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.ADVERTÊNCIA

Conforme 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 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 podem ter contribuído para desencadear esta
ocorrência.
Não é foco do mesmo quantificar o grau de contribuição dos fatores contribuintes,
incluindo as variáveis que condicionaram o desempenho humano sejam elas individuais,
psicossociais ou organizacionais, que interagiram propiciando o cenário favorável ao acidente.
O objetivo exclusivo deste trabalho é recomendar o estudo e o estabelecimento de
providências de caráter preventivo, cuja decisão quanto à pertinência a acatá-las será de
responsabilidade exclusiva do Presidente, Diretor, Chefe ou o que corresponder ao nível mais alto
na hierarquia da organização para a qual estão sendo dirigidas.
Este relatório não recorre a quaisquer procedimentos de prova para apuração de
responsabilidade civil ou criminal; estando em conformidade com o item 3.1 do Anexo 13 da
Convenção de Chicago de 1944, recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro através 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. A utilização deste
Relatório para fins punitivos, em relação aos seus colaboradores, macula o princípio da "não autoincriminação" deduzido do "direito ao silêncio", albergado pela Constituição Federal.
Conseqüentemente, o seu uso para qualquer propósito, que não o de prevenção de
futuros acidentes, poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas.
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SINOPSE
Este Relatório Final é referente ao acidente ocorrido com a aeronave EMB-110,
matrícula PT-WAW, em 05 JUL 2007, tipificado como perda de controle no solo.
A aeronave estava realizando o táxi antes da decolagem, quando ultrapassou o limite
do pátio, cruzando uma valeta aberta de drenagem de águas pluviais e efetuando uma
parada brusca.
A aeronave sofreu danos leves e os dois tripulantes saíram ilesos.
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ABREVIATURAS
AAL

Administração Aeroportuária Local

ANAC

Agência Nacional de Aviação Civil

BAGL

Base Aérea do Galeão

CCF

Certificado de Capacidade Física

CHT

Certificado de Habilitação Técnica

DAC

Departamento de Aviação Civil

DOU

Diário Oficial da União

EMBRAER

Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

EMB 110

Designativo brasileiro da aeronave Bandeirante

IAM

Inspeção Anual de Manutenção

IFR

Instrument Flight Rules

IFRA

Regras de Vôo por Intrumentos para Aviões

ILS

Instrument Landing System

INFRAERO

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

MOA

Manual de Operações do Aeroporto

NSCA

Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica

ICAO

International Civil Aviation Organization

PCM

Piloto Comercial de Aviões

PLA

Piloto de Linha Aérea de Aviões

RBHA

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica

SBGL

SIPAER

Designativo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão - Antônio
Carlos Jobim )
Terceiro Serviço Regional de Prevenção e Investigação de Acidentes
Aeronáuticos
Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

TPS-5

Terminal de Carga Aérea Nº 5 do SBGL

VFR

Visual Flight Rules

SERIPA III
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OPERADOR:
NHR Táxi Aéreo Ltda.

Modelo: EMB-110 (Bandeirante)
Matrícula: PT-WAW

ACIDENTE

Data/hora: 05 JUL 2007 – 08:45 UTC
Local: Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro (Antônio Carlos Jobim) – SBGL.
Coordenadas 22 49 36S / 43 14 40W

TIPO:
Perda de controle no solo

Município, UF: Rio de Janeiro, RJ

1.

INFORMAÇÕES FACTUAIS

1.1. Histórico do acidente
A aeronave EMB-110, com configuração para transporte, de cargas encontrava-se
estacionada na posição 13 do TPS-5 (Terminal de Carga Aérea) do Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro - Antônio Carlos Jobim (SBGL).
Às 05h45min, a aeronave foi autorizada a acionar os motores e a iniciar o táxi para a
pista 10 do aeroporto, sendo orientada inicialmente para seguir pela pista de táxi “J”.
Os pilotos iniciaram o táxi para a pista de táxi “J” e ultrapassaram o limite do pátio,
atravessando a valeta de drenagem de águas pluviais, vindo a parar no canteiro central.
A aeronave sofreu danos leves e os dois tripulantes saíram ilesos.
1.2. Danos pessoais
Lesões

Tripulantes

Passageiros

Terceiros

Fatais

-

-

-

Graves

-

-

-

Leves

-

-

-

Ilesos

02

-

-

1.3. Danos à aeronave
Ocorreram danos leves nas hélices, nas carenagens dos motores, nos trens de pouso
principais, no trem de pouso do nariz, no flap direito e na parte inferior da fuselagem traseira.
1.4. Outros danos
Não houve.
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1.5. Informações sobre o pessoal envolvido
1.5.1. Informações sobre os tripulantes
PILOTO CO-PILOTO

a. Horas voadas
Totais

...........................................................................................

Totais nos últimos 30 dias

..................................................................

Totais nas últimas 24 horas
Neste tipo de aeronave

8.012:00

2.347:00

76:30

63:50

................................................................ 04:40

04:40

................................................................

1.110:00

101:55

...........................................................

76:30

32:35

Neste tipo nas últimas 24 horas ...........................................................

04:40

04:40

Neste tipo nos últimos 30 dias

Observação:
As horas de vôo foram obtidas mediante informações do operador.
b. Formação
O piloto foi formado pela Academia da Força Aérea em 1979.
O co-piloto foi formado pelo Aeroclube de Juiz de Fora em 1997.
c. Validade e categoria das licenças e certificados
O piloto possuía Licença de Piloto de Linha Aérea de Aviões (PLA), e o co-piloto
Licença de Piloto Comercial de Aviões (PCM).
Ambos possuíam Certificado de Habilitação Técnica (CHT) válido para o
equipamento, bem como Certificado IFRA.
d. Qualificação e experiência de vôo para o tipo de vôo
Os pilotos possuíam as devidas qualificações e experiência suficiente para a
operação da aeronave.
e. Validade da inspeção de saúde
Os pilotos estavam com os seus Certificados de Capacidade Física válidos.
1.5.2. Aspectos operacionais
O acionamento da aeronave ocorreu no período noturno, pouco antes do amanhecer,
ficando a visibilidade do piloto prejudicada, durante o táxi da aeronave, em função da bruma,
da baixa visibilidade e pelo fato do pára-brisa estar embaçado, em decorrência do orvalho da
madrugada.
O farol de táxi e os limpadores dos pára-brisas da aeronave foram acionados para o
inicio do táxi.
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1.6. Informações sobre a aeronave
A aeronave bimotora, modelo EMB 110 (Bandeirante), número de série 110122, foi
fabricada pela EMBRAER e estava configurada para transporte de cargas.
Os Certificados de Marcas de Nacionalidade e Matrícula estavam válidos.
A Inspeção Anual de Manutenção (IAM) estava válida até 04 JUN 2008.
Os serviços de manutenção foram considerados periódicos e adequados.
1.7. Informações meteorológicas
As condições meteorológicas eram adequadas ao vôo visual, entretanto havia uma
bruma no aeródromo, decorrente do orvalho da madrugada.
1.8. Auxílios à navegação
Nada a relatar.
1.9. Comunicações
Nada a relatar.
1.10. Informações sobre o aeródromo
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - SBGL (Antônio Carlos Jobim) é público
e internacional, administrado pela INFRAERO e homologado para operações VFR e IFR.
Opera no período noturno e diurno, sendo dotado de sistema de pouso por instrumentos
(ILS), e possuí as seguintes pistas: 10x28 (4000m x 45m, em concreto) e 15x33 (3180m x
47m, em asfalto).
O Aeroporto opera serviços de transporte aéreo internacional e doméstico regular,
utilizando aeronaves com capacidade superior a sessenta assentos para passageiros e
realizando, também, transporte de malote postal e cargas.
Na época do acidente, o aeroporto não estava certificado operacionalmente, conforme
previsto no RBHA 139. A operação dos sistemas de pistas era de uso compartilhado com a
Base Aérea do Galeão, Organização Militar do Comando da Aeronáutica. O pátio do
Terminal de Carga Aérea nº 5 (TPS-5), local do acidente com a aeronave PT-WAW, fazia
parte do setor civil do aeródromo, era administrado pela INFRAERO e destinado ao
movimento de malotes postais e demais cargas aéreas.
O pátio do TPS-5 possuía postes de iluminação, porém a luminosidade produzida
pelos holofotes era insuficiente, em decorrência da extensão longitudinal do pátio e da
grande quantidade de lâmpadas apagadas (Figuras 01, 02, 03, 04 e 05).
A sinalização horizontal do pátio do TPS-5 estava com desgaste e diferença de
tonalidade na faixa de rolamento de táxi (Figura 06), bem como a faixa indicadora de borda
de pátio encontrava-se coberta por vegetação sobre as junções dos blocos de concreto do
piso e por toda a sua extensão (Figura 07).
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Figura 01 - Lâmpadas apagadas - holofotes dos postes de iluminação do TPS-5

Figura 02 - Lâmpadas apagadas - holofotes dos postes de iluminação do TPS-5.

Figura 03 - Lâmpadas apagadas - holofotes dos postes de iluminação do TPS-5.
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Figura 04 - Lâmpadas
âmpadas apagadas - holofotes dos postess de iluminação do TPS-5.

Figura 05 - Lâmpadas
âmpadas apagadas - holofotes dos postess de iluminação do TPS-5.

Figura 06 - Sinalização
inalização horizontal do pátio do TPS-5 com desgaste e
diferença de tonalidade na faixa de rolamento de táxi.
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Figura 07 - Faixa indicadora de borda de pátio coberta por vegetação, sobre as
junções dos blocos de concreto do piso, por toda a sua extensão.

Figura 08 – Aeronave acidentada sobre a valeta de drenagem de águas
pluviais, no canteiro central da pista 15X33, entre os prolongamentos dos
alinhamentos das posições 11 e 12 do pátio do TPS-5.

Existia no lado oposto do TPS-5, ao longo e a frente do local onde a aeronave se
acidentou, uma pista de táxi desativada (antiga pista de táxi “E”), ligando uma das
extremidades do pátio militar à pista 15x33 (Figura 09).
O pátio militar da BAGL possui torres de iluminação com boa luminosidade.
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PISTA DE TAXI DESATIVADA
(ANTIGA “E” )

PÁTIO DA BAGL
POSIÇÃO 13
LOCAL DO ACIDENTE

PÁTIO DO
TPS-5

PISTA DE TAXI “J”

Figura 09 - Imagem aérea do pátio do TPS-5,canteiro central, pista 15x33 e pátio militar da BAGL

1.11. Gravadores de vôo
A aeronave não possuía gravadores de vôo.
1.12. Informações sobre o impacto e os destroços
Não aplicável.
1.13. Aspectos médicos
1.13.1. Informações fisiológicas
Os pilotos não possuíam restrições de ordem médica.
A iluminação ineficaz do pátio, a bruma, a pintura inadequada das faixas, o
ocultamento da faixa limite do pátio pelo mato e a antiga pista de táxi “E”, no prolongamento
da trajetória que a aeronave seguia, induziram os pilotos a interpretarem erroneamente que a
pista de táxi “J” ficava no local do acidente.

12/21

RF A-029/CENIPA/2009

PT-WAW

05 JUL 2007

1.13.2. Informações ergonômicas
Nada a relatar.
1.13.3. Aspectos psicológicos
1.13.3.1. Informações individuais
Não foram encontrados indícios de alterações de ordem psicológica relevantes para o
incidente.
1.13.3.2. Informações psicossociais
Não foram encontrados indícios de alterações de ordem psicológica relevantes para o
incidente.
1.14. Informações sobre fogo
Não houve fogo.
1.15. Informações de sobrevivência e/ou abandono da aeronave
Os tripulantes saíram ilesos da aeronave.
1.16. Exames, testes e pesquisas
Não realizados.
1.17. Informações organizacionais e de gerenciamento
A administração aeroportuária local não identificou os problemas latentes no pátio do
TPS – 5, tais como: desgaste e diferença de tonalidade na sinalização horizontal da faixa de
táxi, crescimento da vegetação entre os blocos de concreto do pátio, prejudicando a
visualização da faixa indicadora de borda de pátio, e baixa luminosidade em função da
grande quantidade de lâmpadas apagadas nos holofotes dos postes de iluminação.
1.18. Informações adicionais
3.17.1 O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Antônio Carlos Jobim) não
possuía, na ocasião do acidente, um Manual de Operações do Aeroporto (MOA) aprovado
pelo órgão regulador, de acordo com o RBHA 139, apesar de operar vôos de transportes
aéreos internacionais e domésticos de passageiros e cargas, utilizando aeronaves com
capacidade superior a 60 (sessenta) assentos para passageiros.
O RBHA 139, aprovado pela Portaria 1351/DGAC, de 30 SET 2003, publicado no
DOU nº 192, de 03 de outubro de 2003, incluindo a Emenda 139-01, estabelece:
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“SUBPARTE A – GENERALIDADES
139.1 – APLICABILIDADE
(a) Este regulamento estabelece normas e procedimentos que se aplicam a todas as
Administrações Aeroportuárias Locais que, de acordo com a Seção 139.101, são obrigadas
a obter um Certificado Operacional do Aeroporto, bem como àquelas Administrações que
manifestarem ao DAC a intenção de obtê-lo.
139.7 – OBJETIVO
Estabelecer procedimentos para a Administração Aeroportuária Local, visando à obtenção
do certificado operacional de aeroportos, segundo as características físicas e operacionais
especificadas no Manual de Operações de Aeroporto, a ser elaborado de acordo com o
conteúdo da Seção 139.311.
139.9 – DEFINIÇÕES
(b) Administração Aeroportuária Local: órgão ou empresa responsável pela operação de um
aeroporto com estrutura organizacional definida e dedicada à gestão deste aeroporto.
(j) Aeroporto Certificado: aeroporto cuja Administração Aeroportuária Local recebeu o
Certificado Operacional.
(q) Certificação: processo complementar ao de homologação para os aeroportos
internacionais e os aeroportos nacionais onde operam ou se pretendam operar serviços de
transporte aéreo regular de passageiros, utilizando aeronaves com capacidade superior a 60
(sessenta) assentos, no qual o DAC, após as verificações de conformidade com a legislação
em vigor, emite o Certificado Operacional do Aeroporto à Administração Aeroportuária Local,
atestando o cumprimento dos requisitos de segurança operacional.
(r) Certificado Operacional do Aeroporto: documento emitido pelo Departamento de Aviação
Civil (DAC), certificando que as condições operacionais do aeroporto estão em conformidade
com os requisitos de segurança operacional e com as especificações do Manual de
Operações do Aeroporto (MOA), após ter sido concluído o processo estabelecido na
Subparte B deste Regulamento.
(y) Homologação: processo no qual o DAC emite um ato administrativo que autoriza a
abertura de aeródromo público ao tráfego.
(z) Manual de Operações do Aeroporto (MOA): documento exigido como parte da solicitação
para obtenção do Certificado Operacional do Aeroporto, que define as condições e os
padrões a serem mantidos pela Administração Aeroportuária Local em suas facilidades e
serviços.

SUBPARTE B – CERTIFICAÇÃO OPERACIONAL DE AEROPORTO
139.101 – OBRIGATORIEDADE DE OBTENÇÃO DO CERTIFICADO OPERACIONAL DE
AEROPORTO
(a) A Certificação Operacional é exigida para a Administração Aeroportuária Local
responsável pela operação dos aeroportos internacionais.
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(b) A Certificação Operacional é exigida para a Administração Aeroportuária Local de
aeroporto onde operem serviços de transporte aéreo doméstico regular, utilizando
aeronaves com capacidade superior a 60 (sessenta) assentos para passageiros.

SUBPARTE E - OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA LOCAL
139.407 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO
No que se refere à operação e manutenção do aeroporto, a Administração Aeroportuária
Local certificada deve:
(a) manter conformidade com os procedimentos dispostos no MOA e com outras instruções
e diretrizes emitidas pelo DAC.
SUBPARTE G – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
139.601 – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
(a) Em caráter extraordinário, os aeroportos que se enquadram na Seção 139.1 podem
receber um Certificado Operacional Provisório, com validade de 12 (doze) meses, visando
permitir à Administração Aeroportuária Local atender aos requisitos estabelecidos neste
Regulamento.
(b) As Administrações Aeroportuárias Locais devem, até 27 de novembro de 2003, dar início
ao processo de certificação operacional com a finalidade de cumprir o previsto no item 1.3
da Emenda 4 do Anexo 14 à Convenção de Aviação Civil Internacional, sob pena de, após
este período de transição, serem suspensos os serviços aéreos internacionais, regulares e
não-regulares, e os serviços aéreos domésticos regulares de passageiros, utilizando
aeronaves com mais de 60 (sessenta) assentos. ”
3.17.2 A IAC 139-1001, de 02 JUN 2004, referente ao Manual de Operações do
Aeroporto, aprovada pela Portaria DAC No 531/DGAC, de 02 JUN 2004, trata da elaboração,
da aprovação, do controle, da execução e da fiscalização do Manual de Operações do
Aeroporto, estabelecendo procedimentos de segurança operacional que devem constar
deste Manual, a saber:
“1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 FINALIDADE
Orientar a Administração Aeroportuária Local quanto à elaboração do Manual de Operações
do Aeroporto (MOA), definindo as suas características físicas, além das condições
operacionais e procedimentos administrativos, e estabelecendo requisitos complementares
para fiscalização e controle pelo Departamento de Aviação Civil.

5.5 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL
Este capítulo deve conter os seguintes itens:
f) auxílios visuais e sistemas elétricos;
g) manutenção da área de movimento;
h) medidas de segurança operacional para a execução de obras;
i) gerenciamento de operações no pátio de aeronaves;
j) gerenciamento da segurança operacional no pátio de aeronaves;
5.5.5.1 Os procedimentos estabelecidos pela Administração Aeroportuária Local para
inspeção interna na área de movimento devem ser de fácil implementação, permitindo
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um monitoramento constante da área de movimento e, se for o caso, tomada de ações
corretivas imediatas sobre discrepâncias que constituam riscos inaceitáveis para as
aeronaves.

5.5.6 AUXÍLIOS VISUAIS E SISTEMAS ELÉTRICOS
Este item deve conter:
d) procedimentos para manutenção dos auxílios visuais e sistemas de iluminação;
5.5.6.1 O aeroporto com movimento superior a 1.000.000 (hum milhão) de passageiros
embarcados e desembarcados, considerando a média anual desse movimento nos últimos 5
(cinco) anos, deve ter ações de manutenção dos auxílios visuais e sistemas elétricos
programadas pela AAL, observando os seguintes intervalos mínimos:
a) diário, com ações corretivas imediatas, sempre que constatadas deficiências, incluindo:
- reparo das lâmpadas inoperantes;
- substituição das lâmpadas queimadas;
- ajuste do alinhamento das lâmpadas;
- correção do sistema de intensidade de brilho (todos os níveis de intensidade);
- substituição do filtro (globo prismático), quando rachado ou quebrado; e
- desobstrução da iluminação;
b) semestral, com verificação dos sinais horizontais de marcação sobre as áreas
pavimentadas quanto ao estado da pintura, coloração, desbotamento, sujeira e depósito de
borracha.
c) anual:
- verificação do estado geral de fixação de cada lâmpada;
- verificação do alojamento metálico de suporte da lâmpada quanto à corrosão, substituindo
ou tratando as partes afetadas;
- verificação dos refletores de cada lâmpada (se aplicável), substituindo ou limpando;
- substituição das lâmpadas do sistema de iluminação de pista com mais de 80% (oitenta por
cento) de sua vida útil;
- ajustes de elevação vertical (se aplicável);
- verificação do alinhamento horizontal;
- verificação das conexões elétricas, limpando ou substituindo quando corroídas;
- verificação da rigidez da fixação de cada base e condições gerais do sistema; e
- verificação das condições de montagem, pintura, iluminação, corrosão e limpeza dos
painéis de sinalização vertical, procedendo às ações corretivas.

1.19. Utilização ou efetivação de outras técnicas de investigação
Não houve.
2.

ANÁLISE

A aeronave, às 05h 45min, foi autorizada a iniciar o táxi, ou seja, a operação teve
início ainda no período noturno. Havia água no pára-brisa, remanescente do orvalho, e um
pouco de bruma em alguns trechos do aeródromo.
O controle de solo orientou a aeronave para sair do TPS-5 pela pista de táxi “J”.
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O uso do farol de táxi e do limpador de pára-brisa não foi suficiente para fornecer aos
pilotos ampla visibilidade à frente, pois o pátio apresentava baixa luminosidade e sinalização
horizontal inadequada (pintura de faixas).
A baixa luminosidade no pátio era decorrente da sua extensão longitudinal e da
grande quantidade de holofotes apagados no postes de iluminação.
No pátio TPS-5, foi verificado desgaste e diferença de tonalidade nas pinturas das
faixas de rolamento, bem como vegetação alta sobre a extensão da pintura da faixa
indicadora de borda do pátio, prejudicando a sua visibilidade mesmo durante o dia, pois a
pintura da faixa fica sobre as junções dos blocos de concreto do piso, onde nasce a
vegetação.
As condições meteorológicas, associadas à baixa luminosidade do pátio e aos
problemas de sinalização horizontal, contribuíram para que o piloto tivesse dificuldade de
visualizar o trajeto a seguir durante o táxi.
Analisando o desenho do TPS-5, percebe-se que em frente ao local da ocorrência, no
prolongamento da trajetória de táxi em que a aeronave seguia, havia uma pista de táxi
desativada (antiga pista de táxi “E”), ligando uma das extremidades do pátio militar à pista
15/33, mas que não se estendia até o TPS-5. Tal cenário, em função dos fatores que
restringiam a visibilidade, induziu os pilotos a uma falsa percepção de que a pista de táxi “J”
estivesse no alinhamento da antiga pista de táxi “E”, contribuindo para a ocorrência.
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Antônio Carlos Jobim) não estava
Certificado Operacionalmente na ocasião do acidente.
A Certificação Operacional de Aeroportos é um processo complementar ao de
homologação para os aeroportos internacionais e os aeroportos nacionais onde operam ou
se pretendam operar serviços de transporte aéreo regular de passageiros utilizando
aeronaves com capacidade superior a 60 (sessenta) assentos. Neste processo são
efetuadas as verificações para se confirmar que as condições operacionais do aeroporto
estão em conformidade com os requisitos de segurança operacional e com as
especificações do Manual de Operações do Aeroporto (MOA).
O MOA, conforme previsto na IAC 139-1001, define, além das características físicas
do aeroporto e suas condições operacionais, os procedimentos de segurança operacional,
incluindo, entre outros, o gerenciamento da segurança operacional no pátio de aeronaves e
a manutenção da área de movimento.
Os procedimentos estabelecidos pela administração aeroportuária local para inspeção
interna na área de movimento devem ser de fácil implementação, permitindo um
monitoramento constante da área de movimento e, se for o caso, a tomada de ações
corretivas imediatas sobre discrepâncias que constituam riscos inaceitáveis para as
aeronaves.
A inexistência de um MOA aprovado e a falta de supervisão da manutenção da infraestrutura aeroportuária na área de movimento contribuíram para a não identificação dos
riscos latentes existentes no pátio do TPS – 5, tais como: sinalização horizontal do pátio
TPS-5 com desgaste e diferença de tonalidade na faixa de rolamento de táxi; crescimento da
vegetação entre os blocos de concretos, prejudicando a visualização da faixa indicadora de
borda de pátio; e a existência de grande quantidade de holofotes inoperantes nos postes de
iluminação.
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CONCLUSÃO

3.1. Fatos
a. os tripulantes estavam com o Certificado de Habilitação Técnica (CHT) do equipamento
EMB-110 e com seus Certificados de Capacidade Física (CCF) válidos;
b. o piloto e o co-piloto eram qualificados e possuíam experiência no equipamento;
c. os serviços de manutenção da aeronave foram considerados periódicos e adequados;
d. no aeródromo existia uma bruma decorrente do orvalho da madrugada;
e. havia vários holofotes inoperantes nos poste de iluminação do pátio do TPS-5;
f. a sinalização horizontal do pátio do TPS-5 estava com desgaste e diferença de tonalidade
na faixa de táxi;
g. a faixa indicadora de limite do pátio encontrava-se coberta por vegetação;
h. os pilotos iniciaram o táxi no período noturno e foram orientados a livrar o pátio do TPS-5
pela pista de táxi “J”;
i. ao iniciar o táxi, os pilotos ligaram o limpador de pára-brisa, pois havia água
remanescente do orvalho;
j. a aeronave ultrapassou o limite do pátio, cruzando uma valeta aberta de drenagem de
águas pluviais e efetuando uma parada brusca;
k. em frente ao local da ocorrência, no prolongamento da trajetória de táxi que a aeronave
seguia, havia uma pista de táxi desativada (antiga pista de táxi “E”), ligando uma das
extremidades do pátio militar à pista 15/33, mas que não se estendia até ao TPS-5;
l. na época da ocorrência, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Antônio Carlos
Jobim) não era Certificado Operacionalmente e não possuía Manual de Operações do
Aeroporto (MOA) aprovado;
m. a aeronave sofreu danos leves; e
n. os pilotos saíram ilesos.
3.2. Fatores contribuintes
3.2.1 Fator humano
Aspecto médico
a)

Ilusões visuais – Contribuíram

Os pilotos interpretaram erroneamente que a pista de táxi “J” ficava no local do
acidente, devido a impressões sensoriais falsas ocasionadas pelo táxi em período noturno
com baixa luminosidade, pintura inadequada das faixas de táxi, ocultamento da faixa de
limite lateral do pátio pelo mato, bruma, água remanescente do orvalho no pára-brisa e
existência de uma outra pista de táxi no prolongamento da trajetória da aeronave.
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Aspecto psicológico
Não contribuiu.
Aspecto operacional
a)

Infra-estrutura aeroportuária – Contribuiu.

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Antônio Carlos Jobim) não possuía o
Certificado Operacional previsto no RBHA 139 (Regulamento Brasileiro de Homologação
Aeronáutica), não tendo assim um Manual de Operações do Aeroporto (MOA) aprovado pelo
órgão regulador, com procedimentos de gerenciamento da segurança operacional no pátio
de aeronaves que propiciassem um monitoramento constante da área de movimento, com a
tomada de ações corretivas imediatas sobre discrepâncias que constituíssem riscos
inaceitáveis para as aeronaves.
A inexistência de um MOA aprovado, incluindo os procedimentos de segurança
operacional e de manutenção da infra-estrutura aeroportuária na área de movimento,
contribuiu para a não identificação dos riscos latentes existentes no pátio do TPS – 5, tais
como: sinalização horizontal do pátio TPS-5 com desgaste e diferença de tonalidade na faixa
de rolamento de táxi; crescimento da vegetação entre os blocos de concretos prejudicando a
visualização da faixa indicadora de borda de pátio; e a existência de grande quantidade de
lâmpadas dos holofotes dos postes de iluminação apagadas.
3.2.2 Fator material
Não contribuiu.
4.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL

É o estabelecimento de uma ação que a Autoridade Aeronáutica ou Elo-SIPAER emite
para o seu âmbito de atuação, visando eliminar ou mitigar o risco de uma Condição Latente ou da
conseqüência de uma Falha Ativa.
Sob a ótica do SIPAER, tem o caráter essencial para a Segurança Operacional, referindose a um perigo específico e devendo ser cumprida num determinado prazo.
Recomendações de Segurança Operacional emitidas pelo SERIPA III:
À NHR Táxi Aéreo Ltda, recomenda-se:
RSO ( A ) 325/2008 – SERIPA III

Emitida em 13 MAR 2008

Recomendar aos pilotos para evitar o táxi de aeronaves, quando a visibilidade
estiver prejudicada pela bruma, pelo fato do pára-brisa estar embaçado ou por outros
fatores intervenientes que comprometam a segurança operacional.
RSO ( A ) 326/2008 – SERIPA III

Emitida em 13 MAR 2008

2. Estimular o preenchimento do Relatório de Prevenção pelos pilotos e funcionários da
Empresa, uma vez identificadas as condições de perigo para a operação das
aeronaves, a fim de que se possa eliminá-las ou mitigar as suas conseqüências.
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À Administração do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Antônio Carlos
Jobim), recomenda-se:
RSO ( A ) 327/2008 – SERIPA III

Emitida em 13 MAR 2008

1. Cumprir o estabelecido no RBHA 139, que trata da Certificação Operacional de
Aeroporto, a fim de que o aeródromo tenha um Manual de Operações do Aeroporto
(MOA) aprovado pela Autoridade de Aviação Civil.
RSO ( A ) 328/2008 – SERIPA III

Emitida em 13 MAR 2008

2. Estabelecer um plano de manutenção da área de movimento, incluindo
procedimentos de inspeção interna e de manutenção corretiva e destacando a
regulagem dos holofotes dos postes de iluminação, o reparo de lâmpadas apagadas,
a revitalização da sinalização horizontal e a retirada de vegetação sobre a pintura
indicadora da borda de pátio.
RSO ( A ) 329/2008 – SERIPA III

Emitida em 13 MAR 2008

3. Estudar a viabilidade de efetuar a cobertura da valeta de drenagem de águas pluviais
situada no limite do pátio do TPS-5, próxima ao canteiro central.
Recomendações de Segurança Operacional emitidas pelo CENIPA:
À ANAC, recomenda-se:
RSO ( A ) 45 / 2009 – CENIPA

Emitida em 30 / 04 / 2009

1. Intensificar a implantação da Certificação de Aeroportos a nível nacional, para que os
aeroportos enquadrados no estabelecido pelo RBHA 139 tenham um Manual de
Operações do Aeroporto (MOA) aprovado, de forma a elevar o nível de segurança
operacional desses aeroportos.
RSO ( A ) 46 / 2009 – CENIPA

Emitida em 30 / 04 / 2009

2. Realizar, periodicamente, inspeção em todos os aeródromos públicos brasileiros,
identificando os perigos à segurança das operações aéreas, decorrentes da existência
de não conformidades com a regulamentação vigente, relacionadas à infra-estrutura
aeroportuária, cobrando soluções que eliminem ou mitiguem os riscos operacionais e
restringindo as operações quando houver comprometimento à segurança das
operações aéreas.
À Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO), recomenda-se:
RSO ( A ) 47 / 2009 – CENIPA

Emitida em 30 / 04 / 2009

1. Cumprir o estabelecido no RBHA 139, referente à Certificação Operacional do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Antônio Carlos Jobim), a fim de que o
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mesmo tenha um Manual de Operações do Aeroporto (MOA) aprovado pela
Autoridade da Aviação Civil.
DIVULGAÇÃO
•

ANAC;

•

INFRAERO; e

•

NHR Táxi Aéreo Ltda.

ANEXOS
Não há.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em, 30 / 04 / 2009.
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