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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 item 

3.1 do “attachment E” do Anexo 13 “legal guidance for the protection of information from safety 

data collection and processing systems” 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 acidente aeronáutico com a aeronave PT-
TAW, modelo EMB-110 P1, ocorrido em 10OUT2008, classificado como “perda de 
controle no solo”. 

Durante o pouso a aeronave perdeu o controle, e saiu pela lateral direita da pista, 
parando na parte gramada. 

A aeronave teve danos substanciais. 

Os pilotos saíram ilesos.  

Não houve a designação de Representante Acreditado. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E ABREVIATURAS 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CA Certificado de Aeronavegabilidade 

CENIPA Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

CG Centro de Gravidade 

CIV Caderneta Individual de Voo 

CCF Certificado de Capacidade Física 

CVR Cockpit Voice Recorder 

DSO Diretor de Segurança Operacional 

IFR Instrument Flight Rules 

INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Lat Latitude 

Long Longitude 

METAR Meteorological Aerodrome Report  

MLTE Habilitação de classe Aviões Multimotores Terrestres 

PCM Licença de Piloto Comercial – Avião 

PF Pilot Flying 

PLA Piloto de Linha Aérea – Avião 

PM Pilot Monitoring 

PPR Piloto Privado – Avião 

RS Recomendação de Segurança 

SBBI Indicativo de Localidade - Aeroporto de Bacacheri 

SBKP Indicativo de Localidade - Aeroporto de Campinas 

SERIPA V 
Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de 

Acidentes Aeronáuticos 

SIPAER Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

TPX 
Categoria de registro de aeronave de Transporte Aéreo Público 

não Regular 

UTC Universal Time Coordinated  

VFR Visual Flight Rules 

  



 A-540/CENIPA/2016  PT-TAW 10OUT2008 

 

6 de 16 

1. INFORMAÇÕES FACTUAIS. 
 

Aeronave 

Modelo:        EMB 110 P1 Operador: 

Matrícula:    PT-TAW WEISS Táxi Aéreo Ltda. 

Fabricante:  EMBRAER 

Ocorrência 

Data/hora:   10OUT2008 / 21:13 UTC Tipo(s):  

Local:    Aeródromo de Bacacheri SBBI Perda de controle no solo 

Lat. 25°24’12”S Long. 49°14’01”W  

Município – UF: Curitiba - PR  

1.1. Histórico do voo. 

A aeronave decolou do aeródromo de Viracopos (SBKP), município de Campinas, 
SP, com destino ao aeródromo de Bacacheri (SBBI), município de Curitiba, SC, com dois 
pilotos a bordo. 

Após o pouso, a aeronave perdeu o controle no solo, e saiu pela lateral direita da 
pista 36, vindo a parar na parte gramada. 

1.2. Lesões às pessoas. 

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 

Fatais - - - 

Graves - - - 

Leves - - - 

Ilesos 2 - - 

1.3. Danos à aeronave. 

A aeronave teve danos substanciais nos trens de pouso principais, asas, hélices e 
motores. 

1.4. Outros danos. 

A aeronave quebrou uma lâmpada de sinalização lateral de pista, uma placa de 
sinalização e uma caixa de concreto de drenagem. 

1.5. Informações acerca do pessoal envolvido. 

1.5.1. Experiência de voo dos tripulantes. 

Horas Voadas 

Discriminação Piloto Copiloto 

Totais 4591:40 1.070:35 

Totais, nos últimos 30 dias 46:12 36:36 

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

Neste tipo de aeronave 457:06 249:48 

Neste tipo, nos últimos 30 dias 29:48 15:30 

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

Obs.: Os dados relativos às horas voadas foram obtidos através dos registros na 
Caderneta Individual de Voo (CIV) dos pilotos. 

 

 

 

 



 A-540/CENIPA/2016  PT-TAW 10OUT2008 

 

7 de 16 

1.5.2. Formação. 

O piloto realizou o curso de Piloto Privado – Avião (PPR) no Aeroclube do Paraná, 
em 1998. 

O copiloto realizou o curso de Piloto Privado – Avião (PPR) no Aeroclube de São 
José dos Campos, em 2006. 

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 as 
habilitações técnicas de aeronave tipo E110, Multimotor Terrestre (MLTE) e Voo por 
Instrumentos – Avião (IFRA) válidas. 

O copiloto possuía a licença de Piloto Comercial – Avião (PCM) e estava com as 
habilitações técnicas de aeronave tipo E110, Multimotor Terrestre (MLTE) e Voo por 
Instrumentos – Avião (IFRA) válidas. 

1.5.4. Qualificação e experiência no tipo de voo. 

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

Apesar de possuir mais de 1.000 horas totais de voo e cerca de 250 horas em 
EMB110, este era o primeiro modelo equipado com reverso que o copiloto operava. 

1.5.5. Validade da inspeção de saúde. 

Os pilotos estavam com os Certificados de Capacidade Física (CCF) válidos. 

1.6. Informações acerca da aeronave. 

A aeronave, de número de série 110258, foi fabricada pela empresa EMBRAER, em 
1980, e estava registrada na categoria de Serviços de Transporte Aéreo Não Regular 
(TPX). 

O certificado de aeronavegabilidade (CA) estava válido. 

As cadernetas de célula, motores e hélices estavam com as escriturações 
atualizadas. 

A última inspeção da aeronave, do tipo “7.200 horas”, foi realizada em 29AGO2008 
pela oficina WAS, em Sorocaba, SP, estando com 02 horas e 12 minutos voadas após a 
inspeção. 

1.7. Informações meteorológicas. 

De acordo com o Informe Meteorológico Aeronáutico Regular (METAR) de 
Bacacheri, válido para o horário do pouso, as condições visuais eram boas, mas, em 
razão das restrições de teto, o aeroporto operava por instrumentos no momento da 
ocorrência. 

SBBI 102100 07008KT 9999 SCT005 OVC007 15/13 Q1020 

1.8. Auxílios à navegação. 

Nada a relatar. 

1.9. Comunicações. 

Nada a relatar. 

1.10. Informações acerca do aeródromo. 

O aeródromo era público/militar, administrado pela INFRAERO e operava VFR (voo 
visual) e IFR (voo por instrumentos), em período diurno e noturno. 
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A pista era de asfalto, com cabeceiras 18/36, dimensões de 1.390m x 30m, com 
elevação de 3.058 pés, e era compatível com a operação da aeronave. 

1.11. Gravadores de voo. 

A aeronave era equipada com Cockpit Voice Recorder (CVR), porém, não foi 
realizada sua degravação. 

1.12. Informações acerca do impacto e dos destroços. 

A aeronave colidiu contra vários obstáculos ao sair pela lateral da pista. 

A análise visual do grupo motopropulsor indicava características de impacto com alta 
potência. 

Os danos causados na fuselagem se limitaram a deformações na barbatana ventral 
e painéis inferiores da cauda. 

A estrutura primária das asas na região da fixação do trem de pouso teve danos 
causados por sobrecarga devido ao impacto.  

A haste de travamento dos trens de pouso ficou destruída, e as pernas de força 
tiveram grandes avarias. 

1.13. Informações médicas, ergonômicas e psicológicas. 

1.13.1. Aspectos médicos. 

Não pesquisado. 

1.13.2. Informações ergonômicas. 

Nada a relatar. 

1.13.3. Aspectos Psicológicos. 

Não pesquisado. 

1.14. Informações acerca de fogo. 

Não havia nenhuma evidência de fogo em voo ou após a parada total. 

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

Os pilotos estavam utilizando o cinto de segurança, o qual foi eficaz como sistema 
de proteção. 

1.16. Exames, testes e pesquisas. 

Os motores foram levados para as dependências da empresa de Táxi Aéreo Weiss e 
a abertura dos componentes e averiguação de sua contribuição no acidente foi 
acompanhada por técnicos do SERIPA V. 

Foram verificadas as seguintes condições: 

Motor direito: 

a) Houve amassamento do exaust duct em razão do travamento da seção de potência 
durante os impactos da hélice contra o solo (Figura 1); 

b) O compressor não estava travado, denotando funcionamento normal; 

c)  O starter gerador estava solto (Figura 2), possivelmente em face de uma 
instalação de maneira incorreta. A cinta que prende o flange do starter ao flange do 
motor estava apertada e frenada somente no flange do motor; e 

d) Com os impactos do starter gerador com o fuel heater, este quebrou e a tubulação 
de óleo ficou solta (Figura 3). 
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Motor esquerdo: 

a) O manete de potência apresentava dificuldade de movimentação (ressalto). Após a 
haste de comando de potência ter sido desconectada, o comando ficou livre; 

b) O conjunto de cames estava corretamente apertado, frenado e contrapinado 
(Figura 4); 

c)  Após soltar o pino PN 3010464, verificou-se que o conjunto de comando do 
reverso estava solto de seu parafuso (Figura 5); e 

d)  Ao desmontar o conjunto de comando de reverso, foi confirmado que o cabo 
teleflex (PN 3018024) de reverso não estava preso ao parafuso (PN 3011213), e 
observou-se que o terminal estava danificado (Figura 6). 

 

Figura 1 - Exaust duct do motor direito amassado em razão do travamento da seção de 
potência. 

 

Figura 2 - Starter gerador do motor direito solto e a cinta presa ao flange do motor 
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Figura 3 - Fuel Heater quebrado e com tubulação de óleo solta. 

 

Figura 4 - Conjunto de cames do motor esquerdo instalado antes da desmontagem. 
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Figura 5 - Posição do conjunto teleflex de comando de reverso após a retirada do pino 
PN 3010464 e desconexão da haste de comando de potência. 

 

Figura 6 - Cabo teleflex de comando do reverso PN 3018024 do motor esquerdo com 
terminal danificado. 

A Figura 7 traz uma foto de um cabo teleflex de comando do reverso PN 3018024 
com terminal normal. 



 A-540/CENIPA/2016  PT-TAW 10OUT2008 

 

12 de 16 

 

Figura 7 - Cabo teleflex de comando do reverso PN 3018024 com terminal normal. 

 

Figura 8 - Furo de segurança para regulagem do cabo teleflex de comando do reverso. 

1.17. Informações organizacionais e de gerenciamento. 

A aeronave, recém-adquirida pela empresa, estaria realizando o primeiro pouso em 
SBBI, a fim de ser incorporada à frota. 

Foi observado que a empresa possuía um setor de treinamento estruturado, 
organizado e com pessoal qualificado. 

1.18. Informações operacionais. 

A aeronave estava dentro dos limites de peso e do centro de gravidade (CG) 
especificados pelo fabricante. 

A aeronave, procedente de Campinas, efetuou um procedimento IFR e seu pouso 
em Bacacheri às 18h13min (hora local). No voo foram gastos cerca de 900 litros de 
combustível. 
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O pouso foi observado pelo operador da torre, o qual reportou que tudo ocorreu 
normalmente, porém, um pouco à frente do ponto onde normalmente o EMB-110 toca a 
pista. 

A Comissão de Investigação encontrou marcas do pneu esquerdo começando a 
cerca de 577m da cabeceira da pista, prosseguindo até o local da parada final da 
aeronave. 

No momento do pouso, o copiloto atuava como Pilot Flying (PF). Ao aplicar o 
reverso na aeronave, ocorreu uma forte guinada a direita. Ele, então, aplicou comando de 
pedal esquerdo e freio esquerdo, a fim de manter a aeronave sobre a pista, entretanto, 
estas ações não foram suficientes para evitar a saída para a parte gramada, à direita da 
pista 36. 

O comandante, que atuava como Pilot Monitoring (PM) no momento da ocorrência, 
relatou que, aparentemente, devido ao som provocado pelo uso dos reversos, houve 
assimetria de atuação destes. 

Ainda, de acordo com o relato do comandante, este instruiu o copiloto que 
mantivesse a aplicação de reverso ao máximo. 

Foram observadas marcas de pneu na lateral esquerda da pista que distavam 
576,67m da cabeceira da pista. 

Com a perda da reta da aeronave, o piloto instruiu o copiloto para manter a 
aplicação do reverso e não chegou a atuar nos comandos. 

1.19. Informações adicionais. 

A seção 4 do Manual de Operação, “Procedimentos Normais - Pouso” diz o seguinte 
nas páginas. 4-31 à página 4-33: 

Depois de tocar o solo, encoste a roda de nariz, aplique reverso e freios como 
necessário, mantenha o controle direcional com os pedais e com o comando 
direcional da roda de nariz. 

Use reverso somente se não houver dificuldade em manter o controle direcional. 

1.20. Utilização ou efetivação de outras técnicas de investigação. 

Não houve. 

2. ANÁLISE. 

A aeronave havia sido recém-adquirida pela empresa e realizava voo de traslado de 
Campinas para Bacacheri, onde seria incorporada à frota existente. 

As marcas de frenagem na pista e a trajetória da aeronave são coerentes com o 
relato dos tripulantes, evidenciando a perda de controle da aeronave e a saída da pista. 

Segundo o operador da torre que observou o pouso da aeronave, o toque ocorreu à 
frente do ponto onde normalmente as aeronaves tocam o solo. 

Analisando as distâncias, foi verificado que as marcas do pneu esquerdo distavam 
cerca de 577m da cabeceira da pista, que media 1.390m. 

Por ocasião das análises técnicas, constatou-se visualmente a possibilidade de a 
haste de atuação de passo reverso esquerdo ter sido instalada incorretamente, 
possibilitando falha na atuação do reverso esquerdo. 

Conforme verificado, o cabo teleflex de comando do reverso do motor esquerdo 
estava solto do parafuso PN 3011213, contribuindo assim para que houvesse a assimetria 
entre os motores durante a aplicação dos reversores. 
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Ao verificar a experiência dos pilotos, constatou-se que o comandante possuía 
experiência total de voo, acima de 4.000 horas e que o copiloto possuía mais de 1.000 
horas de voo, porém, tinha menos experiência que o comandante no modelo (cerca de 
250 horas), sendo sua primeira aeronave operada com reverso. 

No momento da assimetria dos reversos, o comandante da aeronave optou por não 
assumir os comandos e solicitou que o copiloto mantivesse o uso do reverso ao máximo, 
quando o ideal seria interromper esse uso, minimizando a assimetria entre os motores e, 
consequentemente, a guinada à direita. 

Ao ser surpreendido pela reação da aeronave, o comandante pode ter sido 
influenciado a decidir por orientar o copiloto para manter a utilização do reverso, em razão 
de o ponto de toque da aeronave ter sido mais à frente que o normal, a despeito de o 
manual trazer a ressalva que essa utilização deveria ser feita, desde que não houvesse 
dificuldade em manter o controle direcional. 

A Comissão de Investigação entendeu que a hipótese mais provável para explicar a 
dinâmica do acidente teria sido uma aproximação final fora das condições ideais, 
culminando com o toque no final do primeiro terço da pista. 

Nesse caso, teria havido a necessidade de uma aplicação mandatória do reverso, 
porém, a aceleração do motor esquerdo sem a correspondente mudança de passo da 
hélice desse lado, aliada à atuação do reverso em pleno funcionamento do lado direito, 
provocaram a forte guinada à direita e fizeram com que a aeronave viesse a sair da pista. 

3. CONCLUSÃO. 

3.1. Fatos. 

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

b) os pilotos estavam com as habilitações técnicas válidas; 

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

d) o copiloto não havia voado outras aeronaves com reversos anteriormente; 

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

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

g) a escrituração das cadernetas de célula, motores e hélices estavam atualizadas;  

h) foi realizado procedimento IFR para pouso devido às condições meteorológicas; 

i) o copiloto voava na condição de Pilot Flying; 

j) a aeronave tocou a pista no final do primeiro terço desta; 

k) ao aplicar reverso, houve forte guinada à direita; 

l) o comandante não atuou nos comandos após a guinada da aeronave à direita e 
orientou o copiloto para que mantivesse o uso do reverso ao máximo até a parada 
da aeronave; 

m) a análise dos motores destacou que o cabo teleflex de comando do reverso do 
motor esquerdo estava solto do parafuso PN 3011213; 

n) o manual de voo destacava que uso de reverso assimétrico poderia ser usado, 
desde que não houvesse dificuldade em manter o controle direcional; 

o) a aeronave teve danos substanciais; e 

p) os pilotos saíram ilesos. 
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3.2. Fatores contribuintes. 

Aplicação dos comandos – indeterminado. 

Apesar de ser uma condição que surpreendeu os pilotos, a interrupção da aplicação 
do reverso provavelmente permitiria que os pilotos retomassem o controle direcional da 
aeronave. 

Julgamento de Pilotagem – indeterminado. 

Tanto o comandante quanto o copiloto podem não ter avaliado adequadamente as 
possíveis consequências da operação dos reversos em uma condição de assimetria. 

Manutenção da aeronave – indeterminado. 

O Relatório Técnico destacou que o cabo teleflex de comando do reverso do motor 
esquerdo soltou do parafuso PN 3011213. 

É provável que essa instalação tenha sido realizada de forma incorreta, o que 
ocasionou a aceleração do motor esquerdo sem a mudança de passo da hélice 
correspondente, necessária para frear a aeronave, e que tenha provocado a forte guinada 
à direita, contribuindo para que a aeronave viesse a sair da pista. 

Pouca experiência do piloto – indeterminado. 

O copiloto, o qual atuava nos comandos no momento do acidente, possuía uma 
experiência satisfatória, acima de 1.000 horas de voo, porém, apresentava pouca 
experiência no modelo de aeronave EMB-110, sendo a sua primeira experiência em 
aeronave a operar com reverso. 

Esse fato por si só não pode ser considerado como determinante, uma vez que, a 
situação vivenciada pelo copiloto mostrou-se nova até mesmo para o comandante, que 
possuía muito mais experiência. 

4. RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA 

Medida de caráter preventivo ou corretivo emitida pelo CENIPA ou por um Elo-SIPAER 

para o seu respectivo âmbito de atuação, visando eliminar um perigo ou mitigar o risco 

decorrente de condição latente, ou de falha ativa, resultado da investigação de uma ocorrência 

aeronáutica, ou de uma ação de prevenção e que, em nenhum caso, dará lugar a uma presunção 

de culpa ou responsabilidade civil, penal ou administrativa. 

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 anteriormente à data de publicação deste relatório. 

Ao Táxi Aéreo Weiss Ltda., recomendou-se: 

A/025/2009/SERIPA V/Táxi Aéreo Weiss Ltda .                          Emitida em: 27/ABR/2009 

O Diretor de Instrução deverá ministrar, no prazo de três meses, instrução de CRM aos 
tripulantes e todo pessoal envolvido com a atividade aérea e ainda utilizar os dados desta 
investigação nos exercícios do treinamento de CRM, com a finalidade de aprimorar a 
comunicação interpessoal, o julgamento, a assertividade, a tomada de decisão, a 
consciência situacional, fins de minimizar quaisquer conflitos de cabine e destacar a 
importância da atuação e as responsabilidades do comandante de aeronave. 
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A/026/2009/SERIPA V/Táxi Aéreo Weiss Ltda.                           Emitida em: 27/ABR/2009 

O Diretor de Segurança Operacional (DSO) deverá realizar, de imediato, um controle das 
Divulgações Operacionais (DIVOP) emitidas pelo SIPAER referentes às aeronaves de sua 
dotação, por meio de coletânea, e relação de ciência dos tripulantes, devidamente 
assinada. 

Ao SERIPA V, recomendou-se: 

A/027/2009/SERIPA V/SERIPA V                                                   Emitida em: 27/ABR/2009 

Realizar, no prazo de seis meses, uma AUDITORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL 
ESPECIAL na empresa Táxi Aéreo Weiss Ltda., haja vista as deficiências ali encontradas. 

A/028/2009/SERIPA V/SERIPA V                                                   Emitida em: 27/ABR/2009 

Divulgar, no prazo de três meses, e com finalidade preventiva, em DIVOP, a todos os 
operadores de interesse situados em sua área de jurisdição, os ensinamentos colhidos e 
as recomendações emitidas na presente investigação. 

5. AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA JÁ ADOTADA. 

Não houve. 

Em, 06 de fevereiro de 2017. 


