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ADVERTÊNCIA  

Em consonância com a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Artigo 86, compete ao 

Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - SIPAER - planejar, orientar, 

coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e de prevenção de acidentes 

aeronáuticos. 

A elaboração deste Relatório Final, lastreada na Convenção sobre Aviação Civil 

Internacional, foi conduzida com base em fatores contribuintes e hipóteses levantadas, sendo um 

documento técnico que reflete o resultado obtido pelo SIPAER em relação às circunstâncias que 

contribuíram ou que podem ter contribuído para desencadear esta ocorrência. 

Não é foco do mesmo quantificar o grau de contribuição dos fatores contribuintes, 

incluindo as variáveis que condicionam o desempenho humano, sejam elas individuais, 

psicossociais ou organizacionais, e que possam ter interagido, propiciando o cenário favorável ao 

acidente. 

O objetivo único deste trabalho é recomendar o estudo e o estabelecimento de 

providências de caráter preventivo, cuja decisão quanto à pertinência e ao seu acatamento será de 

responsabilidade exclusiva do Presidente, Diretor, Chefe ou correspondente ao nível mais alto na 

hierarquia da organização para a qual são dirigidos. 

Este relatório não recorre a quaisquer procedimentos de prova para apuração de 

responsabilidade no âmbito administrativo, civil ou criminal; estando em conformidade com o 

Appendix 2 do Anexo 13 “Protection of Accident and Incident Investigation Records” da 

Convenção de Chicago de 1944, recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio do 

Decreto n º 21.713, de 27 de agosto de 1946. 

Outrossim, deve-se salientar a importância de resguardar as pessoas responsáveis pelo 

fornecimento de informações relativas à ocorrência de um acidente aeronáutico, tendo em vista que 

toda colaboração decorre da voluntariedade e é baseada no princípio da confiança. Por essa 

razão, a utilização deste Relatório para fins punitivos, em relação aos seus colaboradores, além de 

macular o princípio da "não autoincriminação" deduzido do "direito ao silêncio", albergado pela 

Constituição Federal, pode desencadear o esvaziamento das contribuições voluntárias, fonte de 

informação imprescindível para o SIPAER.  

Consequentemente, o seu uso para qualquer outro propósito, que não o de prevenção de 

futuros acidentes, poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas. 
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SINOPSE 

O presente Relatório Final refere-se ao incidente grave com a aeronave CS-TOD, 
modelo A340-312, ocorrido em 08DEZ2011, classificado como “[CTOL] Colisão com 
obstáculo durante a decolagem e pouso”. 

Durante a corrida de decolagem em SBGL, a aeronave ultrapassou os limites do 
final da pista e colidiu contra obstáculos. Os pilotos não notaram a situação e 
prosseguiram com o seu voo, com destino a Lisboa (LPPT). 

A aeronave teve danos leves no trem de pouso principal direito. 

Os tripulantes e os passageiros saíram ilesos. 

Houve a designação de Representantes Acreditados do Bureau d'Enquêtes et 
d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile (BEA) - França, Estado de fabricação e 
projeto, bem como do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com 
Aeronaves de Portugal (GPIAA), Estado do operador da aeronave. 
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1. INFORMAÇÕES FACTUAIS. 
 

Aeronave 

Modelo:     A340-312 Operador: 

Matrícula:   CS-TOD  TAP Portugal  

Fabricante:  Airbus Industrie 

Ocorrência 

Data/hora:   08DEZ2011 - 22:37 (UTC) Tipo(s):  

Local:  Aeródromo Antônio Carlos Jobim 
(SBGL) 

[CTOL] Colisão com obstáculo 
durante a decolagem e pouso 

Lat. 22º48’36”S Long. 043º15’02”W Subtipo(s): 

Município - UF: Rio de Janeiro - RJ NIL 

1.1. Histórico do voo. 

A aeronave decolou do Aeródromo Antônio Carlos Jobim, RJ (SBGL), com destino 
ao Aeródromo Humberto Delgado, Lisboa, Portugal (LPPT), às 22h37min (UTC), 
operando como Voo TP074, a fim de transportar carga e pessoal, com onze tripulantes e 
255 passageiros a bordo. 

Durante a decolagem da pista 10 de SBGL, cujos primeiros 1.270 metros foram 
interditados por conta de obras, a aeronave ultrapassou os limites da extremidade final e 
colidiu o trem de pouso contra obstáculos. 

A tripulação não reparou na situação e prosseguiu com o voo, com destino a Lisboa 
(LPPT), onde a aeronave pousou sem intercorrências. 

No dia 09DEZ2011, às 17h55min (UTC), o Serviço de Inspeção de Operadores de 
Aeródromos foi solicitado para ir até a cabeceira da pista 28, onde foi confirmado que a 
aeronave, durante a corrida de decolagem, ultrapassou os limites do final da pista e 
colidiu contra as luzes do Approach Light System (ALS) e antenas do localizador do 
Instrument Landing System (ILS). 

Às 21h30min (UTC), o inspetor de rampa e decolagem do Operador do Aeródromo 
SBGL recebeu informações do Supervisor de Manutenção da TAP Air Portugal, 
informando que uma lâmpada ALS foi encontrada presa à estrutura do trem de pouso 
principal direito do CS-TOD, após o pouso em LPPT. 

A aeronave teve danos leves. 

Os onze tripulantes e os 255 passageiros saíram ilesos. 

1.2. Lesões às pessoas. 

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 

Fatais - - - 

Graves - - - 

Leves - - - 

Ilesos 11 255  - 

1.3. Danos à aeronave. 

O CS-TOD teve danos leves no trem de pouso principal direito. Houve danos às 
rodas nº 3, 7 e 8 e alguns componentes se separaram do conjunto por causa da colisão. 

Durante a inspeção pós-voo, a equipe de manutenção da Air Portugal encontrou 
partes do sistema de iluminação da pista presas ao conjunto do trem principal direito. 

1.4. Outros danos. 

Houve danos a várias luzes do ALS, bem como a três antenas do localizador ILS da 
pista 28 de SBGL. 
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1.5. Informações acerca do pessoal envolvido. 

1.5.1. Experiência de voo dos tripulantes. 

Horas Voadas 

Discriminação Piloto Copiloto 

Totais 14.000:00 6.000:00 

Totais, nos últimos 30 dias 64:00 46:00 

Totais, nas últimas 24 horas 00:00 00:00 

Neste tipo de aeronave 700:00 900:00 

Neste tipo, nos últimos 30 dias 36:00 22:00 

Neste tipo, nas últimas 24 horas 00:00 00:00 

Obs.: os dados relativos às horas voadas foram obtidos por meio da Empresa 
Aérea. 

1.5.2. Formação. 

O piloto realizou o Curso Geral de Pilotos, na TAP Portugal, em 1985. 

O copiloto realizou o Curso de Integração da Empresa, na TAP Portugal, em 2002. 

1.5.3. Categorias das licenças e validade dos certificados e habilitações. 

O piloto possuía a licença de Piloto de Linha Aérea - Avião (PLA) e estava com a 
habilitação de aeronave tipo A340-312 válida. 

O copiloto possuía a licença de Piloto de Linha Aérea - Avião (PLA) e estava com a 
habilitação de aeronave tipo A340-312 válida. 

1.5.4. Qualificação e experiência no tipo de voo. 

Os pilotos estavam qualificados e possuíam experiência no tipo de voo. 

1.5.5. Validade da inspeção de saúde. 

Os pilotos estavam com suas inspeções de saúde válidas. 

1.6. Informações acerca da aeronave. 

A aeronave de número de série 91, foi fabricada pela Airbus Industrie, em 1995. O 
Certificado de Aeronavegabilidade (CA) estava válido. Os registros de manutenção da 
aeronave estavam atualizados. 

A última inspeção da aeronave, do tipo “A1.20”, foi realizada em 21NOV2011 pela 
oficina TAP Manutenção e Engenharia, em Lisboa, Portugal, estando com 201 horas e 30 
minutos voados após a inspeção. 

A última revisão da aeronave, do tipo “C6.2”, foi realizada em 11FEV2011 pela 
oficina TAP Manutenção e Engenharia, no Brasil, estando com 4.033 horas e 41 minutos 
voados após a revisão. Ambas as oficinas possuíam certificação para o tipo de serviço 
prestado. 

1.7. Informações meteorológicas. 

Havia informações meteorológicas disponíveis para a tripulação, que as usou para 
planejar o voo. O boletim meteorológico do Galeão, a partir das 22h00min (UTC), foi o 
seguinte: 

SBGL 082200Z 05005KT 9999 - RA SCT010 BKN025 BKN080 25/22 Q1011. 

De acordo com o Automatic Terminal Information Service (ATIS) de SBGL, 
informação Uniforme, das 21h51min (UTC), o vento estava com direção de 100 graus e 
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intensidade de 4kt, visibilidade de 7km, temperatura de 24°C e ajuste de altímetro de 
1.010hpa. 

1.8. Auxílios à navegação. 

Nada a relatar. 

1.9. Comunicações. 

A Comissão de Investigação analisou as gravações do ATIS de SBGL no momento 
da chamada inicial da aeronave para a liberação do voo.  

O ATIS (informação U) informava uma restrição relativa ao comprimento da pista 10 
e reproduzia o conteúdo do Notice to Airmen (NOTAM) D2382/2011. 

1.10. Informações acerca do aeródromo. 

O aeródromo era público, administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (INFRAERO) e operava sob regras de voo visual (VFR) e por instrumentos 
(IFR), em período diurno e noturno. A pista era de asfalto, com cabeceiras 10/28, 
dimensões de 4.000m x 45m, com elevação de 28 pés 

O Airdrome Chart (ADC) mostrava que, para decolar da cabeceira deslocada da 
pista 10 e utilizar os 2.730 metros disponíveis, deveria se aproveitar a distância entre as 
taxiways AA e BB (Figura 1). 

 

Figura 1 - Carta de Aeródromo (ADC) de SBGL. 
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Iniciar a corrida de decolagem após ter entrado na pista 10 via taxiway BB, resultaria 
em uma redução de 600 metros no comprimento da pista disponível. 

Ainda em relação à carta do aeródromo, as taxiways AA e BB se cruzavam em um 
ângulo de, aproximadamente, 135 graus. 

O NOTAM D2382/2011, válido de 31OUT2011 a 12JAN2012, continha informações 
sobre a interdição parcial da pista, e dizia: “RWY 10 FST 1270M CLSD DEVIDO OBRAS”. 

O NOTAM D2383/2011, válido de 31OUT2011 a 12JAN2012, informava que a 
distância de decolagem disponível na pista 10 era de 2.730 metros. 

No dia do incidente, a pista 10 estava em uso e seus primeiros 1.270 metros foram 
interditados devido a obras. Havia sinalização clara e visível da pista disponível para a 
tripulação, indicando onde o início da cabeceira deslocada estava localizado. 

1.11. Gravadores de voo. 

Não foi possível ler os principais registros de voo da aeronave, em razão do atraso 
com que a ocorrência foi notificada ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (CENIPA). 

O Cockpit Voice Recorder (CVR) e o Flight Data Recorder (FDR) registraram a 
conversa na cabine e o “papo-rádio”, bem como os parâmetros de voo. Porém, a 
tripulação não reparou na colisão e continuou a voar até o destino final (LPPT), onde a 
TAP Portugal executou os procedimentos de manutenção prescritos e liberou a aeronave 
para o voo. 

A cada novo voo do CS-TOD, novas informações foram registradas em cima das 
antigas, impossibilitando a recuperação de informações relacionadas ao incidente. Dessa 
forma, quando o CENIPA recebeu a notificação, as informações relevantes não estavam 
mais disponíveis. 

A aeronave possuía um dispositivo para gravar dados de acesso rápido. Esses 
dados foram recuperados após o voo, pela equipe de manutenção, e encaminhados ao 
CENIPA. 

Com base nos parâmetros de registro dos dados de acesso rápido, a Comissão 
pediu à Airbus para calcular os parâmetros de desempenho de decolagem e esses dados 
foram comparados com os utilizados pela tripulação na decolagem da ocorrência. Os 
resultados dessa análise estão descritos no item 1.16 deste relatório (Exames, testes e 
pesquisas). 

1.12. Informações acerca do impacto e dos destroços. 

Após ser notificado da ocorrência pelo pessoal de manutenção da TAP Portugal, o 
Operador do Aeródromo enviou técnicos para verificar a situação na pista 28. 

De acordo com o Relatório de Ocorrência do Operador do Aeródromo (INFRAERO), 
havia marcas de pneus até 200 metros além do final da pista 28. O último obstáculo 
atingido pela aeronave durante a decolagem foi um conjunto de antenas do localizador, a 
uma distância de 300 metros do final da stopway. 

A stopway da cabeceira da pista 28 media 60m x 45m. Assim, a distância entre o 
final da pista 10 e o último obstáculo atingido pela aeronave do incidente foi de 360m, na 
mesma direção do eixo da pista. 

1.13. Informações médicas, ergonômicas e psicológicas. 

1.13.1. Aspectos médicos. 

Nada a relatar. 
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1.13.2. Informações ergonômicas. 

Nada a relatar. 

1.13.3. Aspectos Psicológicos. 

Não pesquisados. 

1.14. Informações acerca de fogo. 

Não houve fogo. 

1.15. Informações acerca de sobrevivência e/ou de abandono da aeronave. 

Nada a relatar. 

1.16. Exames, testes e pesquisas. 

Os resultados dos testes realizados pela TAP Manutenção no CS-TOD estão 
descritos no Relatório Técnico TP125/201. 

Após o pouso da aeronave em Lisboa, a TAP Manutenção iniciou uma investigação 
para verificar as particularidades da ocorrência. Diversos testes foram realizados nos 
sistemas da aeronave, principalmente em relação ao trem de pouso e ao sistema de freio. 

De acordo com o relatório técnico, não houve qualquer evidência de uma falha 
técnica da aeronave que poderia ter contribuído para a ocorrência. Os danos causados 
pelo impacto foram corrigidos e a aeronave foi liberada para o voo. 

Durante a investigação, foi solicitado à Airbus realizar cálculos de decolagem com 
base nos parâmetros de voo da aeronave obtidos a partir dos registros de dados de 
acesso rápido para as condições meteorológicas prevalecentes no momento da 
decolagem e para as mesmas condições da pista. 

O A340-312 era equipado com dois Flight Management Guidance Envelope 
Computer (FMGEC), encarregados de gerenciar todo o voo. 

A aeronave também possuía um sistema de detecção e alerta caso, no momento da 
decolagem, a configuração estivesse diferente daquela inserida no FMGEC. 

Quando uma pista é parcialmente interditada, como foi o caso da pista 10 de SBGL, 
espera-se que a tripulação insira o deslocamento adequado no FMGEC. De acordo com a 
análise da Airbus, os pilotos haviam inserido um deslocamento para a frente de, 
aproximadamente, 1.270 metros, correspondente à junção entre a taxiway AA e a pista 
10, ou seja, a posição de decolagem correspondente ao final da área de trabalho e o 
início da pista disponível. 

No início da corrida de decolagem, quando os manetes são movidos para a posição 
de decolagem, o FMGEC registra a posição da aeronave em termos de latitude e 
longitude. De acordo com a análise da Airbus, quando os manetes foram movidos para a 
posição de decolagem, a aeronave estava a uma distância de, aproximadamente, 1.900 
metros da cabeceira da pista 10. 

A primeira conclusão do relatório da Airbus indicou que a aeronave iniciou a 
decolagem a partir de um ponto a uma distância de, aproximadamente, 600 metros à 
frente do limite deslocado. A partir deste ponto, o comprimento disponível da pista era de 
cerca de 2.095 metros. 

A segunda conclusão refere-se à potência necessária para a decolagem. O gravador 
de dados de acesso rápido não registrou a potência que foi utilizada na decolagem. 
Porém, de acordo com os pilotos, uma Flex Take-Off de 34°C ou decolagem com potência 
reduzida foi utilizada. 
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Para aeronaves A340-312, uma decolagem pode ser feita com potência máxima - 
Take-Off Go Around (TOGA) ou potência reduzida (Flex Take-Off). A potência reduzida é 
usada para preservar os motores na decolagem (temperatura mais baixa de operação), 
sob certos parâmetros de peso da aeronave e comprimento da pista. 

Dois cálculos de potência e distância necessários para a decolagem foram feitos 
pela Airbus: o primeiro, a partir do ponto em que a corrida de decolagem efetivamente 
começou (manetes na posição de decolagem), e outro, com simulação de decolagem 
desde o início da cabeceira deslocada (comprimento da pista disponível de acordo com o 
NOTAM), sendo eles: 

- A: cálculo de decolagem, considerando a distância disponível quando os manetes 
foram movidos para a posição de decolagem (2.095 metros); e 

- B: cálculo da decolagem, considerando a distância disponível de acordo com o 
NOTAM (2.730 metros). A informação no quadro abaixo (2.717 metros) refere-se 
ao cálculo da menor distância requerida para que fosse executada uma 
decolagem Flex Take-Off com 34°C. 

A Figura 2 abaixo mostra os resultados obtidos nos dois cálculos: 

 

Figura 2 - Cálculos de distância de decolagem. 

De acordo com a figura acima, a Airbus concluiu que a decolagem de uma pista com 
2.095 metros disponíveis não seria possível, mesmo se a potência máxima (TOGA) 
tivesse sido aplicada. No entanto, se a corrida de decolagem partisse da posição indicada 
no NOTAM (com um comprimento de pista disponível de até 2.717 metros), uma 
decolagem com potência reduzida (Flex Take-Off de 34º C) seria possível. 

1.17. Informações organizacionais e de gerenciamento. 

A Comissão de Investigação estudou as atividades realizadas por diversas 
organizações na fase de preparação das obras que seriam realizadas em SBGL. Entre as 
organizações, estavam a INFRAERO, o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do 
Galeão (DTCEA-GL) e a empresa contratada para realizar as obras (AMC Engenharia). 

No dia 23AGO2011, foi realizada uma reunião nas instalações da Gerência de 
Operações da INFRAERO, em SBGL, para discutir os trabalhos que seriam realizados no 
aeroporto e a composição de um acordo operacional, com a descrição das rotas padrão e 
a preparação de um NOTAM específico para cada fase. 

No dia 06SET2011, foi realizada outra reunião com representantes da INFRAERO, 
DTCEA-GL e AMC Engenharia, com o objetivo de coordenar as ações de cada uma 
dessas organizações. 

A decisão deles foi que: a Operadora de Aeródromos (INFRAERO) seria 
responsável por solicitar os NOTAM; o DTCEA-GL incluiria interdições de pista na 
transmissão ATIS; e a AMC Engenharia seria responsável por sinalizar qualquer 
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interdição de pista/taxiway. Nesta reunião, foi apresentado o projeto de um acordo 
operacional entre a INFRAERO e o DTCEA-GL. 

Em 14SET2011, foi assinada uma Carta de Acordo Operacional para a execução 
das obras em SBGL. Esta Carta continha os procedimentos operacionais que seriam 
realizados pela Torre de Controle do Galeão (DTCEA-GL), pelo Gerenciamento 
Operacional do Galeão (INFRAERO) e pela Gerência de Engenharia do Galeão 
(INFRAERO). 

Incluídos nos procedimentos estabelecidos estavam rotas padronizadas de táxi para 
aeronaves que desejassem decolar da pista 10 com a cabeceira deslocada (primeiros 
1.270 metros interditados). A parte final do táxi seguiria o perfil das taxiways N, BB e AA. 
Havia também uma rota alternativa de táxi para aviões de grande porte, incapazes de 
virar à esquerda na taxiway BB. Essas aeronaves taxiariam pelas taxiways N e AA. 

1.18. Informações operacionais. 

Em relação aos procedimentos da tripulação, o comandante da aeronave e o 
copiloto foram entrevistados para que as condições prévias à decolagem e detalhes da 
preparação do voo pudessem ser verificadas. De acordo com os pilotos, os períodos de 
descanso foram cumpridos e eles não haviam tomado remédio. 

Na preparação para o voo, o copiloto fez os cálculos de decolagem com base nas 
informações do NOTAM, e usou uma tabela de Análise de Aeroporto da TAP Portugal, 
que havia sido preparada para um deslocamento de 1.270 metros e uma distância de 
decolagem disponível de 2.730 metros. O empuxo de decolagem calculado foi o Flex 
Take-Off com 34ºC. O comandante verificou os cálculos do copiloto e inseriu-os no 
FMGEC da aeronave. 

Para fins de divisão de tarefas na cabine da perna Rio de Janeiro - Lisboa, o 
comandante da aeronave estaria voando como PM (Pilot Monitoring), enquanto o copiloto 
estaria voando como o PF (Pilot Flying). Conforme prescrito no Manual TAP, todo o táxi 
até o alinhamento para a decolagem foi feito pelo comandante, que então entregou os 
controles ao copiloto para a decolagem. 

A aeronave foi liberada para taxiar pelas taxiways EE, M, T e BB. O comandante 
informou que, ao cruzar a pista de táxi AA, avistou uma marcação “X” e considerou que 
esse trecho estava fechado. De acordo com os relatos dos pilotos nas entrevistas, eles 
entenderam que uma decolagem da posição BB corresponderia às dimensões de 
referência, algo que, na opinião deles, foi confirmado quando a Torre de Controle os 
liberou para decolar. 

Eles entraram na pista no cruzamento com a taxiway BB e imediatamente 
começaram a corrida de decolagem com aceleração normal para aproveitar a velocidade 
da aeronave. Ambos os pilotos notaram uma ligeira vibração no final da pista durante 
cerca de três a quatro segundos, mas com a aeronave numa atitude cabrada, atribuíram a 
vibração a um pavimento irregular. 

Após a decolagem, a tripulação observou um alerta de temperatura proveniente do 
trem de pouso principal direito. Assim, eles permitiram que ele permanecesse na posição 
baixado um pouco mais para o seu resfriamento. O restante do voo até Lisboa foi sem 
intercorrências. 

1.19. Informações adicionais. 

O DTCEA-GL reuniu-se com os Supervisores da Torre de Controle para discutir 
medidas mitigadoras relacionadas às obras da pista 10. As atas das reuniões foram 
redigidas (Ata de Reunião nº 008/SOGL). 
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Várias questões foram discutidas durante a reunião e um controlador de tráfego 
aéreo disse que, no início da interdição da pista, todas as aeronaves eram monitoradas 
com maior atenção. No entanto, com o passar do tempo, esse não era mais o caso, já 
que os tripulantes já haviam se familiarizado com as mudanças. Ele disse que as 
restrições da pista sempre foram informadas aos pilotos e quando uma pista mais longa 
era necessária, os controladores sugeriam a pista 15 para a decolagem. 

Quanto ao material disponibilizado às tripulações da TAP pela empresa, vale 
destacar que as tabelas para cálculo de decolagem não trouxeram informações sobre a 
posição da cabeceira deslocada. Também não foram fornecidos outros recursos visuais 
ou gráficos para identificação da rota a ser seguida pela aeronave enquanto taxiava em 
direção a cabeceira deslocada. 

1.20. Utilização ou efetivação de outras técnicas de investigação. 

Não houve.  

2. ANÁLISE. 

Tratava-se de um voo de transporte de passageiros e carga entre os aeródromos de 
SBGL e LPPT. 

No dia da ocorrência, os primeiros 1.270 metros da pista 10 de SBGL estavam 
interditados devido a obras. Havia um NOTAM com informações sobre essa situação e o 
ATIS do Galeão estava transmitindo as restrições da pista. 

Com base nessas informações, a comissão de investigação inicialmente considerou 
três hipóteses para a ocorrência envolvendo o CS-TOD: a tripulação não estava 
familiarizada com a redução do comprimento da pista disponível; a tripulação cometeu um 
erro no cálculo da decolagem; e a tripulação fez uma decolagem em desacordo com a 
configuração prescrita ou parâmetros de aceleração. 

A primeira hipótese foi levantada, porque a falta de conhecimento sobre a redução 
do comprimento da pista disponível para a decolagem teria levado a tripulação a calcular 
os parâmetros de decolagem para uma situação mais confortável: uma pista mais longa. 
Isso afetaria o cálculo da decolagem, já que a tripulação poderia utilizar menos potência 
ou uma configuração de flape diferente, fazendo com que a aeronave se movesse ao 
longo de uma distância maior na pista e, portanto, ultrapassasse seus limites. 

As evidências iniciais levaram os investigadores a descartar a primeira hipótese, 
uma vez que ambos os pilotos declararam estar cientes das condições da pista 10. A 
tripulação recebeu as informações relevantes antes do voo, utilizando-as na preparação 
para a decolagem, e isso pôde ser verificado por meio dos cálculos que foram realizados. 

A tabela de Análise de Aeroporto da TAP Portugal utilizada pelo copiloto foi 
preparada para uma cabeceira de pista de decolagem deslocada em 1.270 metros e para 
uma distância de decolagem disponível de 2.730 metros. O deslocamento da cabeceira 
da pista foi inserido no FMGEC e permaneceu registrado no equipamento da aeronave. 

Assim, o copiloto estava ciente da restrição e utilizou uma tabela apropriada para a 
situação. O comandante da aeronave, por sua vez, no exercício de suas funções, 
confirmou o cálculo de decolagem feito pelo copiloto e soube das restrições da pista. 

Como a tripulação estava ciente das restrições da pista e utilizou uma tabela correta, 
a segunda hipótese foi considerada, a fim de verificar se um erro havia sido cometido no 
cálculo da decolagem. Esta hipótese foi testada comparando os dados fornecidos pela 
tripulação (e inseridos no FMGEC) com os cálculos independentes feitos pelo fabricante 
da aeronave (Airbus). 
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O resultado obtido pela tripulação foi que a decolagem seria possível com um 
empuxo reduzido (Flex Take-Off) a 34ºC. Decolagem com potência reduzida era um 
procedimento normal prescrito pelo fabricante para prolongar a vida útil dos motores. 

Os parâmetros de decolagem registrados foram enviados para o fabricante da 
aeronave e uma equipe de engenheiros da Airbus foi solicitada a simular os mesmos 
dados fornecidos pela tripulação. Os engenheiros chegaram aos mesmos resultados 
obtidos anteriormente pela tripulação do CS-TOD, refutando a hipótese de um erro nos 
cálculos de decolagem. 

A terceira hipótese refere-se a uma decolagem em discordância com a configuração 
prescrita ou parâmetros de aceleração. Após verificar que os cálculos de decolagem 
estavam corretos e foram inseridos no FMGEC, foi necessário confirmar se a aeronave foi 
configurada de acordo com as prescrições e se a decolagem foi normal. 

A Comissão verificou que a aeronave possuía um sistema de detecção e alerta caso 
a configuração de decolagem não fosse concluída. A tripulação não relatou quaisquer 
anormalidades na decolagem e afirmou que a aceleração da aeronave foi normal. 

Além disso, nenhum dos parâmetros registrados pela aeronave indicou qualquer tipo 
de irregularidade durante a decolagem. Essa foi uma evidência de que foi pouco provável 
tal hipótese ter ocorrido. 

Destarte, os pilotos afirmaram que entraram na pista, alinharam e, sem parar, 
seguiram em decolagem direta. Tal procedimento permitia uma aceleração mais rápida, 
reduzindo a distância de corrida no solo. 

Ressalta-se que os pilotos notaram uma ligeira vibração no final da pista e pensaram 
que era devido a ondulações no pavimento. Após uma análise da trajetória da aeronave, 
foi possível identificar que tais “ondulações” coincidiam com o final da pista, já que as 
marcas feitas no solo pela aeronave eram bastante distintas. 

Os pilotos não perceberam que haviam ultrapassado os limites da pista devido à 
atitude de rotação da aeronave (nariz para cima), não permitindo que eles vissem as 
luzes do final da pista. 

Dessa forma, nenhuma das três hipóteses supracitadas foi capaz de esclarecer a 
ocorrência. 

Após a análise das comunicações entre os órgãos de controle e a aeronave, outra 
hipótese foi considerada. A tripulação teria iniciado a corrida de decolagem a partir de 
uma posição localizada a 600 metros à frente da cabeceira da pista deslocada. 

De acordo com essa hipótese, ao invés de utilizar toda a distância disponível de 
2.730 metros, a aeronave teria iniciado a corrida de decolagem a uma distância de 2.095 
metros do ponto de partida da pista. 

Para uma melhor compreensão da sequência de eventos que culminaram na 
ocorrência, foi necessário analisar detalhadamente todos os aspectos envolvidos, desde a 
preparação dos trabalhos até a partida da aeronave. 

O Operador de Aeródromo (INFRAERO) e o Controle de Solo do Galeão (DTCEA-
GL) estavam cientes das diversas mudanças causadas pelas obras no aeródromo e, em 
14SET2011, assinaram uma Carta de Acordo Operacional antes da execução das obras 
no Aeroporto do Galeão. 

A Carta de Acordo Operacional listou as rotas de táxi padrão a serem seguidas 
pelas aeronaves que desejassem decolar da pista 10. A parte final da rota deveria ser 
feita via taxiways N, BB e AA. Havia também uma rota alternativa para aviões de grande 
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porte que talvez não pudessem virar à esquerda na taxiway BB para entrar na pista de 
decolagem. A rota alternativa neste caso era via taxiways N e AA. 

Apesar da prescrição de um procedimento de táxi específico para aviões de grande 
porte, na ocorrência envolvendo o CS-TOD, o procedimento não foi cumprido por uma 
série de razões. Um dos fatores que podem ter influenciado foi que o procedimento de 
táxi prescrito era excessivamente genérico. Em vez de definir qual aeronave tinha que 
executar o procedimento, a carta mencionava apenas “aviões de grande porte”. 

Como exposto, a interdição da porção inicial da pista 10 de SBGL (primeiros 1.270 
metros) significava que as aeronaves teriam que decolar de um ponto inicial deslocado. 

Para realizar a manobra de táxi, havia duas possibilidades: a primeira era entrar na 
pista pela taxiway AA, na posição da cabeceira deslocada. A outra possibilidade era 
entrar na pista via taxiway BB e, nesse caso, seria necessário retroceder na pista em 
direção à localização do ponto inicial deslocado, que ficava na interseção da pista com a 
taxiway AA. 

A distância da interseção entre a pista de decolagem e a taxiway BB até o local do 
limite deslocado era de 600 metros. Uma aeronave poderia iniciar a corrida de decolagem 
a partir dessa posição, mas teria apenas 2.095 metros de comprimento de pista 
disponível. 

No entanto, para entender essas mudanças, seria necessário que os pilotos se 
familiarizassem com elas, utilizando as cartas do aeródromo. 

Vale ressaltar que as taxiways AA e BB se cruzavam em um ângulo altamente 
acentuado (aproximadamente 135 graus). Esse ângulo e a largura da pista de táxi não 
tornavam viável, para um avião do porte do A340-312 virar à esquerda para entrar na 
pista de táxi AA. 

As características do layout das taxiways AA e BB podem ter influenciado a 
tripulação a acreditar que, se taxiassem via taxiway BB, chegariam ao local correto da 
cabeceira deslocada. 

No entanto, para iniciar uma corrida de decolagem a partir dali, os pilotos teriam que 
entrar na pista pela taxiway AA e deveriam ter solicitado uma alteração na orientação de 
táxi, visto que havia sido aprovada via taxiway BB. 

Uma instrução clara para aeronaves do porte do A340 (exigindo que taxiassem via 
taxiway N e, depois, via taxiway AA) poderia ter evitado o incidente. 

Além disso, alguns dos controladores informaram que no início da interdição da 
pista, todas as aeronaves eram instruídas sobre as restrições e sobre os procedimentos 
que deveriam seguir. Se uma pista mais longa fosse necessária para a decolagem, os 
controladores recomendariam a pista 15. 

No entanto, com o passar do tempo, essas instruções foram reduzidas, pois as 
tripulações se familiarizaram com as mudanças. Embora a orientação sobre as mudanças 
fornecida pelo Ground Control não fosse uma obrigação, uma vez que as restrições foram 
divulgadas por meio de NOTAM e ATIS, ela provavelmente teria ajudado a evitar este 
incidente, fortalecendo a consciência situacional das tripulações. 

Outro aspecto que pode ter influenciado a consciência situacional dos pilotos está 
relacionado à sua preparação para o voo. As equipes normalmente usam cartas de 
aeródromo para se familiarizar com o local, especialmente em sistemas complexos, como 
é o caso de SBGL. Esse procedimento é ainda mais importante quando há obras em 
andamento em um aeródromo. 
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Neste incidente, a falta de familiarização tornou-se evidente com os relatos dos 
pilotos, pois ambos estavam em dúvida se deveriam entrar na pista via taxiway AA ou 
taxiway BB. Esses aspectos indicaram que a preparação para o voo não foi adequada 
(estudo do aeródromo, identificação de pistas de circulação e localização da cabeceira 
deslocada). 

Outro aspecto observado foi a informação disponibilizada aos pilotos por meio do 
NOTAM (RWY 10 FST 1270M CLSD DEVIDO OBRAS). Embora o texto do NOTAM deixe 
claro que a parte inicial da pista estava interditada, não havia instruções adicionais sobre 
qual taxiway deveria ser usada para acessar a cabeceira deslocada (neste caso, taxiway 
AA). 

Um texto mais completo e elaborado poderia ter fortalecido a consciência situacional 
da tripulação, tornando-os alertas para uma identificação correta das pistas de táxi a 
serem utilizadas. 

Da mesma forma, o material fornecido pela empresa TAP Portugal para o cálculo da 
decolagem e preparação do voo não favoreceu a consciência situacional da tripulação. A 
tabela para cálculo do desempenho de decolagem com um deslocamento à frente de 
1.270 metros não deixava claro onde deveria começar a corrida de decolagem. 

Após o incidente, a TAP Portugal passou a fornecer às tripulações um croqui 
mostrando a rota a ser seguida para a entrada na pista de decolagem. Essa ajuda visual 
poderia ter promovido a compreensão por parte da tripulação e impedido este incidente, 
se esse auxílio tivesse sido disponibilizado antes da ocorrência em tela. 

De acordo com a transcrição das gravações, após a partida dos motores, o voo 074 
da TAP recebeu autorização do Ground Control para taxiar pelas taxiways EE, M, T e BB. 
Não houve instruções adicionais sobre as restrições impostas pelas obras nem a 
observação das prescrições padronizadas de rotas de táxi contidas na Carta de Acordo 
Operacional, em vigor desde 14SET2011. 

Além disso, não houve nenhum tipo de questionamento por parte da tripulação em 
relação à autorização recebida, considerando que era de responsabilidade da tripulação 
informar ao órgão de controle quando eles não fossem capazes de cumprir uma 
determinada instrução. 

Isso mostra que a tripulação não estava ciente de que a autorização de táxi recebida 
a levaria a uma posição 600 metros à frente da localização da cabeceira deslocada. 

A tripulação reportou a taxiway BB e foram liberados para decolar. Os pilotos não 
questionaram a Torre de Controle sobre a localização da cabeceira deslocada e 
prosseguiram com a decolagem, inferindo que estavam na posição planejada. 

Outras análises do FMGEC mostraram que a aeronave entrou na pista, no 
cruzamento com a taxiway BB, de acordo com a liberação emitida pela Torre de Controle. 
A corrida de decolagem começou nesta posição, em consonância com os dados dos 
registros da aeronave. 

Em aeronaves A340, o FMGEC registrava a posição da aeronave em termos de 
latitude e longitude quando os manetes eram movidos para a posição de decolagem. De 
acordo com a análise da Airbus, a partir dos dados registrados no FMGEC, no momento 
de iniciar a corrida de decolagem, a aeronave estava a, aproximadamente, 600 metros à 
frente da localização da cabeceira deslocada e tinha 2.095 metros de distância de 
decolagem disponível. 

Assim, pôde-se concluir que a tripulação preparou a decolagem considerando uma 
distância disponível de 2.730 metros, mas iniciou a, aproximadamente, 600 metros à 
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frente da posição informada pelo NOTAM, próximo à taxiway BB, tendo assim, menor 
distância disponível para a decolagem. 

Nesse ponto da investigação, a equipe de engenheiros da Airbus foi solicitada a 
fazer um novo cálculo de decolagem, levando em consideração os mesmos parâmetros 
usados no primeiro cálculo, mas reduzindo a distância de decolagem disponível para 
2.095 metros. 

Os resultados obtidos nesse segundo cálculo mostraram que não havia 
possibilidade de sucesso com o regime de empuxo selecionado pela tripulação (Flex 
Take-Off a 34ºC). 

Mesmo se tivessem utilizado o empuxo máximo dos motores (TOGA), o 
comprimento de pista disponível não seria suficiente para a decolagem. Assim, o 
posicionamento incorreto na pista foi decisivo para o incidente. 

Os detalhes do dano reportado pelo Operador de Aeródromo, com marcas no solo a 
até 200 metros além do final da stopway, e o último obstáculo (antena do localizador) a 
360 metros, indicaram que a decolagem teria sido sem intercorrências, se tivesse iniciado 
600 metros antes, isto é, a partir da localização da cabeceira deslocada. 

Todos os aspectos descritos neste relatório mostraram que não se deve fazer 
julgamentos sobre a gravidade de um evento com base apenas em suas consequências. 

A pequena quantidade de danos causados à aeronave e à infraestrutura aeronáutica 
não é uma boa referência para a urgência de mitigar os fatores que contribuíram para 
este incidente, caso se pretenda impedir futuras ocorrências dessa natureza. 

3. CONCLUSÕES. 

3.1. Fatos. 

a) os pilotos estavam com as habilitações de aeronave tipo A340 válidas; 

b) os pilotos estavam com as inspeções de saúde válidas; 

c) os pilotos estavam qualificados e possuíam experiência no tipo de voo; 

d) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido; 

e) os serviços de manutenção foram considerados periódicos e adequados; 

f) o CS-TOD, da frota da TAP Portugal, operando como TP 074, partiu de SBGL às 
22h37min (UTC), com destino à LPPT, com 266 pessoas a bordo; 

g) no dia do acidente, os primeiros 1.270 metros da pista 10 estavam interditados 
devido a obras; 

h) o NOTAM D2382/2011 e o ATIS de SBGL continham informações sobre a 
interdição da pista 10; 

i) os pilotos realizaram o cálculo para o início da cabeceira deslocada, considerando 
um comprimento de pista disponível de, aproximadamente, 2.730 metros;  

j) a aeronave foi preparada para a decolagem da cabeceira deslocada, incluindo a 
inserção de dados no FMGEC; 

k) a liberação de táxi recebida pela tripulação foi via taxiway BB no segmento final; 

l) não foi solicitada alteração na liberação do táxi para a utilização da taxiway AA; 

m)  a aeronave ingressou na pista por meio da taxiway BB, aproximadamente, 600 
metros à frente da localização da cabeceira deslocada;  
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n) o início da corrida de decolagem registrado no FMGEC ocorreu quando a 
aeronave contava com 2.095 metros de pista disponível;  

o) o desempenho da aeronave não seria suficiente para decolar com 2.095 metros 
de pista disponível, mesmo com empuxo máximo (TOGA);  

p) a corrida de decolagem foi normal sem qualquer tipo de problema na aeronave; 

q) a distância entre o fim da pista de decolagem 10 e o último obstáculo atingido 
pela aeronave foi de, aproximadamente, 360 metros; 

r) algumas das luzes do ALS, bem como antenas do localizador foram danificadas; 

s) a aeronave teve danos leves no trem de pouso principal direito; e 

t) todos os ocupantes saíram ilesos. 

3.2. Fatores contribuintes. 

- Infraestrutura aeroportuária - contribuiu. 

As obras no aeródromo resultaram em um deslocamento da cabeceira da pista 10, 
reduzindo a distância de decolagem disponível para 2.730 metros. Os alertas existentes 
relativos a essa situação (por meio de NOTAM e ATIS) não foram suficientes para 
prevenir o incidente, uma vez que não ofereceram orientação sobre qual taxiway deveria 
ser usada pelos aviões de grande porte. 

O ângulo elevado formado entre as pistas de táxi AA e BB não permitiam que os 
aviões de grande porte taxiando na taxiway BB ingressassem na taxiway AA, o que 
proporcionaria o acesso direto à cabeceira deslocada. 

- Planejamento de voo - contribuiu. 

Apesar de as informações de táxi estarem disponibilizadas no ADC, houve 
familiarização inadequada quanto à localização precisa da cabeceira deslocada, taxiways 
e localização das obras, levando a tripulação a aceitar a autorização do táxi sem 
questionar ou solicitar uma mudança. Além disso, a tripulação não reconheceu sua 
posição incorreta quando houve a liberação para alinhar e decolar. 

- Planejamento gerencial - contribuiu. 

O material fornecido pela TAP Portugal para o cálculo de decolagem e a preparação 
do voo, não favoreceu a consciência situacional da tripulação, uma vez que não continha 
informações precisas sobre a localização da cabeceira deslocada. 

- Supervisão gerencial - indeterminado. 

A Carta de Acordo Operacional para a execução de obras em SBGL, assinada pelo 
Operador de Aeródromo (INFRAERO) e pelo órgão de controle (DTCEA-GL), continha as 
rotas padrão de táxi a serem utilizadas pela aeronave para chegar à cabeceira deslocada. 
O acordo contemplava uma rota preferencial e uma alternativa (esta última para ser 
utilizada por “aviões de grande porte” em geral). 

A falta de um critério mais específico, estabelecendo quais tipos de aeronaves 
precisariam usar essa rota alternativa, pode ter levado os controladores a autorizar um 
avião para uma rota que não era adequada ao seu porte. 

- Uso de fraseologia pelo ATS - indeterminado. 

Embora a informação sobre a cabeceira deslocada tenha sido fornecida aos pilotos 
por meio de NOTAM/ATIS, e o fato de que a responsabilidade pela familiarização com o 
aeródromo pertencia à tripulação, a falta de uma fraseologia com orientação clara em 
relação à localização da cabeceira deslocada e a melhor maneira de chegar até ela, pode 
ter induzido os pilotos ao posicionamento errado para a decolagem. 
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4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

Proposta de uma autoridade de investigação de acidentes com base em informações 

derivadas de uma investigação, feita com a intenção de prevenir ocorrências aeronáuticas e que 

em nenhum caso tem como objetivo criar uma presunção de culpa ou responsabilidade. Além das 

recomendações de segurança decorrentes de investigações de ocorrências aeronáuticas, 

recomendações de segurança podem resultar de diversas fontes, incluindo atividades de 

prevenção. 

Em consonância com a Lei nº 7.565/1986, as recomendações são emitidas unicamente 

em proveito da segurança de voo. Estas devem ser tratadas conforme estabelecido na NSCA 3-13 

“Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo 

Estado Brasileiro”. 

Recomendações emitidas no ato da publicação deste relatório. 

À Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), recomenda-se: 

IG-556/CENIPA/2018 - 01                                     Emitida em: 04/09/2018 

Exigir dos Operadores de Aeródromo que, no caso de obras em aeroportos, eles se 
esforcem para redigirem pedidos de NOTAM contendo informações claras, simples, 
concisas e livres de ambiguidade, para que ele seja entendido sem consulta de outros 
documentos, de acordo com as prescrições da ICA 53-1/2012. 

IG-556/CENIPA/2018 - 02                                     Emitida em: 04/09/2018 

Exigir dos Operadores de Aeródromos que, durante o planejamento das obras nos 
aeródromos, forneçam às tripulações, material explicativo escrito, contendo informações 
sobre as obras, com ampla publicidade aos operadores que utilizam o aeroporto. 

IG-556/CENIPA/2018 - 03                                     Emitida em: 04/09/2018 

Exigir dos Operadores de Aeródromos (e monitorar em conformidade) que, durante o 
planejamento das obras nos aeródromos, simulem ocorrências aeronáuticas em todas as 
fases das obras, com o objetivo de eliminar os perigos e mitigar os riscos envolvidos. 

IG-556/CENIPA/2018 - 04                                     Emitida em: 04/09/2018 

Exigir das companhias aéreas que operam no Brasil e que são regulamentadas pelo 
RBAC 129, que informem a Autoridade Brasileira de Investigação Aeronáutica (CENIPA) 
de qualquer ocorrência aeronáutica envolvendo suas aeronaves dentro do território 
brasileiro, levando em conta as prescrições da legislação pertinente em vigor. 

Ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), recomenda-se: 

IG-556/CENIPA/2018 - 05                                     Emitida em: 04/09/2018 

Exigir dos órgãos de controle que estabeleçam e mantenham, durante o período de 
vigência de acordos operacionais, uma comunicação de radiotelefonia adequada e 
padronizada, levando em consideração a envergadura, o comprimento e o peso da 
aeronave. 

IG-556/CENIPA/2018 - 06                                     Emitida em: 04/09/2018 
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Exigir dos órgãos de controle, durante a vigência de acordos operacionais devido a obras 
no aeródromo, que eles evitem usar termos genéricos e estabeleçam rotas específicas de 
táxi levando em consideração o tipo de aeronave utilizada. 

5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS. 

O DTCEA-GL reuniu-se com os supervisores da torre de controle do Galeão, para 
discutir medidas de mitigação relativas aos trabalhos que estão sendo realizados na pista 
10 de SBGL. Essas medidas estão listadas na ata da reunião n° 008/SOGL. 

O DTCEA-GL elaborou o Aviso Operacional 149/DGL 3.3/11, em vigor a partir de 
22DEZ2011, para os supervisores e controladores da Torre de Controle. Ele tratou do táxi 
de aeronaves de grande porte em direção à pista 10 e determinou que aeronaves de 
grande porte, como a A340-312, teriam que taxiar via taxiways M, U e AA, ou taxiways M, 
T, N e AA, com o objetivo de impedir a necessidade de fazer curvas acentuadas. 

A TAP Portugal fez um croqui de SBGL, mostrando as localizações das obras e da 
cabeceira deslocada, a ser entregue aos seus pilotos, para que pudessem identificar 
rapidamente esses locais. Além disso, foi emitido um aviso interno para reforçar a política 
de segurança operacional da empresa, juntamente com um croqui informativo, a ser 
distribuído às tripulações, para o caso de haver obras em andamento nos aeroportos em 
que a empresa opera. 

Em, 04 de setembro de 2018. 


