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RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO 

1. INFORMAÇÕES FACTUAIS 

DADOS DA OCORRÊNCIA 
DATA - HORA  INVESTIGAÇÃO  SUMA N° 

20 JUN 2008 - 23:32 (UTC)  SERIPA II  IG-573/CENIPA/2016 
 

CLASSIFICAÇÃO  TIPO(S)  SUBTIPO(S) 

INCIDENTE GRAVE  COM TREM DE POUSO  NIL 
 

LOCALIDADE  MUNICÍPIO  UF  COORDENADAS 

AERÓDROMO DE FORTALEZA 
(SBFZ) 

 FORTALEZA  CE  03°46’33”S 038°31’56’’W 

 

DADOS DA AERONAVE 
MATRÍCULA  FABRICANTE  MODELO 

PT-OPI  CESSNA  402B 
 

OPERADOR  REGISTRO  OPERAÇÃO 

UIRAPURÚ TÁXI AÉREO LTDA.  TPX  
TRANSPORTE AÉREO 

NÃO REGULAR 

 

PESSOAS A BORDO / LESÕES / DANOS À AERONAVE 

A BORDO 

 

LESÕES 

 

DANOS À AERONAVE 
Ileso Leve Grave Fatal Desconhecido 

Tripulantes 1 1 - - - -  Nenhum 

Passageiros 1 1 - - - - X 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 de Teresina, PI (SBTE), para o aeródromo de 
Fortaleza, CE (SBFZ), às 21h45min (UTC), para realizar um voo de transporte, com um 
piloto e um passageiro a bordo. 

Durante a corrida após pouso em SBFZ, ocorreu o recolhimento do trem de pouso 
principal esquerdo. 

A aeronave perdeu a reta para a esquerda e saiu da pista, ocorrendo o recolhimento 
do trem de pouso principal direito e danos no trem de pouso auxiliar. 

As pás das hélices dos dois motores chocaram-se contra o solo com os motores em 
movimento. 

A aeronave teve danos nas hélices, na fuselagem, no sistema de trem de pouso e 
nos motores. 

O piloto e o passageiro saíram ilesos. 

2. ANÁLISE (Comentários/Pesquisas) 

O pouso em Fortaleza ocorreu às 23h32min (UTC) e o toque foi nos primeiros 100 
metros da cabeceira 13. 

Após percorrer aproximadamente 300 metros no solo, o trem de pouso principal 
esquerdo recolheu. Aeronave perdeu a reta para a esquerda e se arrastou por 50 metros 
até sair pela lateral esquerda da pista. Durante essa saída, ocorreu também danos no 
trem de pouso auxiliar e o recolhimento do trem de pouso principal direito. 

O piloto informou que ao perceber o recolhimento do trem esquerdo, imediatamente, 
efetuou o corte dos dois motores pelos correspondentes manetes de combustível. Esse 
ato foi executado quando a aeronave ainda se deslocava sobre a pista, visando evitar 
maiores danos nas pás das hélices e nos motores. 

A aeronave parou após percorrer mais 60 metros fora da pista, aproada com o 
terminal da aviação geral de Fortaleza a, aproximadamente, 90 graus com a pista. O 
piloto e o passageiro saíram ilesos. 

Durante a investigação foi verificado que o recolhimento do trem de pouso principal 
esquerdo ocorreu devido à ruptura, por cisalhamento, do parafuso de fixação da parte 
traseira do sistema de retração (BELLCRANK ASSEMBLY – LH). 

De acordo com o Catálogo de Peças da Aeronave, o referido parafuso deveria ser 
identificado pelo Part Number NAS464P4-26. No entanto, não foi possível identificar, 
fisicamente, qualquer especificação técnica estampada no parafuso que permitisse a sua 
identificação e consequente rastreabilidade. 

A maioria dos parafusos aeronáuticos era identificada por números de especificação 
ou nome do fabricante impressos na cabeça. Usualmente, a identificação era feita por 
meio do seu Part Number, que por sua vez, dependendo da sua normatização, era 
composto pelas siglas AN, NAS ou MS, seguidas de números. 

No caso específico dos parafusos NAS464P4-26, portanto, regidos pelas normas 
NAS, em sua maioria, eram encontrados com a cabeça hexagonal e obrigatoriamente 
identificados com a presença de símbolos em alto ou baixo relevo, indicando 
características como dureza e resistência à tração e à corrosão. Entretanto, não foi 
possível identificar, com clareza, essa situação no caso do parafuso do BELLCRANK da 
aeronave acidentada. 
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Constatou-se, ainda, que algumas roscas dos terminais das hastes do trem de 
pouso esquerdo sofreram fraturas e apresentavam condições bastante deterioradas, 
inclusive, com sinais visíveis de corrosão, revelando mau estado de conservação da 
aeronave. Essas fraturas decorreram do colapso sofrido pelo próprio trem de pouso. 

Apesar dos registros de manutenção da aeronave acidentada se encontrarem 
atualizados, a presença de componente sem rastreabilidade (parafuso do BELLCRANK), 
indicou a realização inadequada do serviço de manutenção na mesma, sob a 
responsabilidade do seu operador, conforme estabelecido na legislação em vigor naquela 
época. 

O fato do operador, à época, ser homologado para executar os serviços de 
manutenção em aeronaves, indicou, também, a sua contribuição na ocorrência do 
incidente, por exercer o papel de mantenedor da referida aeronave. 

3. CONCLUSÕES 

3.1. Fatos 

a) o piloto estava com o Certificado de Capacidade Física (CCF) válido; 

b) o piloto estava com as habilitações de classe Avião Multimotor Terrestre (MLTE) 
válidas; 

c) o piloto possuía experiência no tipo de voo; 

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

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

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

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

h) a empresa possuía autorização para realizar de transporte aéreo público de 
passageiros, cargas e malas postais, em operações complementares, segundo as 
regras do RBHA 135; 

i) a aeronave decolou de Teresina, PI, para Fortaleza, CE, realizando voo de 
transporte de malote e, durante o pouso em Fortaleza, ocorreu a quebra de um 
parafuso do conjunto BELLCRANK do trem de pouso principal esquerdo; 

j) não foi possível estabelecer a rastreabilidade do parafuso de fixação do 
BELLCRANK do sistema de abaixamento do trem de pouso principal esquerdo; 

k) foi constatado que algumas roscas dos terminais das hastes do trem de pouso 
principal esquerdo sofreram fraturas e apresentavam condições bastante 
deterioradas, inclusive, com sinais visíveis de corrosão, revelando mau estado de 
conservação da aeronave; 

l) a aeronave teve danos nas hélices, na fuselagem, no sistema de trem de pouso e 
nos motores; e 

m)  o piloto e o passageiro saíram ilesos. 

3.2 Fatores Contribuintes 

- Manutenção da Aeronave; e 

- Supervisão Gerencial. 
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4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

Recomendações emitidas no ato da publicação deste relatório. 

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

IG-573/CENIPA/2016 - 01     Emitida em: 01/08/2017 

Efetuar gestões junto à empresa Uirapuru Táxi Aéreo Ltda., de forma que fique 
assegurada a rastreabilidade dos componentes e produtos empregados na execução das 
manutenções realizadas. 

5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS 

Nada a relatar. 

Em, 01 de agosto de 2017. 


