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RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO 

1. INFORMAÇÕES FACTUAIS 

DADOS DA OCORRÊNCIA 
DATA - HORA  INVESTIGAÇÃO  SUMA N° 

24 SET 2010 - 20:59 (UTC)  SERIPA V  IG-521/CENIPA/2017 
 

CLASSIFICAÇÃO  TIPO(S)  SUBTIPO(S) 

INCIDENTE GRAVE  FALHA DO MOTOR EM VOO  NIL 
 

LOCALIDADE  MUNICÍPIO  UF  COORDENADAS 

AERÓDROMO DE PORTO 
ALEGRE (SBPA) 

 PORTO ALEGRE  RS  29°59’38”S 051°10’16”W 

 

DADOS DA AERONAVE 
MATRÍCULA  FABRICANTE  MODELO 

PT-IHI  PIPER AIRCRAFT  PA-34-200 
 

OPERADOR  REGISTRO  OPERAÇÃO 

BORN TO FLY ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL  PRI  INSTRUÇÃO 

 

PESSOAS A BORDO / LESÕES / DANOS À AERONAVE 

A BORDO 

 

LESÕES 

 

DANOS À AERONAVE 
Ileso Leve Grave Fatal Desconhecido 

Tripulantes 2 2 - - - - X Nenhum 

Passageiros - - - - - -  Leve 

Total 2 2 - - - -  Substancial 
        Destruída 

Terceiros - - - - - -  Desconhecido 

ADVERTÊNCIA 

O único objetivo das investigações realizadas pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (SIPAER) é a prevenção de futuros acidentes aeronáuticos. De acordo com o Anexo 13 à 

Convenção sobre Aviação Civil Internacional (Convenção de Chicago) de 1944, da qual o Brasil é país 

signatário, o propósito desta atividade não é determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatório Final 

Simplificado, cuja conclusão baseia-se em fatos, hipóteses ou na combinação de ambos, objetiva 

exclusivamente a prevenção de acidentes aeronáuticos. O uso deste Relatório Final Simplificado para 

qualquer outro propósito poderá induzir a interpretações errôneas e trazer efeitos adversos à Prevenção de 

Acidentes Aeronáuticos. Este Relatório Final Simplificado é elaborado com base na coleta de dados, 

conforme previsto na NSCA 3-13 (Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil 

conduzidas pelo Estado Brasileiro). 
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1.1.Histórico do voo 

A aeronave decolou do Aeródromo Salgado Filho (SBPA), localizado no município 
de Porto Alegre, RS, às 20h58min (UTC), a fim de realizar um voo de instrução local, com 
dois pilotos a bordo. 

Logo após a decolagem da cabeceira 11, houve a parada do motor esquerdo. O 
Instrutor declarou emergência, curvou à esquerda para retorno à pista e pousou 
normalmente na cabeceira 29. 

A aeronave não teve danos. Os pilotos saíram ilesos. 

2. ANÁLISE (Comentários/Pesquisas) 

No tocante ao aspecto operacional, verificou-se, no momento do incidente, que as 
condições meteorológicas eram favoráveis ao voo e que o peso da aeronave estava 
dentro dos limites preconizados pelo fabricante, bem como o seu centro de gravidade. 

A aeronave havia realizado a segunda revisão geral do motor IO-360-C1E6, número 
de série L-9405-51A, com 4.202 horas e 55 minutos no dia 28NOV2008 na DRAWANZ - 
MOTORES AERONÁUTICOS Ltda. Encontrava-se com 1.591 horas e 40 minutos voadas 
após essa revisão, totalizando 5.794 horas e 35 minutos no dia da ocorrência. 

Como eram previstas as revisões de motor a cada 2.000 horas, faltavam 408 horas 
e 15 minutos para a realização da terceira revisão geral do motor. 

Durante os procedimentos de investigação, foi constatado que, externamente, o 
motor esquerdo apresentava rachadura no bloco em sua parte superior, próximo à válvula 
distribuidora de combustível. Estava ainda travado e com indícios de danos internos. 

Na desmontagem do motor, foi observado que havia uma discrepância no ajuste de 
suas metades. Na junção, onde se apoiava o eixo de manivelas (virabrequim), o bloco 
não estava perfeitamente assentado e a superfície apresentava uma trinca, possível 
ponto de início da quebra do bloco, e rugosidades características de ter sofrido vibração 
(Figuras 1, 2 e 3). 

 

Figura 1 - Característica de vibração e início da quebra do bloco. 

Rugosidades 

características 

de vibração. 

Possível ponto de início 

da quebra do bloco. 
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Figura 2 - Rachadura e desalinhamento do bloco. 

 

Figura 3 - Quebra do virabrequim. 

O compartimento do motor, no qual houve a quebra do virabrequim, somente era 
acessado durante os serviços de manutenção para revisão geral do motor. Desta forma, 
caberia, como forma de prevenção, monitorar e reportar no livro de bordo indícios de 
vibração ou funcionamento anormal do motor. 

Considerando os achados no procedimento de desmontagem do motor, após a 
ocorrência, não foi possível identificar o que desencadeou a discrepância na ajustagem 
de suas metades desde a sua última revisão geral. 

Concluiu-se que pode ter havido contribuição do aspecto operacional, no tocante à 
manutenção, bem como falha na supervisão gerencial da empresa mantenedora, a qual 
deveria ter previsto, entre os seus processos organizacionais, o acompanhamento e 
supervisão da adequabilidade dos serviços de manutenção executados. 

Quebra do virabrequim 

se deu no ponto de 

apoio onde o bloco 

apresentou indícios de 

vibração. 

Superfície 

rugosa 

demonstrando 

vibração. 

Após rachadura do bloco 

houve o desalinhamento 

do virabrequim e 

consequente quebra. 
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3. CONCLUSÕES 

3.1. Fatos 

a) os pilotos estavam com os Certificados de Capacidade Física (CCF) válidos; 

b) o instrutor estava com as habilitações de Avião Multimotor Terrestre (MLTE), 
Instrutor de Voo - Avião (INVA) e Voo por Instrumento - Avião (IFRA) válidas; 

c) o piloto-aluno estava com as habilitações de Avião Multimotor Terrestre (MLTE) e 
Voo por Instrumento - Avião (IFRA) válidas; 

d) o instrutor estava qualificado e possuía experiência no tipo de voo; 

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

f) a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento; 

g) as escriturações das cadernetas de célula, motores e hélices estavam atualizadas; 

h) as condições meteorológicas eram propícias a realização do voo; 

i) houve falha do motor esquerdo após a decolagem; 

j) o instrutor declarou emergência e retornou à pista; 

k) o pousou ocorreu sem problemas; 

l) na abertura do motor observou-se indícios de vibração na junção do bloco; 

m) as metades do bloco do motor foram encontradas desalinhadas; 

n) a aeronave não teve danos; e 

o) os pilotos saíram ilesos. 

3.2 Fatores Contribuintes 

- Manutenção da aeronave - indeterminado; 

- Processos organizacionais - indeterminado; e 

- Supervisão gerencial - indeterminado. 

4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

Recomendações emitidas no ato da publicação deste relatório. 

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

IG-521/CENIPA/2017 - 01     Emitida em: 30/11/2017 

Atuar junto à DRAWANZ – MOTORES AERONÁUTICOS LTDA, de modo a cerificar-se 
que a oficina esteja cumprindo fielmente os procedimentos e normas no tocante à revisão 
geral dos motores, de acordo com o previsto pelos fabricantes. 

IG-521/CENIPA/2017 - 02     Emitida em: 30/11/2017 

Atuar junto à DRAWANZ – MOTORES AERONÁUTICOS LTDA, de modo a certificar-se 
se a oficina possui mecanismos de supervisão gerencial adequados, no tocante aos 
serviços de manutenção. 
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5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS 

Não há. 

Em, 30 de novembro de 2017. 
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