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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 auto-
incriminação" 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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ABREVIATURAS  

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil  

CA Certificado de Aeronavegabilidade 
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RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

SERIPA Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos  

SIAC Sistema Informatizado da Aviação Civil 

VFR Visual Flight Rules 
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SINOPSE 

Este Relatório Final é referente ao incidente grave ocorrido com a aeronave S-76C, 
matrícula PR-LCE, em 11 JUL 2008, tipificado como falha de componente. 

O helicóptero decolou de uma plataforma e, ao iniciar o vôo de cruzeiro em direção ao 
continente, os tripulantes perceberam uma vibração e um barulho anormal na aeronave, 
então decidiram pousar em  outra plataforma. 

O pouso foi feito com sucesso. 

A investigação revelou que o componente “Flexible Coupling”, localizado entre o 
“engine 1 drive shaft” e o “Main Gear Box Input Flange”, estava com todas as lâminas 
deformadas e fraturadas. 
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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, referindo-
se a um perigo específico e devendo ser cumprida num determinado prazo. 

 

Recomendações de Segurança Operacional emitidas pel o SERIPA III:  

À Líder Táxi Aéreo: 

RSO ( I )  320/2008 – SERIPA III                            Emitida em 12 DEZ 2008  

1. Utilizar os dados desta ocorrência nos exercícios de treinamentos de Gerenciamento 
de Recursos de Tripulação (CRM), enfatizando que a decisão de efetuar um pouso 
de precaução na plataforma mais próxima, adotada pela tripulação, foi derminante 
para a interrupção da cadeia de eventos que poderiam levar a uma falha catastrófica. 

 

RSO ( I )  321/2008 – SERIPA III                            Emitida em 12 DEZ 2008 

2. Estabelecer e aplicar treinamento do tipo OJT (On Job Training) para o pessoal de 
manutenção envolvido na execução e na supervisão da tarefa de inspeção do 
componente “Flexible Coupling”, P/N 76361-04008-103. 

Recomendações de Segurança Operacional emitidas pel o CENIPA:  

À ANAC, recomenda-se: 

RSO ( I )   36/2009 – CENIPA                            Emitida em 27/04/2009  

1. Emitir e distribuir instruções sobre o requisito estabelecido pela Seção 135.431 do 
RBHA 135, com a finalidade de orientar tanto as empresas aéreas que operam 
segundo o RBHA 135 quanto os Inspetores de Aviação Civil, esclarecendo e 
apresentando métodos de implementação de um Sistema de Análise e Supervisão 
Continuada. 

RSO ( I )   37/2009 – CENIPA                            Emitida em 27/04/2009 

2. Determinar que a Empresa Líder Táxi Aéreo implemente um sistema de análise e 
supervisão continuada, em conformidade com o que estabelece a Seção 135.431 do 
RBHA 135, a fim de assegurar o monitoramento da eficácia e da execução do 
programa de manutenção. 
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Os SERIPA I, II, III, IV, V, VI e VII deverão, no p razo de três meses: 

RSO ( I )   38/2009 – CENIPA                            Emitida em 27/04/2009 

1. Divulgar o conteúdo deste Relatório aos operadores de helicóptero e às empresas de 
manutenção de aeronaves de suas respectivas áreas de jurisdição, a fim de elevar o 
nível de alerta das tripulações perante situações anormais, bem como dos 
mantenedores para a correta execução dos cartões de inspeção. 

 
 
Ações corretivas / preventivas já adotadas:  

 O CENIPA emitiu a RSO 151/2008, em 22 AGO 2008, determinando que os 
operadores de aeronaves Sikorsky, modelos S-76A e S-76C, realizassem inspeção no 
componente “Engine Shaft Flexible Coupling”, P/Nº 76361-04008-103 ou 76361-04008-102, 
de acordo com o capítulo 5, seção 5-20-00, parágrafo 3, página 46, do manual P/N° SA 
4047-76C-2-1 (Rev 31/MAR/2008). Caso fosse encontrada qualquer discrepância, o material 
deveria ser segregado e o CENIPA ou o SERIPA da região do operador deveria ser 
informado. 
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DIVULGAÇÃO  

• ANAC;  

• Líder Táxi Aéreo Ltda; e 

• SERIPA I, II, III, IV, V, VI e VII. 
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AERONAVE 
Modelo: S76-C 

Matrícula: PR-LCE 

OPERADOR: 
Líder Táxi Aéreo Ltda. 

 

INCIDENTE 
GRAVE 

Data/hora: 11 JUL 2008  – 13:13 UTC   

Local: Bacia de Campos 

Município, UF: Campos dos Goitacazes, RJ  

TIPO: 

Falha de componente 

1. HISTÓRICO DO INCIDENTE 

O helicóptero Sikorsky, modelo S-76C, decolou, às 10h 10min, da plataforma P-33, 
localizada na Bacia de Campos, com destino ao heliponto de São Tomé (SBFS). 

Ao iniciar o vôo de cruzeiro, a tripulação percebeu uma vibração e um barulho 
anormal na aeronave. Os parâmetros de desempenho da aeronave foram verificados e 
considerados normais. Contudo, a tripulação decidiu, por medida de precaução, pousar na 
plataforma mais próxima e realizar uma melhor avaliação das condições da aeronave. 

Por volta de 10h 13min, o helicóptero realizou com sucesso o pouso na plataforma P-
20, localizada no través da rota. 

Após o pouso, a tripulação abriu a carenagem de acesso a “Main Gear Box” e 
verificou que o componente “Flexible Coupling”, localizado entre o “engine 1 drive shaft” e o 
“Main Gear Box Input Flange”, estava danificado. 

Na seqüência uma equipe de manutenção foi deslocada para o local com o objetivo 
de disponibilizar a aeronave para que a mesma retornasse voando à base principal. Porém, 
após a desmontagem do componente “Flexible Coupling”, foi verificado que todas as 
lâminas do mesmo estavam completamente danificadas e fraturadas. Sendo assim, a 
empresa decidiu que a aeronave não retornaria voando e seria transportada via marítima. 

2. DANOS CAUSADOS 

2.1  Pessoais 

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 

Fatais - - - 

Graves - - - 

Leves - - - 

Ilesos 02 09 - 

2.2    Materiais 

2.2.1. À aeronave 

O componente “Flexible Coupling” (P/Nº 76361-04008-103) e a carenagem de 
proteção de kevlar foram destruídos. 

. 
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2.2.2. A terceiros 

Não houve. 

3. ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

3.1 Informações sobre o pessoal envolvido 

a. Horas voadas PILOTO CO-PILOTO 

Totais ....................................................................... 1860:00 1984:00 

Totais nos últimos 30 dias ........................................ 59:00 55:00 

Totais nas últimas 24 horas ..................................... 00:00 00:00 

Neste tipo de aeronave ............................................. 653:00 140:00 

Neste tipo nos últimos 30 dias ................................. 59:00 55:00 

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

Observação: 

As horas de vôo foram obtidas mediante informações do operador. 

b. Formação 

O piloto foi formado na Escola NEP, no Rio de Janeiro - RJ, em 2002, e realizou o 
curso da aeronave S-76 na STS Escola de Pilotagem, em 2003. 

O co-piloto foi formado na Academia da Força Aérea Brasileira, Pirassununga – SP, 
no ano de 1975, e realizou o curso da aeronave S-76 na Empresa Aeróleo Táxi Aéreo, em 
1999. 

c. Validade e categoria das licenças e certificados 

O piloto e o co-piloto possuíam Licença de Piloto de Linha Aérea, categoria 
helicóptero, e estavam com as suas habilitações de vôo IFR em helicóptero válidas. 

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. 

 

3.2 Informações sobre a aeronave 

O helicóptero, modelo S76-C, Nº/S 760556, foi fabricado pela Sikorsky Aircraft 
Corporation, em 2004, cadastrado no Registro Aeronáutico Brasileiro com a categoria TPX 
(Serviço de Transporte Aéreo Público Não Regular Privado – Táxi Aéreo). 
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O Certificado de Aeronavegabilidade estava em situação normal no Sistema 
Informatizado da Aviação Civil - SIAC e com validade até 16 JUL 2010. 

A aeronave realizou inspeção de 900 horas, em 20 FEV 2008, com 3593 horas totais. 
Esta inspeção definia que o componente “Flexible Coupling” deveria ser desmontado e 
inspecionado – Item de Inspeção Obrigatória (IIO). 

A aeronave realizou inspeção equalizada “J”, em 10 JUN 2008, com 3877 horas 
totais, que contemplava uma inspeção visual, sem necessidade de desmontagem, do 
componente “Flexible Coupling”. 

Não havia registro de manutenção para a verificação do torque (re-torque), 
estabelecido no “Conditional Maintenance Checks” do Manual de Manutenção P/Nº AS 
4047-76C-2-1, que deve ser realizado entre 5 e 15 horas após instalação do componente 
“Flexible Coupling”. 

De acordo com a revisão do Manual de Manutenção P/N AS 4047-76C-2-1, de 31 
MAR 2008, o componente “Flexible Coupling” teve sua inspeção visual escalonada de 300 
horas para 600 horas.  

A aeronave apresentou forte vibração e ruído anormal 396 horas após a última 
inspeção de 900 horas e 112 horas após a última inspeção equalizada “J”. 

O helicóptero estava cumprindo um Programa de Manutenção de Aeronave aprovado 
pela ANAC. 

 

3.3 Informações meteorológicas 

Nada a relatar. 

 

3.4 Navegação 

Nada a relatar. 

 

3.5 Comunicação 

Nada a relatar. 
 

3.6 Informações sobre o aeródromo 

A decolagem foi efetuada da plataforma P-33 e o pouso de precaução na plataforma 

P-20. Ambas as plataformas são operadas pela PETROBRÁS e suas características não 

influenciaram na ocorrência. 

 

3.7 Informações sobre o impacto e destroços 

Não aplicável. 
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3.8 Dados sobre fogo 

Não houve fogo.  

 

3.9 Aspectos de sobrevivência e/ou abandono da aeronave 

Não aplicável. 

 

3.10 Gravadores de vôo 

Nada a relatar. 

 

3.11 Exames, testes e pesquisas 

Após o pouso e corte dos motores, a tripulação abriu a carenagem de acesso a “Main 
Gear Box” e verificou que o componente “Flexible Coupling”, localizado entre o “engine 1 
drive shaft” e o “Main Gear Box Input Flange”, estava danificado. 

Ficou constatado um desalinhamento entre o eixo de transmissão de torque do motor 
1 e seu compartimento, aumentando a excentricidade de giro acarretada pela deformação. 
Este desalinhamento foi suficiente para permitir que o flange do “engine 1 drive shaft” e 
parte das lâminas fraturadas do “Flexible Coupling” entrassem em contato com a carenagem 
de proteção, de Kevlar, e a cortassem por atrito, gerando aquecimento da carenagem e do 
flange. 

A poucos centímetros do corte na proteção de Kevlar, encontravam-se as linhas de 
fluido da bomba hidráulica esquerda. 

Os exames descritos abaixo foram realizados no componente “Flexible Coupling”, P/N 
76361-04008-103, pela Divisão de Materiais do Instituto de Aeronáutica e Espaço. 

 

3.11.1 Exames visuais e por estereoscopia 

Constatou-se que o componente “Flexible Coupling” possuía quinze lâminas, sendo 
que todas estavam fraturadas próximas às arruelas e aos parafusos de fixação, conforme 
apresentado na figura 2 (página 14).  

Foi possível observar a presença de corrosão associada a produtos agregados à 
superfície de todas as lâminas examinadas (figuras 3 e 4 - páginas 14 e 15). 

Entre uma das arruelas e a lâmina, foi verificado um produto agregado de cor verde e 
com aspecto característico de tinta, apresentado na figura 5 (página 15).  

Todas as lâminas apresentaram áreas de corrosão dos tipos generalizada e/ou por 
pites nas regiões próximas às arruelas, como apresentado nas figuras 6 e 7 (página 16). 
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 3.11.2 Exames por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Nos exames por microscopia eletrônica de varredura, realizados na superfície de 
fratura de uma lâmina selecionada durante o exame por estereoscopia, observou-se uma 
calota indicativa de corrosão por pite. Abaixo desta calota, observou-se uma pré-trinca 
(figura 8 – página 17). A pré-trinca iniciou-se no pite e propagou-se por quase toda a 
espessura da lâmina.  

Na figura 9 (página 17) é possível observar a região de provável início de falha em 
uma das lâminas. A partir de um pite de corrosão observam-se duas regiões distintas de 
fratura, uma mais lisa abaixo da calota (indício de formação de pré-trinca) e outra mais 
rugosa após a região lisa (fratura final induzida pela pré-trinca). Devido aos amassamentos 
e à corrosão, não foi possível determinar o mecanismo de falha na região mais lisa, 
apresentada em maior destaque na figura 10 (página 18).  

Foi realizada uma análise por energia dispersiva de raios-X (EDS) na superfície de 
uma das lâminas contendo produtos agregados (figura 11 – página 17). Neste exame foram 
detectados elementos tais como: Ferro (Fe), Cromo (Cr), Níquel (Ni), Carbono (C), Oxigênio 
(O), Cloro (Cl), Silício (Si), Cádmio (Cd) e Enxofre (S). Os elementos Fe, Cr e Ni são 
componentes do aço inoxidável, material base das lâminas. Os outros elementos são 
componentes do produto agregado à superfície das lâminas.  

Na análise por EDS (figura 12 – página 19) realizada na superfície da lâmina, que 
apresentou segregação de um produto com aspecto visual semelhante à tinta (ver figura 5 – 
página 15), foram detectados os seguintes elementos: Carbono (C), Oxigênio (O), Silício 
(Si), Cádmio (Cd) e Bário (Ba). 

 

3.11.3 Exames Metalográficos 

Nos exames metalográficos realizados na seção transversal das lâminas pesquisadas 
no Microscópio Eletrônico de Varredura, observaram-se trincas a partir de pites de corrosão 
(figuras 13 e 14 – página 20). Foram observadas também trincas e corrosão intergranular a 
partir de partículas aderidas à superfície (figura 15 e 16 – página 21).  

Amostras preparadas metalograficamente foram analisadas por MEV, utilizando-se 
EDS para a determinação da composição química das partículas associadas às trincas e à 
corrosão (figura 17 – página 22). Nessas partículas foram detectados elementos Carbono 
(C) e Silício (Si), componentes do carbeto de silício. O carbeto de silício é utilizado como 
elemento abrasivo de lixas.  

Uma outra região, que apresentou uma mistura de elementos agregados à superfície 
(figura 18 A – página 22), foi analisada por EDS. Os elementos detectados foram 
evidenciados pelos picos apresentados na figura 18 B (página 22). 

Ficou constatado que existia uma mistura de vários elementos, inclusive fragmentos 
da liga da própria lâmina, que provavelmente foram arrancados devido à ação abrasiva das 
partículas de carbeto de silício, durante a operação da aeronave.  

A microestrutura da lâmina é constituída de grãos austeníticos, característica de aço 
inoxidável austenítico (Figura 19 – página 23). 
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3.12 Aspectos organizacionais 

Da Empresa 

A tarefa de inspeção de remoção do componente “Flexible Coupling” é considerada 
pelo operador, de acordo com o descrito na Ficha de Inspeção de 900h, como um Item de 
Inspeção Obrigatória (IIO) – “On Condition”. Porém, os Mecânicos de Manutenção 
Aeronáutica (MMA) que executaram a tarefa de inspeção no componente “Flexible Coupling” 
não possuíam o conhecimento e o treinamento necessários à realização da mesma. 

O local onde a inspeção de remoção do componente “Flexible Coupling” era realizada, 
não possui as condições necessárias ao cumprimento das tarefas estabelecidas no 
“Maintenance Manual”, P/N° SA 4047-76C-02, ATA 71-0 2-01, página 201. 

A Empresa não possuía um sistema de análise e supervisão continuada implementado 
de forma adequada. 

 

Da ANAC 

A supervisão da Superintendência de Aeronavegabilidade da ANAC não identificou 
que o sistema de análise e supervisão continuada da Empresa não estava adequado, nem 
implementado em sua totalidade.  
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A Superintendência de Aeronavegabilidade não possui material que oriente e norteie a 
implementação de um sistema de análise e supervisão continuada, conforme estabelece a 
seção 135.431 do RBHA 135. 

 

3.13 Aspectos operacionais 

Ao perceber uma situação anormal, o comandante da aeronave decidiu realizar pouso 
de precaução na plataforma P-20, situada no través da rota. A aeronave apresentou 
vibração e ruído. As indicações do painel de instrumentos permaneceram inalteradas. 

 

3.14 Aspectos médicos 

Não foram encontrados indícios de alterações de ordem médica relevantes para o 
incidente.  

 

3.15 Aspectos psicológicos 

Não foram encontrados indícios de alterações de ordem psicológica relevantes para o 
incidente.  

 

3.16 Aspectos ergonômicos 

Nada a relatar. 

 

3.17 Informações adicionais 

• O procedimento de reparo do componente “Flexible Coupling”, estabelecido no 
capítulo 71-02-01, página 202, do Manual de Manutenção P/Nº AS 4047-76C-2 
da Sikorsky, requer a utilização de um abrasivo de granulometria 400. 

• A Seção 135.429(a) do RBHA 135 estabelece que: “Ninguém pode utilizar 
qualquer pessoa para executar inspeções obrigatórias, a menos que essa pessoa 
seja apropriadamente treinada, qualificada e autorizada para tanto.” 

 

4. ANÁLISE 

A decisão do comandante da aeronave de efetuar o pouso foi determinante para a 
interrupção da cadeia de eventos que poderia levar ao acidente. A continuação do vôo e, 
conseqüentemente, dos esforços sobre o componente fraturado, poderia acarretar a falha 
total do acoplamento. 

Neste incidente, o eixo de transmissão de torque do motor 1 girou livre dentro do seu 
compartimento, aumentando a excentricidade de giro acarretada pela deformação. Este 
desalinhamento foi suficiente para permitir que o flange do “engine 1 drive shaft” e parte das 
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lâminas fraturadas do “Flexible Coupling” entrassem em contato com a carenagem de 
proteção, de Kevlar, e a cortassem por atrito, gerando aquecimento da carenagem e do 
flange. 

 
Figura 20: Componente Flexible Coupling 

 

A poucos centímetros do corte na proteção de Kevlar, encontravam-se as linhas de 
fluido da bomba hidráulica esquerda. O corte dessas linhas provocaria um vazamento de 
fluido, que poderia inflamar ocasionando um incêndio em local sem equipamento de 
extinção de fogo. Esta situação exigiria um pouso imediato, o que, em um vôo de cruzeiro, 
das plataformas para o continente, teria que ser efetuado em alto mar. 

Na seqüência uma equipe de manutenção foi deslocada para o local com o objetivo 
de disponibilizar a aeronave para que a mesma retornasse voando à base principal. Porém, 
após a desmontagem do componente “Flexible Coupling”, foi verificado que todas as 
lâminas do mesmo estavam completamente danificadas e fraturadas.  

 

 

Figura 21: Componente Flexible Coupling desinstalado 
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Análise do componente: 

O componente “Flexible Coupling” (P/N 76361-04008-103) foi encaminhado para 
análise e os resultados indicaram que algumas lâminas falharam pela formação de uma pré-
trinca, iniciada em regiões que sofreram corrosão por pite e/ou intergranular, devido ao 
acumulo de produtos contaminantes nas suas superfícies. A falha dessas lâminas levou a 
uma redução da resistência do conjunto e à conseqüente falha do componente por 
sobrecarga das lâminas remanescentes. 

A presença de agentes abrasivos na superfície das lâminas, como grãos de carbeto 
de silício, provenientes de algum material abrasivo, bem como a presença de recobrimentos 
por material similar à resina polimérica, depositados na superfície das lâminas, indicam que 
houve uma contaminação do componente, facilitando a ocorrência de processos de 
corrosão nas lâminas. 

Esses tipos de corrosão (por pites e intergranular) agem como concentradores de 
tensão que favorecem a propagação de pré-trincas. Estas ao alcançarem um tamanho 
crítico levam à falha da lâmina. Esse processo é crítico nas regiões próximas às arruelas e 
furos dos parafusos de fixação. 

A proteção do aço inoxidável origina-se da resistência da camada superficial de óxido 
de cromo que o protege dos ataques do meio ambiente. Esta camada, chamada de camada 
passiva, é invisível e de espessura finíssima, altamente aderente. Apesar de estável, esta 
camada não é indestrutível e exige cuidados especiais para manter inalteradas suas 
características originais.  

A contaminação com impurezas pode levar à regeneração da camada passiva de 
óxido de cromo, criando portas de entrada da corrosão e danificando o material. Desta 
forma, cuidados básicos devem ser observados para a prevenção de danos mecânicos e 
contaminação desta película. 

 

Análise do processo de manutenção: 

O processo primário de manutenção do componente “Flexible Coupling” é “On 
Condition”. Esse processo requer que o componente seja checado ou inspecionado 
periodicamente em relação ao seu estado padrão, para determinar se o mesmo pode ou 
não continuar em serviço, até a próxima inspeção. 

No caso do “Flexible Coupling” os seguintes fatos devem ser considerados: 

• O propósito de uma inspeção realizada em um componente “On Condition” é 
removê-lo antes que uma falha aconteça; 

• As inspeções desse componente, de acordo com os registros de manutenção 
apresentados, foram realizadas dentro da periodicidade estabelecida pelo 
Programa de Manutenção Aprovado pela ANAC; 

• A presença de agentes abrasivos na superfície da lâmina faz crer que tais lâminas 
sofreram um processo de abrasão (lixamento), e que esse processo 
provavelmente foi executado com um abrasivo não recomendado pelo fabricante; e 

• A inspeção visual do componente “Flexible coupling” foi escalonada pela Sikorsky 
de 300 para 600 horas, denotando a confiabilidade no mesmo. 

Em virtude do estado das lâminas, que apresentavam corrosão do tipo generalizada e 
por pite, bem como corrosão associada a produtos agregados a sua superfície, ficou 
constatado que os métodos utilizados durante a execução das últimas inspeções no 
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componente “Flexible Coupling” foram ineficientes e inadequados, ressaltando que os 
mecânicos e inspetores não tinham conhecimento da correta execução dessa tarefa.  

Também evidenciou a falta de conhecimento e treinamento adequado do executor e 
do inspetor, o fato de que o abrasivo utilizado ajudou a degradar a camada superficial de 
proteção das lâminas. Possivelmente, esse abrasivo não era o recomendado no 
procedimento de reparo do componente “Flexible Coupling”, estabelecido no capítulo 71-02-
01, página 202, do Manual de Manutenção P/Nº AS 4047-76C-2 da Sikorsky, que requer a 
utilização de um abrasivo de granulometria 400. 

 A granulometria é uma propriedade dos grãos abrasivos que mede o seu tamanho. 
Quanto maior a numeração, menor será o tamanho do grão. Desta forma, podemos usar a 
seguinte relação entre aplicação e granulometrias: 

• desbaste pesado - grãos: 16, 24, 30, 36, 40 e 50; 

• desbaste leve - grãos: 60, 80 e 100; 

• semi-acabamento - grãos: 120, 150 e 180; 

• acabamento - grãos: 220, 240, 280 e 320; 

• polimento - grãos: 360, 400, 500, 600, 800, 1200, 1500 e 2000; 

Podemos observar que o grão de tamanho 400  deveria ser o utilizado para reparar o 
componente “Flexible Coupling”, conforme  procedimento de reparo estabelecido e aplicado 
para polimento. O uso do material adequado não degradaria a camada superficial das 
lâminas. 

 

Análise dos aspectos organizacionais do operador: 

A tarefa de inspeção de remoção do componente “Flexible Coupling” é considerada 
pelo operador, de acordo com o descrito na Ficha de Inspeção de 900 h, como um Item de 
Inspeção Obrigatória (IIO). Os IIO diferem de outras inspeções pelo seu efeito crítico, ou 
seja, se executados inadequadamente podem resultar em uma falha, mau funcionamento 
ou defeito, afetando diretamente a segurança de vôo. 

A Seção 135.429(a) do RBHA 135 estabelece que: “Ninguém pode utilizar qualquer 
pessoa para executar inspeções obrigatórias, a menos que essa pessoa seja 
apropriadamente treinada, qualificada e autorizada para tanto.” 

Conforme mencionado anteriormente: 

• o executor e o inspetor não possuíam conhecimento e adequado treinamento à 
realização da tarefa de inspeção de remoção do componente “Flexible Coupling”;  

• não havia registro de manutenção para a verificação do torque (re-torque), 
estabelecida no “Conditional Maintenance Checks” do Manual de Manutenção 
P/Nº AS 4047-76C-2-1, que deve ser realizado no intervalo de 5 até 15 horas 
após instalação do componente “Flexible Coupling”; e 

• o local onde a inspeção de remoção do componente “Flexible Coupling” foi 
realizada, não possuía as condições necessárias para o cumprimento das tarefas 
estabelecidas no Capítulo 71-02-01, página 201, do “Maintenance Manual”, P/N° 
SA 4047-76C-02, da Sikorsky. 

Os fatos citados acima, de acordo com a Seção 135.431 do RBHA 135, evidenciam 
que o sistema de análise e supervisão continuada do operador não foi eficaz, pois deixou de 
detectar deficiências graves dentro do Programa de Manutenção de Aeronavegabilidade 
Continuada. 
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Cabe esclarecer que um dos objetivos de um sistema de análise e supervisão 
continuada é proporcionar um processo estruturado para identificar fatores que poderiam 
levar a um acidente ou incidente, através da coleta e avaliação de informações que podem 
ser usadas como indicadores do grau de eficácia e execução do programa de manutenção 
do operador.  

O processo de análise e supervisão continuada deve ser feito em um ciclo fechado e 
contínuo de supervisão, investigações (falhas e condições latentes de manutenção), coleta 
de dados e análises, ações corretivas, monitoramento de ações corretivas e a volta para a 
supervisão.  Quando usado apropriadamente, esse sistema ajuda a promover a cultura de 
segurança dentro da empresa, provendo um processo formal para os empregados 
identificarem e corrigirem as discrepâncias. 

 

Análise dos aspectos organizacionais da ANAC: 

A não implementação completa do sistema de análise e supervisão continuada do 
operador, requerido pela Seção 135.431 do RBHA 135, deixou de ser identificada nas 
auditorias realizadas pelo órgão fiscalizador (ANAC). Tal fato evidencia falhas no processo 
de supervisão dos operadores ou despreparo dos Inspetores de Aviação Civil para 
identificarem não-conformidades. Portanto, há a necessidade de desenvolvimento e 
emissão de material de orientação tanto para as empresas, quanto para os Inspetores de 
Aviação Civil sobre o assunto em questão. 

5. CONCLUSÃO 

5.1. Fatos 

a. os pilotos estavam com o seus certificados e habilitações em ordem e em dia; 

b. a aeronave encontrava-se com seu Certificado de Aeronavegabilidade válido e em 
situação normal; 

c. o helicóptero estava cumprindo um Programa de Manutenção de Aeronave aprovado 
pela ANAC; 

d. os serviços de manutenção estavam sendo realizados dentro dos períodos previstos, 
porém de forma inadequada; 

e. os inspetores e os mantenedores, que participaram da “inspeção de 900 horas” e da 
inspeção equalizada J”, não possuíam conhecimento e treinamento adequado à 
realização da tarefa de inspeção do componente “Flexible Coupling”; 

f. o processo primário de manutenção do componente “Flexible Coupling” era “On 
Condition”; 

g. o componente “Flexible Coupling” falhou 396 horas após a última “inspeção de 900 
horas” e 112 horas após a última “inspeção equalizada J”. 

h. o componente “Flexible Coupling” de P/Nº 76361-04008-103 foi encaminhado para 
análise na Divisão de Materiais do Instituto de Aeronáutica e Espaço; 

i. as lâminas do camponente “Flexible Coupling”, de P/N° 76361-04008-103, 
apresentaram corrosão do tipo generalizada e por pite, bem como corrosão associada 
a produtos agregados a sua superfície; 

j. algumas lâminas do camponente “Flexible Coupling” falharam pela formação de uma 
pré-trinca, iniciada em regiões que sofreram corrosão por pite e/ou intergranular. A 
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falha dessas lâminas levou a uma redução da resistência do conjunto e à conseqüente 
falha do componente por sobrecarga das lâminas remanescentes; 

k. o operador não possuía um sistema de análise e supervisão continuada implementado 
em sua totalidade; 

l. a auditoria realizada pela ANAC não identificou que o sistema de análise e supervisão 
continuada do operador não estava implementado por completo; e 

m. O pouso de precaução efetuado na plataforma P-20 foi determinante para a 
interrupção da cadeia de eventos que poderia levar a um acidente. 

 

5.2 Fatores contribuintes 

5.2.1. Fator humano 

Aspecto Médico  

Não contribuiu. 

 

Aspecto Psicológico  
Não contribuiu. 
 

Aspecto Operacional 

a) Manutenção – Contribuiu. 

O estado das lâminas que apresentavam corrosão do tipo generalizada e por pite, 
bem como corrosão associada a produtos agregados a sua superfície, evidenciam que os 
métodos utilizados durante a execução das últimas inspeções no componente “Flexible 
Coupling” foram ineficientes e/ou inadequados. 

O local onde a inspeção de remoção do componente “Flexible Coupling” é 
realizada, não possui as condições necessárias ao cumprimento das tarefas estabelecidas 
no “Maintenance Manual”, P/N° SA 4047-76C-02, ATA 7 1-02-01, página 201. 

 

b) Supervisão – Contribuiu. 

A tarefa de inspeção de remoção do componente “Flexible Coupling” é 
considerada pelo operador como um Item de Inspeção Obrigatória. Portanto, o inspetor 
designado deveria ter observado a utilização do abrasivo inadequado ao tipo da tarefa, bem 
como ter identificado os pontos de corrosão do referido componente. 

 

c) Instrução – Contribuiu. 

O executor e o inspetor da tarefa de inspeção de remoção do componente 
“Flexible Coupling” não possuíam conhecimento suficiente ou treinamento adequado para 
realizá-la. 
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5.2.2. Fator material 

Não contribuiu. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em,  27  /  04  /2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


