de acidente. Desde já, todos estão convidados a participarem da plenária em
novembro.
Brasília, 09 de maio de 2018.
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