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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Segurança Operacional para a Aviação Brasileira 2019-2022 estabeleceu 5 objetivos estratégicos 

visando o ano de 2022, no qual destaca-se para esse trabalho o Objetivo 5: Reduzir o número de ocorrências 

categorizadas como “alto risco operacional”, sendo que foram apontadas naquele plano como de “alto risco 

operacional” os seguintes tipos de ocorrência: 

• Falha de motor em voo (SCF-PP) 

• Perda de controle no solo (LOC-G) 

• Perda de controle em voo (LOC-I) 

• Excursão de pista (RE) 

• Colisão com obstáculo durante a decolagem e pouso (CTOL) 

Chama a atenção que ao apreciar os acidentes ocorridos no Estado brasileiro no período de 2008 a 2017 o 

Plano de Segurança Operacional para a Aviação Brasileira 2019-2022 apontou que Falha de Motor em Voo 

(SCF-PP) foi o tipo de ocorrência mais frequente neste período.  

Considerando tal cenário, no dia 24 de abril de 2020, por meio do Anexo I ao Boletim de Pessoal e Serviço 

(BPS) – V. 15 Nº 17, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) publicou seu Plano de Supervisão da 

Segurança Operacional 2020-2022 (PSSO) onde, incorporando o Objetivo 5 do Plano de Segurança 

Operacional para a Aviação Brasileira 2019-2022, trouxe como Objetivo 2 proposta idêntica, isto é, “Reduzir 

o número de ocorrências categorizadas como ‘alto risco operacional’”. Para consecução de tal objetivo, o 

PSSO 2020-2022 sugeriu, dentre outras iniciativas, “desenvolver uma metodologia de identificação e análise 

dos principais fatores que possam influenciar direta ou indiretamente nas ocorrências consideradas de alto 

risco visando a identificação, análise e melhoria de processos relacionados”. Tal direcionamento já havia sido 

antecipado no Plano de Supervisão da Segurança Operacional 2019 (Anexo I ao Boletim de Pessoal e Serviço 

(BPS) – V. 14 Nº 23 S1), publicado meses antes do Plano de Segurança Operacional para a Aviação Brasileira 

2019-2022. 

Dessa forma, as iniciativas sugeridas no PSSO 2019 e no PSSO 2020-2022 associadas a observação do Plano 

de Segurança Operacional para a Aviação Brasileira 2019-2022 que a Falha de Motor em Voo (SCF-PP) é o 

tipo de ocorrência aeronáutica mais frequente motivou a execução desse trabalho, voltado a explorar 

qualitativamente os Relatórios Finais publicados pelo CENIPA das ocorrências nos últimos 10 anos (2010 a 

2019) classificadas como Falha de Motor em Voo (SCF-PP). 

 

  

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/arquivos/pso-br.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/arquivos/pso-br.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2020/17/anexo-i-plano_de_supervisao_de_seguranca_operacional_2020_v2.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2020/17/anexo-i-plano_de_supervisao_de_seguranca_operacional_2020_v2.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/arquivos/pso-br.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/arquivos/pso-br.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2019/23s1/anexo-i-psso-plano-de-supervisao-da-seguranca-operacional-2019
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/arquivos/pso-br.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/arquivos/pso-br.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2019/23s1/anexo-i-psso-plano-de-supervisao-da-seguranca-operacional-2019
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2020/17/anexo-i-plano_de_supervisao_de_seguranca_operacional_2020_v2.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/arquivos/pso-br.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/arquivos/pso-br.pdf
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2. FALHA DE MOTOR EM VOO (SCF-PP) 

 

A Falha de Motor em Voo (do inglês System/Component Failure or Malfunction Powerplant), doravante 

denominada pela sigla “SCF-PP” é definida pela CAST/ICAO Common Taxonomy Team (CICTT, 2017, tradução 

nossa) como: 

Falha ou mau funcionamento de um sistema ou componente de aeronave relacionado ao grupo motopropulsor. 

Notas de uso: 

• Se a falha tornar a aeronave incontrolável, ela será codificada apenas como SCF-PP, não como perda de controle (LOC-I ou 

LOC-G). No entanto, se a falha não tornar a aeronave incontrolável, mas levar a uma perda de controle, o evento deve ser 

classificado tanto como SCF-PP quanto LOC-I ou LOC-G, conforme aplicável.  

• Inclui falhas ou mau funcionamento de qualquer um dos seguintes componentes: hélices, sistema de hélices e caixa de 

engrenagens do motor, reversores e controles do grupo motopropulsor.  

• Inclui peças do grupo motopropulsor ou peças que se separam do grupo motopropulsor.  

• Inclui todas as falhas / mau funcionamento, incluindo aquelas relacionadas ou causadas por problemas de manutenção.  

• Falhas no sistema de rotor principal e rotor de cauda de uma aeronave de asas rotativas, no sistema de comando e controle 

de voo são classificados como falhas não do motor (SCF-NP), não SCF – PP.  

• Os seguintes problemas no grupo motopropulsor relacionados ao combustível são codificados na categoria FUEL, e não na 

categoria SCF-PP: pane seca; corte ou gerenciamento inadequado do combustível; contaminação (água, óleo, gelo, areia etc.) 

do combustível; combustível errado; formação de gelo no carburador e no sistema de admissão. 

Ao analisar as ocorrências registradas pelo National Transportation Safety Board (NTSB) na aviação civil dos 

Estados Unidos nos anos de 2012 a 2017 (inclusive) nas operações Part 91 e Part 135, observa-se que SCF-PP 

está associado a um número significativo de ocorrências, perdendo apenas para Perda de Controle em Voo 

(LOC-I), conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Quantidade de eventos dos 10 principais tipos de ocorrência Part 91 e Part 135  
na aviação civil estadunidense de 2012 a 2017. Adaptado de NTSB (2019). 
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http://www.intlaviationstandards.org/Documents/OccurrenceCategoryDefinitions.pdf
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No caso da aviação civil brasileira, ao pesquisar pelos acidentes e incidentes graves nos anos de 2012 a 2017 

(inclusive) no painel SIPAER do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), 

excluindo-se as ocorrências do segmento regido pelo RBAC 121, Falha de Motor em Voo está associada à 

classificação com maior número de ocorrências, conforme Figura 2. 

 

Figura 2: Quantidade de eventos dos 10 principais tipos de ocorrência (acidente + incidente grave) na aviação civil brasileira de 
2012 a 2017, excluindo segmento regido pelo RBAC 121. Adaptado de CENIPA (2020). 

 

Considerando os tipos de ocorrência que figuram entre as 10 mais frequentes pelo NTSB (Figura 1) ou pelo 

CENIPA (Figura 2), a união desses conjuntos resulta em 11 tipos de ocorrência: pelo lado do NTSB, Controlled 

Flight into or Toward Terrain (CFIT) que pelos Estados Unidos figura como a 7ª mais frequente, não aparece 

entre as 10 mais frequentes pelo CENIPA. Por outro lado, Collision with Obstacle(s) during Take-off and 

Landing (CTOL), que pelo lado do CENIPA é a 4 ª mais frequente, não figura entre os 10 tipos mais frequentes 

pelo lado no NTSB. A Figura 3 lista as ocorrências dessa união, juntamente com a informação do percentual 

de ocorrências que são classificadas naquele tipo em relação ao número total de ocorrências para cada uma 

das autoridades (CENIPA e NTSB). 
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Figura 3: Percentual das ocorrências mais frequentes pelo CENIPA e NTSB por tipo  
nos anos de 2012 a 2017. Adaptado de NTSB (2019) e CENIPA (2020). 

 

Fica evidenciado pela Figura 3 que, embora SCF-PP assuma posições distintas entre NTSB e CENIPA (2º mais 

frequente e 1º mais frequente, respectivamente), possui frequência praticamente idêntica nas ocorrências 

investigadas pelas duas autoridades, representando 17,7% das ocorrências do NTSB e 17,8% das ocorrências 

do CENIPA, demonstrando pois tratar-se de um dos tipos de ocorrência de grande relevância. 
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3. OBJETIVOS 

A proposta deste trabalho, abaixo representada pelos seus objetivos geral e específicos, pautou-se em 

identificar padrões e tendências observadas nas ocorrências SCF-PP, mapear componentes cuja falha ou mal 

funcionamento tenha levado a falha de motor bem como as condições latentes e defesas inadequadas que 

teriam contribuído para tais falhas. Tendo por foco o fator material, configurada a falha de motor em voo, 

não é objetivo deste trabalho identificar barreiras que poderiam minimizar a severidade da ocorrência, que 

estariam por sua vez mais associadas a fatores operacionais. 

3.1. Objetivo Geral 

Verificar padrões nas ocorrências aeronáuticas civis brasileiras (acidentes e incidentes graves) nos últimos 10 

anos (2010 a 2019) por meio da análise dos Relatórios Finais publicados classificados como Falha de Motor 

em Voo (SCF-PP). 

3.2. Objetivos Específicos 

Para consecução do objetivo geral, são objetivos específicos deste trabalho: 

• Identificar ocorrências classificadas como SCF-PP e cujos Relatórios Finais permitam 

efetivamente descrever uma linha de eventos e elencar sistemas, partes, componentes, etc. do 

grupo motopropulsor que tiveram papel chave no desencadeamento dos eventos. 

• Identificar condições latentes e/ou falhas ativas que tiveram significativa contribuição na falha 

ou mal funcionamento do motor. 

• Segmentar as ocorrências SCF-PP por meio de múltiplos parâmetros tais como fabricante e 

modelo da aeronave, componentes e fatores contribuintes chaves na cadeia de eventos. 
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4. METODOLOGIA 

O estudo fundamentou-se em 225 ocorrências aeronáuticas (acidente e incidente grave) nos anos de 2010 a 

2019 cujos Relatórios Finais foram publicados pelo CENIPA e classificadas, conforme o Relatório Final, como 

Falha de Motor em Voo. A listagem completa dessas 225 ocorrências encontra-se no APÊNDICE A. 

Por meio do Portal de Relatórios do CENIPA buscou-se então os Relatórios Finais de cada uma dessas 225 

ocorrências aeronáutica, procedendo-se na sequência com a leitura integral dos mesmos. 

Após a leitura de cada Relatório Final, utilizando metodologia similar ao trabalho “System Component Failure 

– Powerplant Report” desenvolvido pelo grupo “General Aviation Joint Steering Committee - GAJSC”, 

descartava-se o Relatório caso evidenciasse alguma das seguintes condições: 

• Insuficiência de elementos que permitissem uma adequada avaliação qualitativa do evento; 

• Classificação como SCF-PP em desacordo com a taxonomia atual ADREP que possa levar a 

conclusões não relevantes para o tipo de ocorrência avaliada; 

• Algum elemento justificável para acreditar que o Relatório não vá contribuir ou não seja 

relevante para a análise. 

Dos Relatórios Finais não descartados por algum(s) do(s) apontamento(s) acima, procedeu-se na sequência 

com a coleta e registro das seguintes informações: 

Data 

Data da ocorrência descrita no Relatório Final. 

 

Matrícula 

Marcas de nacionalidade e matrícula da aeronave envolvida na ocorrência descrita no Relatório Final. 

 

Segmento 

Categoria de utilização da aeronave: Instrução, Privada, SAE ou Táxi Aéreo. 

 

Classificação 

Acidente ou Incidente Grave, conforme descrito no Relatório Final. 

 

Fabricante 

Fabricante da aeronave 

 

http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/relatorios.php
https://www.gajsc.org/download/743/
https://www.gajsc.org/download/743/
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Modelo 

Modelo da aeronave 

 

Tipo ICAO 

Designativo de tipo ICAO da aeronave envolvida na ocorrência (Aircraft Type Designators). 

 

Fase do Voo 

Fase do voo na qual evidencia-se a pane de motor. No caso de SCF-PP geralmente está associada ao instante 

em que se observa perda ou falta de controle de potência, vibração, ruído anormal, fumaça, vazamento e/ou 

separação de partes da hélice ou motor. 

As fases seguem definição “Fase de voo” contida no ANACpédia, a saber: partida, aquecimento, cheque em 

terra, decolagem, transição de decolagem a subida, subida, transição de subida a voo cruzeiro, voo cruzeiro, 

descida, pouso e parada. Adicionalmente acrescentou-se a fase denominada “voo a baixa altura” para melhor 

representar situações inerentes a alguns tipos de operações que se dão à baixa altura tais como aeroagrícola, 

aeropropaganda, aerolevantamento, etc. 

 

POB 

Quantidade de pessoas a bordo da aeronave envolvida na ocorrência. 

 

Coordenadas 

Coordenadas geográficas (latitude/longitude) do ponto de parada da aeronave no evento de ocorrência 

aeronáutica. 

 

Event/Data Point 

Termo utilizado no trabalho de GAJSC (2016, pg. J-1), sendo aqui utilizado para descrever fatos que tiveram 

contribuição significativa no desencadeamento da cadeia de eventos. 

 

Problem 

Termo também utilizado no trabalho de GAJSC (2016, pg. J-1) e associado ao “Event/Data Point”, sendo 

consequência desses, situando-se, pois, adiante na cadeia de eventos e mais relacionado a percepção da 

tripulação sobre o problema. 

 

Contributing Factors 

Termo também utilizado no trabalho de GAJSC (2016, pg. J-1), podendo ser entendida como fator(es) 

contribuinte(s) a um “Event/Data Point”, antecedendo, pois, a cadeia de eventos.  

https://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx
https://www2.anac.gov.br/anacpedia/por_esp/tr792.htm#:~:text=Consideram%2Dse%20fases%20de%20um,%2C%20descida%2C%20pouso%20e%20parada.
https://www.gajsc.org/download/743/
https://www.gajsc.org/download/743/
https://www.gajsc.org/download/743/
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Sistema 

Sistema que teve contribuição significativa no desencadeamento da cadeia de eventos. Foi chamado de 

sistema um conjunto de partes e componentes interrelacionados que interagem no desempenho de uma 

função, sendo, para fins de execução desse trabalho, assim agrupados: 

• Alimentação/Exaustão de ar (filtro de ar, coletor de admissão, escapamento, turbocompressor, etc.) 

• Carburação/Injeção (carburador, bico injetor, bomba injetora, FCU, comandos, etc.) 

• Carcaça (parte externa e visível do motor dentro da qual são alojados os componentes, tal como 

cárter, corpo do cilindro e cabeça do cilindro). 

• Combustível (bomba de combustível, filtro de combustível, conexões) 

• Componente de fixação externo (elementos envolvidos na fixação de componentes externos do 

motor, tais como parafusos, roscas, porcas, conexões, etc., que podem ser acessados sem abertura 

do motor) 

• Componente de fixação interno (elementos envolvidos na fixação de componentes internos do 

motor, tais como parafusos, roscas, porcas, conexões, etc., cujo acesso demanda abertura do motor). 

• Componente mecânico interno (biela, pistão, válvula, eixo de manivelas, etc.) 

• Compressor (parte do motor a reação) 

• Hélice (pá, cubo, governador) 

• Ignição (magneto, cabo de vela, vela) 

• Lubrificação/Refrigeração (radiador, bomba de óleo, dutos) 

Componente Geral 

Componente que sofreu avaria ou que tenha sido diretamente afetado por desprendimento, desconexão e 

que teve contribuição significativa no desencadeamento da cadeia de eventos. 

 

Componente Específico 

Parte específica pertencente ou relacionada ao Componente Geral cuja disfunção teve contribuição 

significativa no desencadeamento da cadeia de eventos. 

Em outra frente, tendo por base o Fabricante e Tipo ICAO das aeronaves envolvidas nas 225 ocorrências 

aeronáuticas objeto de estudo, excluindo-se desse grupo aquelas que após leitura do Relatório Final 

considerou-se  que  classificação estaria em desacordo com a atual taxinomia ADREP para  SCF-PP, resultando 

pois no grupo formado pela união das ocorrências destacadas na cor de fundo verde e aquela ocorrências 

destacadas na cor de fundo branco no APÊNDICE A, buscou-se informações sobre a quantidade de horas 

voadas por aeronaves do mesmo Fabricante e Tipo ICAO no período de 2010 a 2019.  
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Para tanto extraiu-se da base de dados da ANAC as tabelas “AERONAVE_MODELO” e “DIAM”, sendo que a 

primeira contém informações sobre Fabricante e Tipo ICAO das aeronaves com matrícula brasileira e a 

segunda as horas de voo acumuladas pelas aeronaves na ocasião da Inspeção Anual de Manutenção (IAM). 

As informações de tais tabelas foram adequadamente combinadas de forma a possibilitar identificar o 

acumulado de horas de voo por Fabricante e Tipo ICAO no período de 2010 a 2019, possibilitando por 

consequência identificar a taxa de ocorrências SCF-PP por horas de voo. 
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5. RESULTADOS 

Dentre as 225 ocorrências aeronáuticas selecionadas para o estudo, listadas no APÊNDICE A, não foi possível 

fazer o download dos Relatórios Finais de 3 delas: PT-KHB em 29/09/2013; PT-LHE em 02/11/2012 e PT-WQY 

em 02/02/2012. Procedeu-se com a leitura integral dos Relatórios Finais das 222 ocorrências restantes. 

Seguindo a metodologia, dos 222 Relatórios Finais, 99 foram aproveitados para a continuidade do trabalho 

(os quais encontram-se destacados na cor de fundo verde no APÊNDICE A e detalhados no APÊNDICE B) e os 

descartados encontram-se destacados nas cores de fundo vermelho ou branco no APÊNDICE A). Dentre as 

principais razões que levou ao descarte, destaca-se: 

 

Inconclusivo 

Não foi possível identificar a causa da falha ou não diagnosticado qualquer anormalidade e/ou fator 

contribuinte. Ex: PP-JMC em 19/03/2019; PT-BNT em 23/06/2018; PT-KGC em 14/06/2017; PT-REI em 

07/12/2016; PT-VYR em 28/03/2015; PR-RCZ em 02/01/2015; PT-UUU em 05/07/2014 e PT-LOU em 

16/02/2012.  

 

Intervenção 

Investigação prejudicada pelo retardo na comunicação da ocorrência e/ou intervenções realizadas antes da 

ação inicial da autoridade SIPAER (configuração, deslocamento, desmontagem, manutenção, substituição de 

componentes etc.), podendo levar a conclusões equivocadas. Ex: PT-GYD em 19/02/2016; PT-GII em 

05/02/2016; PT-VTW em 24/12/2015; PT-OPO em 04/02/2015 e PT-BOW em 02/12/2014. 

 

Interrupção 

Aeronaves experimentais (item 5.1.8 da NSCA 3-13/2017) ou violações (CA vencido, componentes não 

aprovados, etc.) que levam à interrupção da investigação e, consequentemente, de análises exaustivas a 

respeito das circunstâncias da ocorrência. Ex: PU-FKE em 27/03/2019; PU-ENU em 18/03/2019; PT-EOB em 

04/01/2019; PP-MMR em 27/07/2018; PT-IGZ em 19/05/2018; PR-ERL em 04/05/2017, PT-IJD em 

30/06/2016; PR-NAS em 17/02/2016; PR-DAT em 02/02/2016; PT-FFB em 27/11/2015 e PT-UBR em 

27/01/2014. 

 

Combustível 

Ocorrências que foram classificadas como SCF-PP, mas que estão relacionadas à combustível (pane seca, 

posição inadequada da seletora de combustível, gelo no carburador, presença de água ou contaminantes, 

armazenamento inadequado do combustível, utilização de combustível diverso do aprovado) e assim foram 

consideradas como FUEL, em consonância com a atual definição CAST/ICAO Common Taxonomy Team e 

http://www.intlaviationstandards.org/Documents/OccurrenceCategoryDefinitions.pdf
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ADREP. Ex: PT-VXD em 18/02/2016; PT-OQW em 13/08/2015; PT-KDZ em 28/03/2015; PT-VZT em 

31/01/2014; PT-GPJ em 26/12/2013; PP-CTD em 04/11/2013; PT-UIU em 14/10/2013; PT-GSQ em 

19/08/2013; PT-CQR em 06/08/2013; PT-DFZ em 25/05/2012 e PT-UXS em 28/02/2011. 

 

Rotor Helicóptero 

Ocorrências de helicóptero que foram classificadas como SCF-PP, mas que estão relacionadas à falha no rotor 

principal ou no rotor de cauda e assim foram consideradas como SCF-NP, em consonância com a atual 

definição CAST/ICAO Common Taxonomy Team e ADREP. Ex: PR-RVC em 21/07/2012 e PR-SEK em 

19/08/2011. 

 

5.1. Ocorrências aproveitadas 

Painéis (BI) com as informações associadas às ocorrências SCF-PP aproveitadas no trabalho, no qual é possível 

aplicar filtros conforme aprofundamento desejado, encontra-se disponível em https://www.gov.br/anac/pt-

br/assuntos/seguranca-operacional/relatorios-de-analises-de-ocorrencias e suas telas encontram-se no 

APÊNDICE C deste trabalho. Com exceção da primeira aba do painel (denominada “SCF-PP por tempo de 

voo”), que contempla tanto as 99 ocorrências aproveitadas (cor de fundo verde no APÊNDICE A) quanto 

outras 79 descartadas por motivos diversos que não por classificação considerada distinta de SCF-PP (cor de 

fundo branco no APÊNDICE A), totalizando 178 ocorrências SCF-PP, as demais abas contemplam apenas as 

99 ocorrências SCF-PP aproveitadas. Dentre as observações que os painéis proporcionam, destaca-se na 

sequência as principais delas. 

Na primeira aba, dentre os fabricantes cujas aeronaves tiveram 5 ou mais ocorrências SCF-PP entre as 178 

ocorrências entendidas como SCF-PP, embora a Cessna tenha se mostrado como a fabricante com maior 

número absoluto de ocorrências (53), a Piper teve o pior desempenho ao comparar o número de ocorrências 

com aeronaves deste fabricante (18) em relação ao número de horas de voo acumulado pelos tipo ICAO 

deste fabricante envolvidos em ocorrências SCF-PP (697 mil horas), conforme mostra o lado esquerdo da 

Figura 4.  

Com respeito ao tipo ICAO, ainda na primeira aba do painel, o lado direito da Figura 4 mostra que dentre 

aqueles com 5 ou mais ocorrências, apesar do Ipanema (IPAN) representar o maior número absoluto de 

ocorrências SCF-PP (27), os tipo C210 (Cessna), PA32 (Neiva), PA31 (Embraer e Piper) e P32R (Neiva) são os 

que possuem o maior número proporcional de ocorrências, superior inclusive ao dobro da média entre os 

Tipo ICAO que sofreram alguma ocorrências SCF-PP (2,08 ocorrências/(100 mil horas de voo)). 

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Documents/ADREP%20Taxonomy/ECCAIRS%20Aviation%201.3.0.12%20(VL%20for%20AttrID%20%20430%20-%20Occurrence%20category).pdf
http://www.intlaviationstandards.org/Documents/OccurrenceCategoryDefinitions.pdf
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Documents/ADREP%20Taxonomy/ECCAIRS%20Aviation%201.3.0.12%20(VL%20for%20AttrID%20%20430%20-%20Occurrence%20category).pdf
https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/seguranca-operacional/relatorios-de-analises-de-ocorrencias
https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/seguranca-operacional/relatorios-de-analises-de-ocorrencias
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Figura 4: Ocorrências SCF-PP por fabricante (E) e por Tipo ICAO (D) com 5 ou mais eventos. 

No que concerne ao local das ocorrências, a Figura 5 apresenta o local de cada uma das 99 ocorrências SCF-

PP aproveitadas divididas por segmento. Chama a atenção que, enquanto o centro geográfico das 

ocorrências SCF-PP dos segmentos Instrução, Privada e SAE estão localizados aproximadamente entre o 

norte do estado de São Paulo e o sul do estado de Goiás, o centro geográfico das ocorrências SCF-PP do 

segmento Táxi Aéreo encontram-se no extremo norte do país, próximo ao centro do estado do Pará. 

 

Figura 5: Localização das 99 ocorrências SCF-PP aproveitadas (E) e centro geográfico dessas ocorrências (D) por segmento 

Dentre as 99 ocorrências SCF-PP aproveitadas, Neiva, Cessna e Embraer, Beech, Piper e Robinson nesta 

ordem, foram as fabricantes das aeronaves envolvidas na maior parte delas (84), representando, portanto, 

85% das ocorrências aproveitadas. Tal proporção está em sintonia e demonstra representatividade frente à 

distribuição das 178 ocorrências entendidas como SCF-PP (99 aproveitadas + 79 descartadas por motivo 

diverso à classificação), onde os citados fabricantes representam juntos 84% das ocorrências (150/178), 

conforme mostra a Figura 6. 
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Figura 6: Distribuição das 99 ocorrências aproveitadas (E) e das 178 ocorrências  
(aproveitadas + descartadas embora entendidas como SCF-PP) (D) por fabricante da aeronave 

No que diz respeito aos componentes cuja falha ou mal funcionamento possuem papel chave no 

desencadeamento da falha de motor, válvula, magneto, biela e bomba de combustível, nesta ordem, 

destacam-se como os componentes que figuraram com maior frequência. A Figura 7 apresenta detalhes dos 

10 componentes mais frequentes envolvidos na falha de motor, respondendo por aproximadamente 2/3 das 

ocorrências (65/99). 

 

Figura 7: Frequência relativa do componente cuja falha ou mau funcionamento  
deu início à falha de motor (E) e detalhes dos 10 mais frequentes (D). 

 

Ao analisar o perfil de ocorrências dos 6 fabricantes com maior número de eventos (Neiva, Cessna, Embraer, 

Beech, Piper e Robinson), que conforme já exposto respondem por 85% das ocorrências SCF-PP aproveitadas, 

convém destacar algumas observações: 



 

16 
 

• Neiva: representando 31,3% das ocorrências (31/99), destaque para as ocorrências onde o 

evento inicia-se com falha ou mal funcionamento no cilindro, representando 16,1% (5/31) das 

ocorrências das aeronaves desse fabricante e 83% (5/6) das ocorrências iniciadas por falha ou 

mal funcionamento no cilindro. Em 4 dessas 5 ocorrências o que houve foi a ruptura dos 

parafusos prisioneiros provocando o desprendimento do corpo do cilindro ao motor. 

• Cessna: representando 25,2% das ocorrências (25/99), destaque para as ocorrências onde o 

evento inicia-se com falha ou mal funcionamento na válvula, representando 36% (9/25) das 

ocorrências das aeronaves desse fabricante e 69% (9/13) das ocorrências iniciadas por falha ou 

mal funcionamento na válvula. Em 7 dessas 9 ocorrências observou-se emperramento da válvula 

junto a sua guia, prejudicando a compressão do cilindro. Chama a atenção que, dentre as 99 

ocorrências aproveitadas, 5 referem-se ao Tipo ICAO C150, sendo que todas estas 5 ocorrências 

enquadram-se neste tipo de situação. 

• Embraer: representando 13,1% das ocorrências (13/99), destaque para as ocorrências onde o 

evento inicia-se com falha ou mal funcionamento do magneto, representando 23,1% (3/13) das 

ocorrências das aeronaves desse fabricante e 33,3% (3/9) das ocorrências iniciadas por falha ou 

mal funcionamento do magneto. Outro destaque são eventos com início relacionado à falha na 

bomba de combustível, representando 15,4% (2/13) das ocorrências das aeronaves desse 

fabricante e 28,6% (2/7) das ocorrências iniciadas por falha ou mal funcionamento deste 

componente. 2 das 3 ocorrências com falha de magneto neste fabricante assim como as 2 

ocorrências de falha na bomba de combustível se deram no Ipanema (EMB-202A). 

• Beech, Piper e Robinson: observou-se pulverização nos sistemas e componentes cuja falha ou 

mal funcionamento tenham iniciado o evento de falha de motor, não sendo possível identificar 

um sistema ou componente que tenha participação preponderante nas falhas. Chama a atenção 

contudo que todas as 5 ocorrências com aeronaves da Robinson ocorreram com o Tipo ICAO 

R22. 

No que diz respeito ao tipo ICAO da aeronave, dentre aqueles tipos ICAO com maior quantidade de 

ocorrências SCF-PP (Figura 4), vala e pena citar algumas observações: 

• IPAN: representando 18,2% das ocorrências aproveitadas (18/99), destaque para as ocorrências 

onde o evento inicia-se com falha ou mal funcionamento do magneto - representando 33,3% 

(3/9) das ocorrências iniciadas por falha ou mal funcionamento desse componente – bomba de 

combustível - representando 42,9% (3/7) das ocorrências iniciadas por falha ou mal 

funcionamento desse componente e comando de válvulas - representando 66% (2/3) das 

ocorrências iniciadas por falha ou mal funcionamento desse componente. 
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• PA34: dentre as 6 ocorrências aproveitadas, os sistemas e componentes envolvidos nestas 

ocorrências foram pulverizados, não sendo possível apontar algum com maior relevância. 

Contudo, chama a atenção que das 178 ocorrências SCF-PP (aproveitadas + descartadas), os 

PA34 da Piper tiveram o pior desempenho; seja pelo maior número absoluto de ocorrências; 

seja pelo maior número de ocorrências SCF-PP em relação ao número de horas voadas (IAM), 

conforme mostra a Figura 8. 

 

Figura 8: Quantidade de ocorrências SCF-PP e horas voadas (IAM) do PA34 por fabricante. 

 

• C152: representando 7,1% das ocorrências aproveitadas (7/99), destaca-se as ocorrências onde 

a biela se solta do eixo de manivelas ou do pistão devido a serviços mal executados de fixação 

entre esses componentes, evento este observado em 42,8% das ocorrências aproveitadas deste 

tipo ICAO (3/7) e a 37,5% das ocorrências aproveitadas com origem em falha ou mal 

funcionamento da biela (3/8). 

• C150: representando 5,1% das ocorrências aproveitadas (5/99), em todas as 5 ocorrências 

aproveitadas dessa aeronave o evento inicia-se com falha ou mal funcionamento da válvula, 

representando 38,5% (5/13) das ocorrências iniciadas por falha ou mal funcionamento desse 

componente. 
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6. CONCLUSÃO 

Neste trabalho constatou-se que a Cessna é o fabricante com o maior número de ocorrências SCF-PP no Brasil 

nos últimos 10 anos (2010-2019). Embora o alto número de ocorrências absoluta deste fabricante, o número 

é relativamente baixo ao compará-lo com a exposição, representada pelo número de horas voadas. Neste 

quesito, dentre aqueles fabricantes com 5 ou mais ocorrências, a Piper teve o pior desempenho, com a maior 

quantidade de ocorrências por hora de voo. 

No tocante as aeronaves, muito embora o Ipanema (IPAN) tenha sido a aeronave com maior número de 

ocorrências, o que desperta a atenção são os Tipo ICAO C210, PA32, PA31 e P32R, não somente pelo número 

absoluto significativo de ocorrências, mas também pela alta taxa de ocorrências (nº de ocorrências / horas 

de voo). 

Em relação ao componente cuja falha ou mal funcionamento levaram a falha de motor, válvula foi o 

componente mais frequente, figurando em 13% dos casos. Os problemas de válvula estão geralmente 

associados ao emperramento da válvula junto à guia de válvula ou quebra da haste. Tais problemas decorrem 

do uso de óleo e/ou combustível de má qualidade, troca em período superior ao recomendado e utilização 

prolongada de mistura excessivamente pobre. Esse tipo de problema foi bastante pronunciado no C150, 

sendo observado 5 ocorrências de falha de motor neste Tipo ICAO associado a válvula. A solução nestes casos 

passa pela melhoria nos procedimentos de manutenção que demandem inspeção, regulagem ou troca da 

válvula, garantindo a rastreabilidade dos componentes, verificação do estado geral e movimentação das 

peças, assentamento e que as dimensões da haste e guia da válvula estejam dentro do padrão previsto de 

tolerância. 

Na maior parte das ocorrências de SCF-PP (65%) observou-se como fator contribuinte deficiências 

relacionadas a manutenção da aeronave. É importante pontuar contudo que o termo “manutenção” aqui 

não se limita aos serviços prestados pela oficinas, mas também pode estar relacionado ao próprio operador 

ou mesmo ao antigo operador (com ou sem ciência do atual operador), como por exemplo quando deixa de 

executar os serviços por tempo calendário ou hora de voo ou quando executa reparos ou substituições por 

conta própria, sem supervisão profissional. Portanto manutenção da aeronave deve ser entendida como a 

aeronave que não estava adequadamente manutenida no momento da ocorrência, seja por erro ou violação 

da oficina e/ou do operador, sendo muitas vezes difícil apontar os exatos papéis. Embora, conforme já 

apontado, a maioria dos Relatórios Finais SCF-PP atribua manutenção da aeronave como fator contribuinte, 

poucos se aprofundam em explorar o que levou a manutenção inadequada. 
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7. AÇÕES PROPOSTAS 

Considerando as informações e percepções obtidas por meio da leitura de 222 Relatórios Finais (listados no 

APÊNDICE A), as informações e indicadores elaborados em conjunto com este trabalho e disponibilizados nos 

Painéis (BI) bem como análises e apontamentos referenciados ao longo do texto, é proposta na sequência 

um conjunto de ações com o objetivo de nortear as ações em nível estratégico e tático. As ações aqui 

propostas não devem ser consideradas exaustivas, cabendo aos atores da Aviação Civil Brasileira 

(Autoridades, operadores de aeronaves e organizações de manutenção) a avaliação quanto a melhor 

estratégia para mitigação dos riscos associados ao SCF-PP, bem como por identificar e adotar outras ações 

que julgarem cabíveis considerando os elementos apresentados por meio deste Relatório. 

7.1. Ocorrências de táxi aéreo no Norte do país 

Os dados coletados sugerem que as ocorrências SCF-PP envolvendo operações de táxi aéreo encontram-se 

concentradas na região Norte do Brasil (Figura 9), sendo observado também que em aproximadamente 75% 

delas a manutenção da aeronave apresentou-se como fator contribuinte. Tal constatação sugere a 

necessidade do aumento da vigilância sobre os operadores regidos pelo RBAC 135 que operam nesta região 

(buscando fortalecer seus processos organizacionais, SGSO e treinamento ministrado aos seus pilotos na 

eventualidade de pane de motor) bem como as oficinas que prestam serviço a estes operadores (buscando 

fortalecer a aderência ao cumprimento aos manuais de manutenção, boletins de serviço e cumprimento de 

Diretrizes de Aeronavegabilidade). 

 

Figura 9: Distribuição geográfica das ocorrências de falha de motor aproveitadas envolvendo  
táxi aéreo destacando-se no polígono a área de maior concentração delas. 
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7.2. Formação de Gelo no Carburador 

Em 10 das 225 ocorrências apreciadas, os Relatórios Finais apontaram a formação de gelo no carburador 

como uma das hipóteses para a falha de motor. Chama a atenção que na maioria dessas ocorrências a 

tripulação não constatou previamente ao voo que operaria em condições propícias a formação de gelo no 

carburador, não tomaram medidas para evitar a formação de gelo no carburador e também não foram 

capazes de associar o mal funcionamento do motor com a formação de gelo no carburador. 

O desconhecimento quanto ao problema de formação de gelo no carburador pode estar associado à pouco 

abordagem desse tema na formação prática do piloto fundamentada na cultura equivocada que o fenômeno 

é incomum dadas as condições climáticas brasileiras. Muitos aviadores acreditam que a formação de gelo no 

carburador somente ocorre em atmosfera com temperatura próxima de 0 °C, quando na verdade o problema 

pode ocorrer até mesmo a 35 °C, sendo bastante provável em temperaturas abaixo de 17 °C com média-alta 

umidade, o que não é uma condição incomum no Brasil. 

Nesse contexto é importante que o piloto, desde sua formação, seja doutrinado quanto a relevância desse 

fenômeno, identificando sua probabilidade previamente ao voo, tomando medidas preventivas durante o 

voo conforme probabilidade diagnosticada e sendo capaz de identificar problemas associados ao fenômeno. 

Sugere-se assim ações de promoção pela ANAC sobre formação de gelo no carburador, publicação de 

cartilhas (e.g. o trabalho Piston Engine Icing publicado em 2013 pela EGAST) e que a carta de probabilidade 

de formação de gelo no carburador (exemplo Carburettor icing-probability chart) tenha seu uso incorporado 

durante a instrução prática, devendo ser consultada e debatida no briefing previamente a realização de cada 

voo. 

7.3. Aeronaves com altas taxas de ocorrências 

Embora a maioria das aeronaves, representadas pelo Tipo ICAO, possuam 2 ou menos ocorrências SCF-PP 

entre 2010 e 2019 com Relatórios Finais publicados, 13 tipos ICAO possuem 5 ou mais ocorrências: IPAN (27), 

PA34 (13), C152 (11), C210 (10), C150 (8), PA32 (8), C188 (6), PA31 (6), C208 (5), P28A (5), P28T (5), P32R (5) 

e R22 (22). 

A despeito dos 13 Tipo ICAO citados acima sejam aqueles com maior número de ocorrências, em média são 

também os que possuem a maior quantidade de horas voadas de tal forma que muitos deles possuem baixo 

número de ocorrências de falha de motor em relação ao número de horas voadas. Foge a esta regra contudo 

os Tipo ICAO C210, PA32, PA31 e P32R que, não obstante possuírem repetidas ocorrências SCF-PP, o número 

de ocorrências em relação ao número de horas de voo é bastante pronunciado.  

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EGAST_GA5-Piston-Engine-Icing-final.pdf
https://www.atsb.gov.au/media/47763/carb_icing.pdf
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Sugere-se reforço na vigilância das aeronaves, operadores e oficinas responsáveis pelos tipos ICAO com maior 

quantidade de ocorrência de falha de motor, com especial ênfase aos Tipo ICAO C210, PA32, PA31 e P32R, 

que possuem alto número absoluto e proporcional de ocorrências SCF-PP. 

7.4. Válvula, Magneto, Biela e Bomba de Combustível 

Em 37,4% das ocorrências o evento de falha de motor iniciou-se com falha ou mal funcionamento da válvula, 

magneto, biela ou bomba de combustível, o que demanda maior vigilância quanto a execução de serviços de 

manutenção que envolvam tais componentes. 

7.5. Registros em livros e sistemas oficiais 

Em alguns Relatórios Finais observou-se relatos do tipo “embora não constasse as reposições no Diário de 

Bordo, o piloto relatou que tinha que completar frequentemente o nível de óleo”  ou “o piloto mencionou 

que nos últimos dias havia percebido uma queda de potência, embora tal fato não tenha sido registrado no 

Diário de Bordo”. Desconsiderando os casos onde as ausências de registro são frutos de violações, onde o 

piloto/operador deliberadamente os omite com a intenção de se eximir de custo ou responsabilidade, não 

se pode descartar a hipótese que muitas delas sejam fruto do desconhecimento do piloto quanto aos 

registros associados a atividade aérea. Tal desconhecimento pode estar associado à pouca abordagem desse 

tema durante a formação prática do piloto. 

É fundamental que o aluno familiarize-se completamente com o Diário de Bordo tão logo inicie sua formação 

prática. Durante o briefing, o aluno deve ser doutrinado no hábito de leitura dos últimos registros, sendo 

capaz de interpretar todas as circunstâncias dos voos ali registrados, inclusive panes e/ou mal funcionamento 

e eventuais intervenções. No debriefing, o aluno, sob a supervisão do seu instrutor, deve ser capaz de 

preencher corretamente todos os campos aplicáveis do Diário de Bordo, incluindo não somente os dados da 

etapa, mas também discrepâncias em relação a aeronave. 

Os ensinamentos quanto aos registros não devem se limitar ao Diário de Bordo. Há também outros registros 

cuja cultura deve ser transmitida durante a formação. Por exemplo, o simples avistamento de animais na 

trajetória da aeronave deve ser chamado a atenção pelo instrutor, que, junto do seu aluno, deveriam 

proceder juntos com o preenchimento do Reporte (Ficha CENIPA 15) durante o debriefing daquele voo. Da 

mesma forma, observando durante a operação da aeronave situação que enquadre-se como Dificuldade em 

Serviço, deveriam, pois, proceder durante o debriefing com o envio do relato por meio do Sistema de 

Dificuldades em Serviço. 
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Nesse contexto sugere-se que os programas e manuais dos Centros de Formação de Aviação Civil 

contemplem explicitamente tais atividades e responsabilidades, enfatizando a importância de aluno e 

instrutor procederem com todos os registros cabíveis àquela operação.  
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APENDICE A – OCORRÊNCIAS DE FALHA DE MOTOR COM RELATÓRIO FINAL PUBLICADO 

 

Relação das 225 ocorrências cujos eventos se deram entre 2010 e 2019 (inclusive), classificadas como falha 

de motor em voo e cujos Relatórios Finais foram considerados para execução deste trabalho. 

Legenda 

99 Aproveitado SCF-PP: Relatório Final SCF-PP aproveitado para análise qualitativa. 

   

47 
Descartado não SCF-PP: Relatório Final SCF-PP descartado para análise qualitativa devido às circunstâncias das 
ocorrências sugerirem que possa haver classificação atual diversa e mais adequada para a ocorrência (FUEL, LOC-I, 
SCF-NP, etc.). 

   

79  
Descartado SCF-PP: Relatório Final SCF-PP descartado por conter situações que prejudicam análise qualitativa 
(Interrupção da Investigação, inconclusivo, intervenções antes da Ação Inicial, etc.). 

 

   

Data Matrícula Link para Relatório 

27/03/2019 PUFKE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PUFKE_27MAR2019_AC..pdf 

18/03/2019 PUENU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PUENU_18MAR2019_AC..pdf  

04/01/2019 PTOEB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-OEB_04_01_2019-AC.pdf 

24/08/2018 PTWGV 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-019CENIPA2014_PT-
WGV.pdf 

27/07/2018 PPMMR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-MMR_27_07_2018-AC.pdf 

23/06/2018 PTBNT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-BNT__23_06_2018-AC..pdf 

19/05/2018 PTIGZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-IGZ_19_05_2018_-_AC.pdf 

16/03/2018 PTUGA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UGA_16_03_18_AC_1.pdf 

07/03/2018 PTUZP http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UZP_07_03_18_AC.pdf 

22/02/2018 PTUON http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PTUON_22FEV2018-AC..pdf 

23/09/2017 PTEOS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EOS_23_09_17_AC.pdf 

08/09/2017 PTNRR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NRR_25_02_18_AC.pdf 

07/09/2017 PTKKK http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KKK_07_09_17_AC_1.pdf 

21/07/2017 PTLKX http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-LKX_21_07_17_AC.pdf 

11/07/2017 PTAOM http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-AOM_11_07_17_AC.pdf 

03/07/2017 PRMFR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-MFR_03_07_2017-AC..pdf 

14/06/2017 PTKGC http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KGC_14_06_2017-AC.pdf 

02/06/2017 PTKEI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KEI_02_06_2017_-_AC.pdf 

04/05/2017 PRERL http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-ERL_04_05_2017-IG.pdf 

24/01/2017 PRLKA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-LKA_24_01_17_AC.pdf 

28/12/2016 PRKNE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-KNE_28_12_2016_-_AC.pdf  

15/12/2016 PTWQR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-WQR_15_12_2016_-_AC.pdf 

10/12/2016 PTUAZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UAZ_10_12_2016_-_IG_2.pdf 

07/12/2016 PTREI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-REI_07_12_16_AC.pdf 

03/12/2016 PPRTO 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-RTO_03_12_2016_-
_INC._GRAV..pdf  

13/10/2016 PRDYD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-DYD_13_10_2016_-_AC.pdf 

31/07/2016 PTEFQ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EFQ_31_07_2016_AC.pdf 

21/07/2016 PTIYQ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-IYQ_21_07_2016-IG.pdf  

08/07/2016 PTYDP http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-YDP_08_07_2016-IG.pdf  

http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PUFKE_27MAR2019_AC..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PUENU_18MAR2019_AC..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-OEB_04_01_2019-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-019CENIPA2014_PT-WGV.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-019CENIPA2014_PT-WGV.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-MMR_27_07_2018-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-BNT__23_06_2018-AC..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-IGZ_19_05_2018_-_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UGA_16_03_18_AC_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UZP_07_03_18_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PTUON_22FEV2018-AC..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EOS_23_09_17_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NRR_25_02_18_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KKK_07_09_17_AC_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-LKX_21_07_17_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-AOM_11_07_17_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-MFR_03_07_2017-AC..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KGC_14_06_2017-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KEI_02_06_2017_-_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-ERL_04_05_2017-IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-LKA_24_01_17_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-KNE_28_12_2016_-_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-WQR_15_12_2016_-_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UAZ_10_12_2016_-_IG_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-REI_07_12_16_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-RTO_03_12_2016_-_INC._GRAV..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-RTO_03_12_2016_-_INC._GRAV..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-DYD_13_10_2016_-_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EFQ_31_07_2016_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-IYQ_21_07_2016-IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-YDP_08_07_2016-IG.pdf
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30/06/2016 PTIJD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PTIJD_30JUN2016-IG..pdf 

13/04/2016 PTEAE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EAE_13_04_2016-ACID.pdf 

06/04/2016 PTVYL http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VYL_06_04_2016-ACID.pdf 

04/04/2016 PRCRF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-CRF_04_04_16_AC.pdf 

25/03/2016 PPHPL http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-HPL_25_03_2016-IG.pdf  

24/03/2016 PRJGA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-JGA_24_03_2016_-_ACID.pdf 

19/03/2016 PPJMC http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-JMC_19_03_2016-AC.pdf 

19/02/2016 PTGYD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-GYD_19_02_2016_-_IG.pdf 

18/02/2016 PTVXD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VXD_18_02_2016-AC.pdf 

17/02/2016 PRNAS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-NAS_17_02_2016-ACID.pdf 

10/02/2016 PTEYU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EYU_10_02_2016-ACID.pdf 

05/02/2016 PTGII http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-GII_05_02_2016-AC.pdf 

02/02/2016 PRDAT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-DAT_02_02_2016-ACID.pdf 

23/01/2016 PTVUA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VUA_23_01_2016-AC.pdf 

20/01/2016 PTWFX http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-WFX_20_01_2016_AC.pdf 

18/01/2016 PRCVL http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-CVL_18_01_16_IG.pdf 

08/01/2016 PTVVU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VVU_08_01_2016-AC.pdf 

24/12/2015 PTVTW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VTW_24_12_2015-INC_GV.pdf 

08/12/2015 PTVVS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VVS_08_12_2015-AC.pdf 

29/11/2015 PTGTR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-GTR_29_11_2015-AC.pdf 

27/11/2015 PTFFB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-FFB_27_11_15_AC.pdf 

09/11/2015 PTEJF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EJF_09_11_2015-INC_GV.pdf 

30/09/2015 PTVCA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VCA_30_09_2015-ACIDENTE.pdf 

30/08/2015 PRTCC http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-TCC_30_08_2015_-_AC.pdf  

30/08/2015 PTEPD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EPD_30_08_2015-AC_-_port..pdf 

13/08/2015 PTOQW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-OQW_13_08_15_AC.pdf 

14/07/2015 PRLGP 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-102CENIPA2015_PR-
LGP_2.pdf  

10/07/2015 PTDYL http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-DYL_10_07_2015-ACID.pdf 

10/06/2015 PTNTH http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NTH_10_06_2015-IG.pdf 

20/05/2015 PRATN http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-ATN_20_05_2015-IG.pdf 

01/05/2015 PTRKA 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-066CENIPA2015_PT-
RKA_1.pdf  

26/04/2015 PRLIT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMAV_A-064CENIPA2015_PR-LIT.pdf  

16/04/2015 PPHRH http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-HRH_16_04_2015-AC.pdf  

28/03/2015 PTKDZ 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-048CENIPA2015_PT-
KDZ_2.pdf  

28/03/2015 PTVYR 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-047CENIPA2015_PT-
VYR_1.pdf 

25/02/2015 PTJJM http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-029CENIPA2015_PT-JJM.pdf 

21/02/2015 PPHGB 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-024CENIPA2015_PP-
HGB_1.pdf  

04/02/2015 PTOPO 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-018CENIPA2015_PT-
OPO.pdf 

10/01/2015 PTNAB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NAB_10_01_2018_-_AC.pdf  

02/01/2015 PRRCZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-RCZ_02_01_2015-AC.pdf  

30/12/2014 PTBQD 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-214CENIPA2014_PT-
BQD_1.pdf  

03/12/2014 PTVTS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vts_03_12_14.pdf 

02/12/2014 PTBOW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-BOW_02_12_2014_-_IG.pdf 

http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PTIJD_30JUN2016-IG..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EAE_13_04_2016-ACID.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VYL_06_04_2016-ACID.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-CRF_04_04_16_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-HPL_25_03_2016-IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-JGA_24_03_2016_-_ACID.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-JMC_19_03_2016-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-GYD_19_02_2016_-_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VXD_18_02_2016-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-NAS_17_02_2016-ACID.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EYU_10_02_2016-ACID.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-GII_05_02_2016-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-DAT_02_02_2016-ACID.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VUA_23_01_2016-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-WFX_20_01_2016_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-CVL_18_01_16_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VVU_08_01_2016-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VTW_24_12_2015-INC_GV.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VVS_08_12_2015-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-GTR_29_11_2015-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-FFB_27_11_15_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EJF_09_11_2015-INC_GV.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-VCA_30_09_2015-ACIDENTE.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-TCC_30_08_2015_-_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EPD_30_08_2015-AC_-_port..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-OQW_13_08_15_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-102CENIPA2015_PR-LGP_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-102CENIPA2015_PR-LGP_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-DYL_10_07_2015-ACID.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NTH_10_06_2015-IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-ATN_20_05_2015-IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMAV_A-064CENIPA2015_PR-LIT.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PP-HRH_16_04_2015-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-048CENIPA2015_PT-KDZ_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-048CENIPA2015_PT-KDZ_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-047CENIPA2015_PT-VYR_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-047CENIPA2015_PT-VYR_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-029CENIPA2015_PT-JJM.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-024CENIPA2015_PP-HGB_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-024CENIPA2015_PP-HGB_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-018CENIPA2015_PT-OPO.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-018CENIPA2015_PT-OPO.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NAB_10_01_2018_-_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-RCZ_02_01_2015-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-214CENIPA2014_PT-BQD_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-214CENIPA2014_PT-BQD_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vts_03_12_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-BOW_02_12_2014_-_IG.pdf
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15/11/2014 PPGPM 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-186CENIPA2014_PP-
GPM.pdf  

01/11/2014 PRYKS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_yks_01_11_14_2.pdf  

27/10/2014 PPJRL http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_jrl_27_10_14.pdf  

10/10/2014 PRNAR 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-170CENIPA2014_PR-
NAR_1.pdf  

29/09/2014 PTGZZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-164CENIPA2014_PT-GZZ.pdf 

23/09/2014 PTVDQ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vdq_23_09_14.pdf  

27/08/2014 PTJRY http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-JRY_27_08_2014-AC.pdf 

23/08/2014 PTDQG http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_dqg_23_08_14.pdf  

16/07/2014 PTDVF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_dvf_16_07_14.pdf  

11/07/2014 PPDSZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_dsz_11_07_14.pdf 

05/07/2014 PTUUU 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-121CENIPA2014_PT-
UUU_1.pdf 

07/06/2014 PTIZV http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-105CENIPA2014_PT-IZV.pdf  

10/05/2014 PTSNI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_sni_10_05_14.pdf  

16/04/2014 PTISH http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ish_16_04_14_2.pdf 

15/04/2014 PPGUJ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_guj_15_04_14.pdf  

24/03/2014 PTEMC http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_emc_24_03_14_2.pdf 

18/03/2014 PRLMN http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-059CENIPA2014_PR-LMN_1.pdf 

27/02/2014 PTUSY http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_usy_27_02_14_1.pdf 

26/02/2014 PRKSF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ksf_26_02_14.pdf 

19/02/2014 PRVPI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-VPI_19_02_2014-AC.pdf 

15/02/2014 PRBRP http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_brp_15_02_14.pdf  

09/02/2014 PRCTM http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ctm_09_02_14.pdf 

06/02/2014 PTGTB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_gtb_06_02_14.pdf 

31/01/2014 PTVZT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vzt_31_01_14_2.pdf 

29/01/2014 PTWGV 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-019CENIPA2014_PT-
WGV.pdf  

27/01/2014 PTUBR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ubr_27_01_14.pdf 

21/01/2014 PTAVC http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_avc_21_01_14.pdf  

26/12/2013 PTGPJ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_gpj_26_12_13.pdf 

16/12/2013 PTCNL http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-223CENIPA2013_PT-CNL_1.pdf 

10/12/2013 PTOAT 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-218CENIPA2013_PT-
OAT_1.pdf 

14/11/2013 PRLVB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_lvb_14_11_13_1.pdf 

11/11/2013 PREJW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-205CENIPA2013_PR-EJW.pdf  

04/11/2013 PPCTD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_ctd_04_11_13.pdf 

21/10/2013 PTKGK http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KGK_21_10_2013-ACID..pdf 

14/10/2013 PTKYB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_kyb_14_10_13.pdf  

14/10/2013 PTUIU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_uiu_14_10_13.pdf 

12/10/2013 PTYSS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-YSS_12_10_13_AC.pdf 

11/10/2013 PTFCA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_fca_11_10_13.pdf  

29/09/2013 PTVHR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vhr_29_09_13.pdf 

29/09/2013 PTKHB Acesso indisponível 

11/09/2013 PRJBA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-JBA_11_09_13_AC.pdf  

01/09/2013 PTRZR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-RZR_01_09_2013-ACID.pdf 

30/08/2013 PTHUE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-HUE_30_08_2013_-_AC_-_Port..pdf 

22/08/2013 PRPME http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_pme_22_08_13_1.pdf 

http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-186CENIPA2014_PP-GPM.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-186CENIPA2014_PP-GPM.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_yks_01_11_14_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_jrl_27_10_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-170CENIPA2014_PR-NAR_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-170CENIPA2014_PR-NAR_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-164CENIPA2014_PT-GZZ.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vdq_23_09_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-JRY_27_08_2014-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_dqg_23_08_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_dvf_16_07_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_dsz_11_07_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-121CENIPA2014_PT-UUU_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-121CENIPA2014_PT-UUU_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-105CENIPA2014_PT-IZV.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_sni_10_05_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ish_16_04_14_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_guj_15_04_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_emc_24_03_14_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-059CENIPA2014_PR-LMN_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_usy_27_02_14_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ksf_26_02_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-VPI_19_02_2014-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_brp_15_02_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ctm_09_02_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_gtb_06_02_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vzt_31_01_14_2.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-019CENIPA2014_PT-WGV.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-019CENIPA2014_PT-WGV.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ubr_27_01_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_avc_21_01_14.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_gpj_26_12_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-223CENIPA2013_PT-CNL_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-218CENIPA2013_PT-OAT_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-218CENIPA2013_PT-OAT_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_lvb_14_11_13_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-205CENIPA2013_PR-EJW.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_ctd_04_11_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KGK_21_10_2013-ACID..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_kyb_14_10_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_uiu_14_10_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-YSS_12_10_13_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_fca_11_10_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vhr_29_09_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_khb_29_09_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-JBA_11_09_13_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-RZR_01_09_2013-ACID.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-HUE_30_08_2013_-_AC_-_Port..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_pme_22_08_13_1.pdf
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21/08/2013 PRIVE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-IVE_21_08_2013-AC_Port..pdf 

19/08/2013 PTGSQ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_gsq_19_08_13.pdf    

06/08/2013 PTCQR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_cqr_06_08_13.pdf 

05/07/2013 PTFLF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_flf_05_07_13.pdf  

07/06/2013 PTMMX http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_mmx_07_06_13.pdf 

01/06/2013 PTDIS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_dis_01_06_13.pdf  

30/05/2013 PTBCR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_bcr_30_05_13.pdf  

09/05/2013 PTWDI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wdi_09_05_13.pdf 

08/05/2013 PTORI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ori_08_05_13.pdf 

26/04/2013 PRLJI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_lji_26_04_13.pdf 

25/04/2013 PTCDI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_cdi_25_04_13.pdf 

21/04/2013 PTICH 
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-074CENIPA2013_PT-
ICH_1.pdf 

20/04/2013 PTOPU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_opu_20_04_13.pdf  

12/04/2013 PTOMW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_omw_12_04_13.pdf  

03/04/2013 PRLYD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_lyd_03_04_13.pdf  

25/02/2013 PRAEB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_aeb_25_02_13.pdf  

24/02/2013 PRAJJ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ajj_24_02_13.pdf 

21/02/2013 PTWQK http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wqk_21_02_13.pdf 

17/02/2013 PTGNV http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_gnv_17_02_13.pdf 

27/01/2013 PPGHE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_ghe_27_01_13.pdf  

23/01/2013 PTCCE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_cce_23_01_13.pdf 

19/01/2013 PREJB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ejb_19_01_13.pdf  

11/01/2013 PTRIK http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rik_11_01_13.pdf  

16/12/2012 PRIJU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_iju_16_12_12.pdf  

08/11/2012 PTVUF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vuf_08_11_12.pdf  

08/11/2012 PTUAD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_uad_08_11_12.pdf 

03/11/2012 PRBRO http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_bro_03_11_12.pdf  

02/11/2012 PTLHE Acesso indisponível 

31/10/2012 PTHNE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-525CENIPA2015_PT-HNE_1.pdf  

27/10/2012 PTRLJ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rlj_27_10_12.pdf  

11/10/2012 PPKBP http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_kbp_11_10_12.pdf  

03/10/2012 PPITZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_itz_03_10_12.pdf 

02/10/2012 PTKZA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KZA_02_10_2012-IG.pdf  

21/09/2012 PTVIB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vib_21_09_12.pdf 

21/08/2012 PTWEX http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wex_21_08_12.pdf 

03/08/2012 PTNXN http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/es/ptnxn_relatorio.pdf  

02/08/2012 PRLTB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ltb_02_08_12.pdf  

21/07/2012 PRRVC http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_rvc_21_07_12.pdf 

02/07/2012 PRARZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_arz_02_07_12.pdf 

13/06/2012 PTEKM http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EKM_13_06_12_AC.pdf  

05/06/2012 PRHDD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_hdd_05_06_12.pdf  

25/05/2012 PTDFZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_dfz_25_05_12_1.pdf 

16/05/2012 PTWKY http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wky_16_05_12_1.pdf 

07/05/2012 PTKEF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_kef_07_05_12_1.pdf  

05/05/2012 PTVCE http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vce_05_05_12.pdf 

03/05/2012 PRKNB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-514CENIPA2015_PR-KNB.pdf 

http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-IVE_21_08_2013-AC_Port..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_gsq_19_08_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_cqr_06_08_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_flf_05_07_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_mmx_07_06_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_dis_01_06_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_bcr_30_05_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wdi_09_05_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ori_08_05_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_lji_26_04_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_cdi_25_04_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-074CENIPA2013_PT-ICH_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_A-074CENIPA2013_PT-ICH_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_opu_20_04_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_lyd_03_04_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_aeb_25_02_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ajj_24_02_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wqk_21_02_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_ghe_27_01_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_cce_23_01_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ejb_19_01_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rik_11_01_13.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_iju_16_12_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vuf_08_11_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_uad_08_11_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_bro_03_11_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_lhe_02_11_12.doc
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-525CENIPA2015_PT-HNE_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rlj_27_10_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_kbp_11_10_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_itz_03_10_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-KZA_02_10_2012-IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vib_21_09_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wex_21_08_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/es/ptnxn_relatorio.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_ltb_02_08_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_rvc_21_07_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_arz_02_07_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-EKM_13_06_12_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_hdd_05_06_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_dfz_25_05_12_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wky_16_05_12_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_kef_07_05_12_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vce_05_05_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/SUMA_IG-514CENIPA2015_PR-KNB.pdf
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27/04/2012 PTRPT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rpt_27_04_12.pdf  

06/04/2012 PTNKJ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_nkj_06_04_12.pdf  

31/03/2012 PRLYD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_lyd_31_03_12_1.pdf  

13/03/2012 PTGGG http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ggg_13_03_12.pdf 

12/03/2012 PPHMF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_hmf_12_03_12_1.pdf 

24/02/2012 PTICG http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_icg_28_02_12.pdf  

16/02/2012 PTLOU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-003CENIPA2012_PT-LOU_1.pdf 

08/02/2012 PTUUJ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RFS_PTUUJ_08FEV2012_AC..pdf  

02/02/2012 PTWQY Acesso indisponível 

22/01/2012 PTYLS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_IG-536CENIPA2014_PT-YLS.pdf 

18/01/2012 PTEOT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_eot_18_01_12.pdf 

06/01/2012 PTGOO http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_goo_06_01_12.pdf 

29/12/2011 PRJLL http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-JLL_29_12_11-_ACID..pdf  

22/11/2011 PTIOT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_iot_22_11_11.pdf 

30/10/2011 PTNNW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NNW_30_10-2011-AC.pdf  

07/10/2011 PRGAB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_gab_07_10_11.pdf 

25/09/2011 PRPIP http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR_PIP_25_09_11.pdf  

19/09/2011 PTURD http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_urd_19_09_11_1.pdf 

07/09/2011 PTUPB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_upb__07_09_11.pdf 

25/08/2011 PTLBT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_lbt_25_08_11_1.pdf  

22/08/2011 PTHVX http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_hvx_22_08_11.pdf 

19/08/2011 PRSEK http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-546CENIPA2015_PR-SEK_.pdf 

11/08/2011 PTCNG http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_cng_11_08_11_1.pdf 

02/08/2011 PTHCZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-HCZ_02_08_11_AC.pdf  

13/07/2011 PRNOB http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_nob_13_07_11.pdf 

31/05/2011 PTRAT http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-RAT_31_05_2011-IG.pdf 

28/04/2011 PRNEA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-NEA_28_04_2011-IG.pdf  

07/03/2011 PTVMG http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vmg_07_03_11.pdf 

06/03/2011 PRELO http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_elo_06_03_11.pdf 

28/02/2011 PTUXS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_uxs_28_02_11.pdf 

25/02/2011 PTELY http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ely_25_02_11.pdf 

28/01/2011 PPFOX http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_fox_28_01_11.pdf 

23/01/2011 PTYDW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ydw_23_01_11.pdf 

21/01/2011 PRRMI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_rmi_21_01_11.pdf 

19/01/2011 PTRHW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rhw_19_01_11.pdf  

06/01/2011 PTUMX http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UMX_06_01_11_AC.pdf 

14/12/2010 PTYYG http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_yyg_14_12_10.pdf  

11/12/2010 PTEPY http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PTEPY_11DEZ2010_IG.pdf 

09/12/2010 PTLEU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_leu_09_12_10.pdf 

01/10/2010 PTUHJ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_uhj_01_10_10_1.pdf 

24/09/2010 PTIHI http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-IHI_24_09_2010_-_IG.pdf 

24/09/2010 PTEGM http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_egm_24_09_10.pdf 

15/09/2010 PTNVM http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NVM_15_09_2010_-_IG.pdf 

15/09/2010 PTFCA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-FCA_15_09_2010_-_IG.pdf 

15/09/2010 PRJTA http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_jta__15_09_10.pdf 

01/09/2010 PTLMZ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_lmz_01_09_10.pdf 

http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rpt_27_04_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_nkj_06_04_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_lyd_31_03_12_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ggg_13_03_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_hmf_12_03_12_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_icg_28_02_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-003CENIPA2012_PT-LOU_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RFS_PTUUJ_08FEV2012_AC..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-WQY_02_02_2012_-_ACID..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_IG-536CENIPA2014_PT-YLS.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_eot_18_01_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_goo_06_01_12.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-JLL_29_12_11-_ACID..pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_iot_22_11_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NNW_30_10-2011-AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_gab_07_10_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR_PIP_25_09_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_urd_19_09_11_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_upb__07_09_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_lbt_25_08_11_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_hvx_22_08_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/RF_A-546CENIPA2015_PR-SEK_.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_cng_11_08_11_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-HCZ_02_08_11_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_nob_13_07_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-RAT_31_05_2011-IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PR-NEA_28_04_2011-IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_vmg_07_03_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_elo_06_03_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_uxs_28_02_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ely_25_02_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_fox_28_01_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_ydw_23_01_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_rmi_21_01_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rhw_19_01_11.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UMX_06_01_11_AC.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_yyg_14_12_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PTEPY_11DEZ2010_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_leu_09_12_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_uhj_01_10_10_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-IHI_24_09_2010_-_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_egm_24_09_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-NVM_15_09_2010_-_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-FCA_15_09_2010_-_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_jta__15_09_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_lmz_01_09_10.pdf
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10/08/2010 PTOCQ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-OCQ_10_08_10_IG.pdf 

06/08/2010 PTRMX http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rmx_06_08_10_1.pdf 

29/07/2010 PTKGK http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_kgk_29_07_10.pdf 

24/07/2010 PRJOS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_jos_24_07_10.pdf 

10/07/2010 PPGGR http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_ggr_10_07_10.pdf 

13/05/2010 PTEUJ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_euj_13_05_10.pdf 

08/05/2010 PTBXF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT_BXF_08_05_10.pdf 

01/05/2010 PTCHQ http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_chq_01_05_10.pdf 

28/04/2010 PTWQP http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wqp_28_04_10.pdf 

07/04/2010 PPGBW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_gbw_07_04_10.pdf  

04/04/2010 PTIPO http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-IPO_04_04_10_IG.pdf 

26/03/2010 PTAKS http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_aks_26_03_10.pdf  

21/03/2010 PPGYK http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_gyk_21_03_10_7.pdf 

11/03/2010 PTBKU http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_bku_11_03_10.pdf  

28/01/2010 PTUPW http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UPW_28_01_2010_-_IG.pdf 

25/01/2010 PTTAF http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_taf_25_01_10.pdf 

11/01/2010 PTUTM http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_utm_11_01_10.pdf  

 

  

http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-OCQ_10_08_10_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_rmx_06_08_10_1.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_kgk_29_07_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pr_jos_24_07_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_ggr_10_07_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_euj_13_05_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT_BXF_08_05_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_chq_01_05_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_wqp_28_04_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_gbw_07_04_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-IPO_04_04_10_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_aks_26_03_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pp_gyk_21_03_10_7.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_bku_11_03_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/PT-UPW_28_01_2010_-_IG.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_taf_25_01_10.pdf
http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/rf/pt/pt_utm_11_01_10.pdf
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APÊNDICE B – OCORRÊNCIAS APROVEITADAS 

 

Detalhes coletados sobre as 99 ocorrências aproveitadas (destacadas em verde no APÊNDICE A) 

 

Data Matrícula Segmento Classificação Fabricante Modelo 
Tipo 
ICAO 

Fase do 
Voo 

Event/Data Point Problem (What) 
Contributing 
Factors (Why) 

16/03/2018 PTUGA SAE Acidente Neiva 
EMB-
201A 

IPAN 

Transição 
de 
decolagem 
a subida 

Instalação de filtro de combustível para 
motor Diesel, não certificado para a 
aeronave 

Imperfeição na filtragem, alteração no 
fluxo de combustível e, 
consequentemente, no desempenho do 
motor 

Manutenção da 
aeronave 

07/03/2018 PTUZP SAE Acidente Embraer 
EMB-
202A 

IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Fratura do eixo da bomba mecânica de 

combustível 

Interrupção da alimentação de 

combustível 
Fabricação 

Voo a baixa altura 
Diminuição do tempo para execução dos 
procedimentos em caso de falha no 
motor 

Atitude 
Indisciplina de Voo 
Processo Decisório 

Bomba elétrica auxiliar de combustível 
desligada 

Impossibilidade da bomba elétrica atuar 
como backup da bomba mecânica  

Julgamento de 
pilotagem 
Diretriz de 
Aeronavegabilidade 
- particularização 
de fase do voo 

Utilização inadequada do cinto de 
segurança 

Maior exposição a lesões decorrentes dos 
impactos gerados durante pouso forçado 

Atitude 
Indisciplina de Voo 

22/02/2018 PTUON SAE Acidente Neiva EMB-202 IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Fratura do eixo da bomba mecânica de 

combustível 

Interrupção da alimentação de 

combustível 
Fabricação 

Bomba elétrica auxiliar de combustível 
desligada 

Impossibilidade da bomba elétrica atuar 
como backup da bomba mecânica  

Julgamento de 
pilotagem 

23/09/2017 PTEOS 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Neiva 
EMB-
720C 

PA32 Cruzeiro Falha de magneto Perda de potência 
Manutenção da 
aeronave 

08/09/2017 PTNRR 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Neiva 
EMB-
711B 

P28R Cruzeiro 
Fadiga dos parafusos prisioneiros do 
bloco do motor 

Colapso do motor 
Manutenção da 
aeronave 
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Não substituição dos parafusos 
prisioneiros durante overhaul 

Ruptura do parafuso e colapso do motor 
Manutenção da 
aeronave 

11/07/2017 PTAOM SAE Acidente Embraer 
EMB-

202A 
IPAN 

Voo a baixa 

altura 

Fratura do eixo da bomba mecânica de 
combustível 

Interrupção da alimentação de 
combustível 

Fabricação 

Bomba elétrica auxiliar de combustível 
desligada 

Impossibilidade da bomba elétrica atuar 
como backup da bomba mecânica  

Julgamento de 
pilotagem 

03/07/2017 PRMFR 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Cessna 210M C210 Subida 

Operação do motor utilizando mistura 
pobre 

Desgaste excessivo de componentes do 
motor 

Julgamento de 
pilotagem 

Desgaste excessivo de componentes do 
motor e bloqueio parcial do filtro de 
combustível 

Vazamento nas válvulas de exaustão dos 
cilindros 1, 4, 5 e 6, desgaste excessivo de 
tuchos hidráulicos, bloqueio parcial do 
filtro de combustível por chumbo em pó 

Processo 
organizacional 

Falta de registros formais de dificuldades 
pelos pilotos e de intervenções pelos 
mecânicos 

Falha na detecção e solução de 
problemas de manutenção 

Processo 
organizacional 

Falha na detecção e solução dos 
problemas de manutenção nas 
inspeções de 50, 100, 200h e IAM 

Resultando na dificuldade de 
funcionamento do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Falta de briefing de emergência aos 
passageiros, cujo embarque foi feito com 
motor em funcionamento 

Insucesso na evacuação dos passageiros 
após queda e fogo da aeronave 

Processo 
organizacional 

24/01/2017 PRLKA Privada Acidente Cessna A188B C188 
Voo a baixa 
altura 

Conversão do motor para álcool sem 

adequada avaliação da compatibilidade 
dos materiais originais (contato direto do 
alumínio com etanol) 

Obstrução dos bicos injetores pelo óxido 

desprendido do alumínio e corrosão da 
bomba de combustível, dificultando 
sobremaneira a injeção de combustível 

Conversão de 
combustível 

Peso no momento da ocorrência 
superior ao PMD 

Degradação do desempenho da aeronave 
Processo 
organizacional 

28/12/2016 PRKNE Instrução Acidente Cessna 152 C152 Cruzeiro 
Desgaste da rosca fêmea do cilindro na 
qual assentava-se a vela de ignição 

Desprendimento da vela de ignição e 
falha do motor 

Manutenção da 
aeronave 
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10/12/2016 PTUAZ SAE 
Incidente 
grave 

Neiva 
EMB-
201A 

IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Utilização de parafuso inadequado para 
travar o eixo da engrenagem de 
acionamento do governador da hélice do 
motor 

Alteração das características originais, 
permitindo ao eixo girar e desgastar o 
plug da semicarcaça do motor até a sua 
soltura 

Manutenção da 
Aeronave 

Soltura do plug da semicarcaça do motor 
Vazamento de óleo, levando a parada do 
motor por falta de lubrificação 

Manutenção da 
Aeronave 

03/12/2016 PPRTO Instrução 
Incidente 
grave 

Cia. Aer. 
Paulista 

CAP-4 PAUL Cruzeiro Desconexão do cabo de mistura 
Empobrecimento excessivo da mistura e 
apagamento do motor 

Indeterminado 

31/07/2016 PTEFQ Privada Acidente Embraer 
EMB-
820C 
NAVAJO 

PA31 Descida 

Cadernetas de célula, motores e hélice 
desatualizadas 

Falha no controle de vida útil dos 
componentes 

Processo 
organizacional 

Pouca familiaridade com o novo painel 
recém instalado 

Retardo na visualização e interpretação 
das informações e desvio de atenção 

Processo Decisório 

Aeronave fora dos limites de peso e 

balanceamento na decolagem 

Comprometimento da controlabilidade e 

desempenho 

Processo 

organizacional 

Folga na braçadeira do turbo compressor 
do motor direito 

Diminuição da potência e eficiência do 
motor direito 

Manutenção da 
Aeronave 

Folga na porca do tubo de combustível 
do distribuidor para um dos cilindros do 
motor direito 

Diminuição da potência e eficiência do 
motor direito, empobrecimento da 
mistura e elevação da temperatura do 
motor 

Manutenção da 
Aeronave 

Entupimento dos bicos injetores de 
combustível do motor esquerdo 

Diminuição da potência do motor 
esquerdo 

Manutenção da 
Aeronave 

08/07/2016 PTYDP Instrução 
Incidente 

grave 
Robinson R22 R22 Descida 

Acúmulo de resíduos, presença de 
corrosão e consumo excessivo dos 
eletrodos 

Dificuldade de partida e queda de 
desempenho e eficiência do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Ausência de centelha em uma das velas 
Dificuldade de partida e queda de 
desempenho e eficiência do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Magnetos dessincronizados 
Dificuldade de partida e queda de 
desempenho e eficiência do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Prosseguimento da operação após 
identificarem dificuldades nas partidas 

Negligência de indícios de mau 
funcionamento com o motor 

Julgamento de 
pilotagem 
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06/04/2016 PTVYL SAE Acidente Embraer 
EMB-
202A 

IPAN Subida 

Inobservância dos procedimentos 
atinentes aos magnetos durante a 
inspeção de 500 horas 

Falha na execução dos procedimentos de 
manutenção 

Manutenção da 
Aeronave 

Fuga de corrente e centelha abaixo dos 
parâmetros nos magnetos 

Perda de potência 
Manutenção da 
Aeronave 

04/04/2016 PRCRF 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Cessna 208B C208 Subida 

Ancoragem imprópria do arame de freno 
do cabo de ignição sobre a placa que 

firma os tubos de combustível 

Deformação da placa, permitindo a 
movimentação da conexão do tubo de 

combustível  

Manutenção da 
aeronave 

Movimentação da conexão do tubo de 
combustível 

Vazamento de combustível que levou à 
perda de potência e ao apagamento do 

motor 

Manutenção da 
aeronave 

10/02/2016 PTEYU Privada Acidente Embraer 
EMB-
810C 

PA34 

Transição 

de 
decolagem 
a subida 

Abastecimento com combustível 
armazenado em recipiente improvisado 

Deterioração do combustível, tornando-o 
impróprio para o consumo 

Processo 
organizacional 

Falha do magneto esquerdo Perda de potência do motor Indeterminado 

23/01/2016 PTVUA SAE Acidente Neiva 
EMB-
202A 

IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Pane no condensador do magneto 
direito 

Ausência de centelhamento do magneto 
direito 

Manutenção da 
Aeronave 

Desgaste na articulação responsável pela 
abertura do platinado do magneto 

esquerdo 

Deficiência no centelhamento do 
magneto esquerdo 

Manutenção da 
Aeronave 

Magneto esquerdo com número de série 
distinto daquele constante no Mapa 
Informativo de Controle de 
Componentes 

Falha no controle de registro de 
componentes 

Processo 
organizacional 

20/01/2016 PTWFX SAE Acidente Air Tractor AT-401B AT3P Subida 

Opção por não pousar em frente, mas 
retornar a pista após pane na decolagem 

Incapacidade de selecionar área para 
pouso 

Julgamento de 
pilotagem 

Flaps comandados antes do pouso 
garantido 

Aumento do arrasto e diminuição do 
alcance de planeio 

Julgamento de 
pilotagem 

Cadernetas de célula, motor e hélice 

desatualizadas 

Falha no registro e controle da vida útil 

dos componentes 

Processo 

organizacional 
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Colapso das trincas passantes na cabeça 
do cilindro nº 4 

Ruptura da cabeça do cilindro e perda de 
potência do motor 

Indeterminado 

Não utilização de luvas de voo e 
macacão antichamas 

Exposição ao incêndio que se iniciou após 
a colisão, sofrendo queimaduras 

Regulamento 

18/01/2016 PRCVL SAE 
Incidente 
grave 

Air Tractor AT-402B AT3T 
Voo a baixa 
altura 

Vazamento da capsula aneróide da FCU 
estagnando a vazão de combustível em 
marcha lenta 

Perda de potência Indeterminado 

08/01/2016 PTVVU SAE Acidente Embraer 
EMB-
202A 

IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Não cogitada a suspensão da operação a 
despeito de ruído anormal do motor 
com duração de alguns segundos ouvido 
por 3 vezes 

Inadequada avaliação a fim de verificar a 
origem dos barulhos 

Julgamento de 
pilotagem 

Inoperância do magneto esquerdo Perda de potência Indeterminado 

Cadernetas de célula, motor e hélice 

desatualizadas 

Falha no registro e controle da vida útil 

dos componentes 

Processo 

organizacional 

08/12/2015 PTVVS SAE Acidente Embraer 
EMB-
202A 

IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Excesso de folga entre os eletrodos da 
vela 

Dificuldade de formação de arco voltaico 
e perda de potência do motor 

Manutenção da 
aeronave 

29/11/2015 PTGTR SAE Acidente Neiva 
EMB-
201A 

IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Cadernetas de Célula, Hélice e Motor 
bem como o Diário de Bordo 
desatualizados 

Falha no controle da vida útil dos 
componentes 

Processo 
organizacional 

Utilização de material não aeronáutico 
(fita veda rosca) nas conexões de 
combustível quando da conversão para 
etanol 

Desprendimento de fragmentos e 
entupimentos dos bicos injetores 

Manutenção da 
aeronave 

Inexistência de Autorização Especial de 

Voo (AEV) aprovando a alteração para 
uso de etanol, conforme IS 137.201-001 

Descumprimento da legislação 
Processo 
organizacional 

Obstrução do gicleur da servoinjetora 

Retardo na injeção de combustível e, 
consequentemente, na potência 
necessária para completar o balão a 
baixa altura 

Manutenção da 
aeronave 
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Aeronave TPP realizando operação na 
categoria SAE 

Descumprimento da legislação 
Processo 
organizacional 

Registros de proprietário/operador 

desatualizados junto ao RAB 
Descumprimento da legislação 

Processo 

organizacional 

30/08/2015 PTEPD 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Neiva 
EMB-
721C 

P32R Cruzeiro 

Ruptura do parafuso prisioneiro de um 
dos cilindros ao bloco 

Sobrecarga devido ao desalinhamento do 
cilindro e desprendimento junto ao bloco 

Manutenção da 
aeronave 

Desprendimento do cilindro 
Vazamento de óleo, perda de potência e 
colapso do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Bloco do motor utilizado não era o 
previsto para aquele motor 

Alteração das características originais do 
motor 

Manutenção da 
aeronave 

10/07/2015 PTDYL 
Táxi 
Aéreo 

Acidente 
Britten 
Norman 

BN-2A-7 BN2P Descida 

Corrosão dos elementos filtrantes de 
uma das bombas de combustível, 
bloqueando inclusive o by pass 

Perda de potência e apagamento do 
motor direito 

Manutenção da 
aeronave 

Check list de pane do motor não 
contemplava utilização de alimentação 
cruzada 

Oportunidade de reacionar o motor foi 
perdida 

Fabricante 

Opção do piloto por realizar pouso 
forçado quando o desempenho da 
aeronave permitia voo monomotor até o 

destino 

Pouso em área não preparada 
Julgamento de 
pilotagem 

10/06/2015 PTNTH Instrução 
Incidente 
grave 

Neiva EMB-712 P28A Descida 

Utilização do motor em alta RPM sobre o 

cascalho ou superfície com pedras soltas 
Danos as pás da hélice 

Julgamento de 

pilotagem 

Marcas de impacto de detritos na hélice 
Concentração de tensões e fadiga, 
levando a ruptura da hélice 

Manutenção da 
aeronave 

20/05/2015 PRATN Privada 
Incidente 
Grave 

Cessna 172RG C72R Cruzeiro 

Reposicionamento inadequado do cabo 
de vela após a manutenção levando a 
soltura de um deles e que outros 3 
ficassem na iminência de soltarem 

Deficiência no centelhamento e perda de 
potência do motor 

Manutenção da 
aeronave 
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01/05/2015 PTRKA Privada Acidente Neiva 
EMB-
711ST 

P28T Cruzeiro 

Discrepância das horas (ciclos) 
observadas em diferentes fontes 

Falha no controle de vida útil dos 
componentes 

Processo 
organizacional 

Desbalanceamento do eixo de manivelas 
Fadiga e rompimento do eixo de 
manivelas 

Manutenção da 
aeronave 

25/02/2015 PTJJM Instrução 
Incidente 
grave 

Piper 
PA-28-
140 

P28A Cruzeiro 

Tubo corta chama do sistema de 
exaustão deteriorado e partido 

Restrição ao fluxo de saída de gases, 
provocando funcionamento irregular e 
perda de potência 

Manutenção da 
aeronave 

Não substituição da mufla do sistema de 
exaustão da aeronave no número de 
horas previsto no Manual de Serviço 

Falha no controle de vida útil dos 
componentes 

Manutenção da 
aeronave 

10/01/2015 PTNAB Privada Acidente Neiva 
EMB-

710C 
P28B Subida 

TBO do carburador vencido por data 
Falha no controle de vida útil dos 
componentes 

Processo 
organizacional 

Fricção da boia com a parede da cuba do 
carburador 

Mau funcionamento e eventualmente 
apagamento do motor 

Legislação ANAC 

30/12/2014 PTBQD Privada Acidente Beech N35 BE35 

Transição 
de subida a 
voo 
cruzeiro 

Ruptura do parafuso que mantém a biela 
de um dos cilindros solidária à árvore de 
manivelas 

Colapso do motor 
Manutenção da 
aeronave 

15/11/2014 PPGPM Instrução 
Incidente 
grave 

Aero 
Boero 

AB-115 AB11 Cruzeiro 
Superaquecimento e rompimento da 
biela de um dos cilindros 

Travamento do motor Indeterminado 

27/10/2014 PPJRL Instrução Acidente Robinson R22 R22 Cruzeiro 

Desprendimento da junta de vedação do 
filtro de ar do motor, sendo sugada pelo 
carburador e retida no venturi 

Obstrução parcial do ar que alimenta o 
motor, provocando queda de 
desempenho 

Projeto 
Manutenção da 
aeronave 

Ausência de registro de inspeção diária 
da junta de vedação do filtro de ar 

Dificuldade de partida e queda de 
desempenho e eficiência do motor 

Processo 
organizacional 

10/10/2014 PRNAR Instrução Acidente Cessna 172N C172 Cruzeiro 

Aplicação de torque insuficiente no 
rosqueamento da mangueira de óleo 

Fixação inadequada dos componentes 
Manutenção da 
Aeronave 

Desenroscamento da mangueira de óleo 
junto ao radiador de óleo 

Vazamento de óleo, provocando 
inadequada refrigeração do motor, 
dilatação das partes e travamento 

Manutenção da 
Aeronave 



 

37 
 

27/08/2014 PTJRY Privada Acidente Beech F33A BE33 

Transição 
de subida a 
voo 
cruzeiro 

Desgaste do anel entre a porca e o 
parafuso prisioneiro 

Deslocamento das semicarcaças, 
prejudicando (reduzindo os orifícios) 
lubrificação e provocando fusão da biela 

Manutenção da 
aeronave 

23/08/2014 PTDQG Privada Acidente Cessna 182N C182 Subida 
Desprendimento do cubo da hélice e 
parada do motor 

Perda de tração Indeterminado 

24/03/2014 PTEMC 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Neiva 
EMB-
720C 

PA32 Cruzeiro 

Obstrução do orifício de lubrificação do 
moente nº 6 

Superaquecimento e quebra da cabeça 
da biela do cilindro nº 6, colapsando o 

motor 

Indeterminado 

Eixo de manivelas com Part Number 
diferente do previsto no Catálogo de 
parte do motor 

Alteração das características originais do 
motor 

Manutenção da 
aeronave 

18/03/2014 PRLMN 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Beech 58 BE58 Cruzeiro 

Quebra da mola do acoplador de 
impulso de um dos magnetos do motor 
esquerdo 

Assincronismo do tempo motor e 
centelhamento, provocando perda de 
potência e apagamento do motor 

Indeterminado 

Ausência de registros do cumprimento 
de boletim mandatório que determinava 
teste operacional no acoplamento de 
impulso do magneto nas inspeções de 
100 horas 

Falha no controle da vida útil dos 
componentes 

Manutenção da 
aeronave 

Operação IFR 135 sem copiloto 

Sobrecarga de trabalho ao piloto para 

execução de procedimentos anormais e 
de emergência 

Processo 
organizacional 

27/02/2014 PTUSY SAE Acidente Neiva EMB-202 IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Ovalização das guias das válvulas de 
exaustão dos cilindros nº 1 e 6 e 
vazamento de ar 

Baixa compressão dos cilindros e perda 
de potência do motor 

Manutenção da 
aeronave 

15/02/2014 PRBRP Instrução Acidente Cessna 150L C150 Descida 

Discrepância dimensional entre o 
diâmetro da haste da válvula de 
admissão e sua guia 

Restrição ao movimento de abertura e 
fechamento da válvula de admissão 

Manutenção da 
Aeronave 

Treinamento de pane simulada, onde a 
aeronave permanece por um longo 
período em descida e o motor em idle 

Resfriamento do cabeçote e consequente 
contração da guia da válvula, provocando 
inicialmente atrito anormal e, 
posteriormente, o emperramento da 
válvula e perda de potência do motor 

Indeterminado 
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Mola da válvula reguladora de pressão 
do óleo diferente da prevista no manual 
do motor 

Alta pressão do óleo 
Manutenção da 
Aeronave 

09/02/2014 PRCTM Privada 
Incidente 
Grave 

Piper 
PA-46-
350P 

PA46 Descida 
Soltura dos parafusos que prendiam o 
tubo de admissão do cilindro nº 6 

Perda de potência do motor 
Manutenção da 
aeronave 

06/02/2014 PTGTB SAE 
Incidente 
grave 

Neiva 
EMB-
201A 

IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Desgaste nos cames do eixo do comando 
de válvulas 

Redução na abertura das válvulas, 
dificultando admissão e exaustão e 
provocando perda de potência 

Manutenção da 
aeronave 

16/12/2013 PTCNL Instrução Acidente Cessna 172A C172 Subida 

Realização de operação fora do local 
para o qual a empresa possuía 
autorização, sem o devido 
acompanhamento de um coordenador 
de curso e com instrumentos em pane 

Falha na supervisão das atividades de 
instrução de voo 

Supervisão 
gerencial 

Possível histórico de operação do motor 
utilizando mistura pobre 

Desgaste excessivo de componentes do 
motor, resultante de inadequado 
controle da temperatura da cabeça do 

cilindro durante a operação do motor ao 
longo da sua vida útil 

Julgamento de 
pilotagem 

Possível decolagem com peso acima do 
PMD 

Falha no planejamento de voo 
Processo 
organizacional 

Falha da cabeça da válvula de escape do 
cilindro 6, possivelmente decorrente de 
falta de substituição de suas travas de 
retenção 

Perda da taxa de compressão no cilindro 
6, resultando em perda de potência do 
motor 

Manutenção da 
aeronave 

Possível demora na identificação da 

falha do motor, deixando de reagir 
oportunamente para evitar a perda de 
controle em voo 

Pouca experiência em voos noturnos e 
comportamento do instrutor de voo 

Processo decisório 

10/12/2013 PTOAT Privada Acidente Beech V35B BE35 Descida 
Torque inadequado do orifício calibrado 
de retorno de combustível da bomba de 
combustível 

Redução da vazão e oscilação da pressão 
do combustível, acarretando mau 
funcionamento ou o apagamento do 

motor 

Indeterminado 

21/10/2013 PTKGK Instrução Acidente Piper 
PA-34-
200 

PA34 Cruzeiro 
Fratura do cubo da hélice esquerda por 
fadiga levando ao desprendimento de 
uma das hélices 

Desbalanceamento da hélice devido à 
ausência da uma pá, vibração excessiva e 
desprendimento do motor esquerdo da 
asa 

Manutenção da 
aeronave 
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12/10/2013 PTYSS SAE Acidente Eurocopter 
AS 350 
B2 

AS50 Cruzeiro 

Desgaste excessivo do bordo de ataque 

das palhetas do compressor axial 

Inobservância que tal desgaste excessivo 
sugere operação em atmosfera 

empoeirada (dusty) demandando limpeza 
do conjunto rotativo 

Manutenção da 

aeronave 

Acúmulo excessivo de laterite 
(sedimentos) no interior do eixo do 
módulo 3 do motor 

Desprendimento de parte do laterite, 
provocando desbalanceamento do eixo, 
quebra do rolamento e apagamento do 
motor 

Manutenção da 
aeronave 

11/10/2013 PTFCA Instrução Acidente Cessna 152 C152 Cruzeiro 

Perda de torque de uma das porcas que 
mantém a biela de um dos cilindros 

presa ao moente da árvore de manivelas 

Afastamento do parafuso e ruptura por 
sobrecarga devido a contato interno com 

parte fixa do motor 

Indeterminado 

Ruptura do parafuso que prende a biela 
ao munhão 

Soltura da biela, ficando presa apenas ao 
cilindro 

Indeterminado 

29/09/2013 PTVHR Privada Acidente Neiva 
EMB-

711ST 
P28T Cruzeiro 

Inobservância de Boletim de Serviço 
Crítico emitido pelo fabricante do motor, 
instalando incorretamente selos nos 
pistões 

Fuga de óleo e desprendimento de 
partículas para o sistema de óleo 

Manutenção da 
aeronave 

Entrada de óleo na câmara de 
combustão 

Perda de potência e apagamento do 
motor 

Manutenção da 
aeronave 

11/09/2013 PRJBA Instrução Acidente Cessna 152 C152 Subida 

Plaqueta de identificação do motor 
fixada com parafusos de fácil remoção 

Descumprimento do disposto na Seção 
45.11 do RBAC 45, que prevê que a 
mesma deve ser fixada de tal forma que 
não seja de fácil remoção 

Processo 
organizacional 

Utilização de cola não recomendada pelo 
fabricante para fechamento do bloco do 
motor 

Movimentação das semicarcaças do 

bloco do motor, permitindo fuga de óleo 
e prejudicando a lubrificação e 
arrefecimento do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Junta de vedação do carburador distinta 
da especificada pelo fabricante, 
possivelmente de procedência artesanal 

Ruptura da junta, criando entrada de ar 
falsa no carburador e empobrecendo a 
mistura 

Manutenção da 
aeronave 
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Utilização em um dos cilindros de guia 
da válvula de exaustão de origem 

paralela 

Desgaste e ruptura da haste da válvula de 
exaustão, onde a cabeça da válvula caiu 
dentro do cilindro, ficando encravada na 

cabeça do pistão, provocando trinca do 
pistão e travamento do motor 

Manutenção da 

aeronave 

Ausência de registros das intervenções 
executadas durante as manutenções da 
aeronave 

Falha no controle e vida útil dos 
componentes 

Manutenção da 
aeronave 

30/08/2013 PTHUE 
Táxi 
Aéreo 

Acidente 
Bell 
Helicopter 

206B B06 Cruzeiro 
Não instalação do anel de retenção de 
um dos rolamentos do motor 

Movimentação axial do rolamento, 
provocando desalinhamento, sobrecarga 
e desprendimento de alguns roletes que 
por sua vez atingiram e danificaram 
engrenagens das bombas de óleo e 
combustível, gerando perda de potência 

Manutenção da 
aeronave 

21/08/2013 PRIVE Privada Acidente Eurocopter EC 120 B EC20 Cruzeiro 

Cadernetas de célula, motor e hélice 
desatualizadas 

Falha no controle de vida útil dos 
componentes 

Processo 
organizacional 

Perda da pressão de óleo 
Sobreaquecimento, deterioração das 
partes móveis e apagamento do motor 

Indeterminado 

17/02/2013 PTGNV SAE Acidente Neiva EMB-201 IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Ruptura por fadiga de um dos parafusos 
prisioneiros de um dos cilindros, 
provocando sobrecarga e ruptura dos 
demais 

Separação do cilindro do bloco e colapso 
do motor 

Indeterminado 

19/01/2013 PREJB Instrução Acidente Cessna 152 C152 Subida 
Não instalação, durante a revisão geral, 
dos dois plugues do pino do pistão de 
um dos cilindros 

Desbalanceamento e desgaste do pistão, 
produzindo limalha que comprometeu a 
lubrificação do motor 

Manutenção da 
aeronave 

16/12/2012 PRIJU Instrução Acidente Robinson R22 BETA R22 Subida 
Ruptura do pino, soltando a haste de 
controle da mistura do carburador 

Redução da quantidade de combustível, 
empobrecimento excessivo da mistura e 
apagamento do motor 

Manutenção da 
aeronave 

08/11/2012 PTVUF SAE Acidente Embraer 
EMB-

202A 
IPAN Subida 

Corrosão da válvula distribuidora de 

combustível 

Travamento do êmbolo da válvula 
distribuidora, impedindo a distribuição 

de combustível para os bicos injetores, 
ocasionando a falha do motor  

Combustível fora 

do padrão 

11/10/2012 PPKBP Instrução 
Incidente 
grave 

Xavante A-122-B A122 Subida Velas excessivamente carbonizadas 
Centelhamento deficiente provocando 
falha do motor 

Manutenção da 
aeronave 
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03/10/2012 PPITZ 
Táxi 
Aéreo 

Incidente 
Grave 

Cessna 208B C208 Cruzeiro 

Decisão por seguir para o aeródromo de 
destino após queda da pressão do óleo, 

a despeito do aeródromo de origem 
estar mais próximo 

Funcionamento do motor por maior 
quantidade de tempo em situação 

degradada, culminando com o 
apagamento do motor 

Julgamento de 

pilotagem 

Aceleração do motor ao notar queda de 

pressão do óleo, contrariando o Manual 
de Operação, que previa potência 
mínima para manutenção do voo 

Inobservância de procedimentos 
operacionais 

Julgamento de 
pilotagem 

Obstrução da porta traseira da aeronave 
(passageiros) com cargas e bagagens, 
contrariando a legislação 

Inobservância de procedimentos 
operacionais 

Supervisão 
gerencial 

Aplicação inadequada de tensão na 
correia que interliga o motor à bomba de 

óleo 

Esforço sobre o eixo da bomba de óleo, 
fraturando componentes da mesma e 

permitindo o vazamento de óleo 

Manutenção da 
aeronave 

Ausência de ferramental completo 
necessário para execução dos serviços 
de manutenção 

Exposição a falhas na execução dos 
serviços 

Supervisão 
gerencial 

21/09/2012 PTVIB Privada 
Incidente 
Grave 

Neiva 
EMB-
720D 

PA32 Cruzeiro 

Instalação de eixo de manivelas com Part 

Number diferente do previsto no 
catálogo do motor 

Alteração das características originais 
Manutenção da 
aeronave 

Substituição do eixo de manivelas não 
registrada 

Falta de rastreabilidade e falha no 
controle da vida útil dos componentes 

Manutenção da 
aeronave 

Fratura por fadiga no eixo de manivelas Perda de potência 
Manutenção da 
aeronave 

21/08/2012 PTWEX 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Neiva 
EMB-
810D 

PA34 Cruzeiro 

Uso de fita veda rosca (não previsto no 
manual) na conexão de retorno de óleo 
do turbo alimentador do motor direito 

Utilização de itens não previstos durante 
a manutenção 

Manutenção da 
aeronave 

Desgaste da rosca interna da conexão de 
retorno do óleo do turbo alimentador do 
motor direito 

Desprendimento da conexão e 
vazamento do óleo (perda de pressão) 

Indeterminado 
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03/08/2012 PTNXN Privada 
Incidente 

Grave 
Neiva 

EMB-

711ST 
P28T Cruzeiro 

Oxidação e fluência do tubo que faz a 
conexão entre o escape e o 
turbocompressor 

Ruptura do tubo acompanhada por perda 

de potência e fumaça 

Manutenção da 

aeronave 

02/08/2012 PRLTB Instrução Acidente Cessna 150L C150 Descida 

Rosqueamento da conexão da linha de 
combustível do tanque para o filtro 
(junto ao filtro) inadequada 

Possibilidade de vazamento de 
combustível, diminuição da vazão que 
chega ao carburador podendo provocar 
diminuição da potência e até mesmo 
apagamento do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Emperramento da válvula de admissão 
de um dos cilindros 

Não produção de potência pelo cilindro 
Manutenção da 
aeronave 

02/07/2012 PRARZ Privada 
Incidente 
Grave 

Cessna 208B C208 Cruzeiro 

Regulagem inadequada da forquilha da 
válvula beta, encontrando-se 
desnivelada em relação à face da porca 
da válvula beta 

Embandeiramento inadvertido da hélice 
Manutenção da 
aeronave 

16/05/2012 PTWKY Privada 
Incidente 
Grave 

Beech 95-A55 BE55 Cruzeiro 

Cadernetas desatualizadas 
Falha no controle da vida útil dos 
componentes 

Processo 
organizacional 

Excesso de peso (peso total superior ao 
PMD) 

Inobservância das limitações e 
degradação no desempenho da aeronave 

Processo 
organizacional 

Quebra do pino atuador de uma das pás 
da hélice esquerda 

Perda de comando do passo na pá 
afetada 

Manutenção da 
Aeronave 

05/05/2012 PTVCE 
Táxi 

Aéreo 
Acidente Neiva 

EMB-

720D 
PA32 Cruzeiro 

Utilização de parafuso de Part Number 
diferente do previsto para fixar o eixo de 
sustentação 
das engrenagens de acionamento do 
governador de hélice ao bloco do motor 

Alteração das características originais 
Manutenção da 

aeronave 

Frenagem do parafuso em desacordo 
com os procedimentos estabelecidos no 
manual do fabricante do motor 

Execução de serviço inobservando os 
procedimentos padrões 

Manutenção da 
aeronave 

Soltura do parafuso 
Movimentação e soltura de demais 
componentes do motor levando ao 
colapso do mesmo 

Indeterminado 
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03/05/2012 PRKNB Instrução 
Incidente 
grave 

Cessna 152 C152 Subida 

Cisalhamento do moente do eixo de 
manivelas de um dos cilindros devido à 
falta de lubrificação e excesso de 
temperatura 

Quebra do eixo de manivelas Indeterminado 

27/04/2012 PTRPT Instrução Acidente Neiva EMB-712 P28A Descida 

Não instalação, durante a revisão geral, 
dos dois plugues do pino do pistão de 
um dos cilindros 

Desbalanceamento e desgaste do pistão, 
produzindo limalha que comprometeu a 
lubrificação do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Não substituição dos plugues dos pinos 
dos pistões durante revisão geral, 
conforme instruído na Service Instruction 
vigente 

Desgaste anormal do furo de um dos 
pistões 

Manutenção da 
aeronave 

Desgaste anormal do furo de um dos 
pistões 

Geração de grande quantidade de 
limalha, que saturou o filtro de óleo e 
ocasionou que a lubrificação continuasse 

por meio do by-pass, recirculando 
limalha no motor 

Manutenção da 
aeronave 

Circulação de limalha pelo sistema de 
óleo 

Redução da lubrificação do moente de 
um dos cilindros causando sua ruptura 

Manutenção da 
aeronave 

06/04/2012 PTNKJ Privada Acidente Neiva 
EMB-
711C 

P28R Cruzeiro 

Rompimento por fadiga de um dos 
cilindros na região da câmara de 
combustão 

Colapso do motor 
Manutenção da 

aeronave 

Baixa compressão nos demais cilindros Perda de potência e eficiência do motor 
Manutenção da 
aeronave 

Utilização de oficinas não homologadas 
Diagnóstico inadequado de possíveis 
problemas e montagem/desmontagem 
inadequada das partes 

Processo 
organizacional 

Ausência de origem e rastreabilidade de 

peças utilizadas nos serviços realizados 
no motor 

Alteração nas características originais e 

falha no controle de vida útil dos 
componentes 

Manutenção da 
aeronave 

31/03/2012 PRLYD Privada Acidente Cessna T210L C210 Subida 
Descalibragem da válvula de alívio do 

compressor 

Alívio prematuro do pico de pressão 
comprometendo a quantidade de gases 

admitidos pelos cilindros e geração de 
potência pelo motor 

Indeterminado 
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13/03/2012 PTGGG SAE 
Incidente 
grave 

Neiva EMB-201 IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Ruptura dos parafusos prisioneiros de 
um dos cilindros 

Separação do cilindro do bloco e colapso 
do motor 

Indeterminado 

08/02/2012 PTUUJ SAE Acidente Neiva 
EMB-
202A 

IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Desgaste nos cames do eixo do comando 
de válvulas e nas capas dos tuchos 

Redução na abertura das válvulas, 
dificultando admissão e exaustão e 

provocando perda de potência 

Conversão de 
combustível 

Adoção de etanol 
Elevação da potência, impondo maior 
força e velocidade sobre os componentes 
internos do motor 

Conversão de 
combustível 

Adoção de etanol 

Maior incidência de problemas 
relacionado a corrosão devido a maior 
concentração de água no álcool quando 
comparado à gasolina de aviação 

Conversão de 
combustível 

22/01/2012 PTYLS SAE 
Incidente 
grave 

Eurocopter 
AS 350 
B2 

AS50 Cruzeiro 

Inobservância do acendimento da luz de 
alarme do chip detector o qual indica a 
presença de limalha (consequência do 
desgaste excessivo e/ou deterioração de 

algum componente) no sistema de 
lubrificação 

Possibilidade de realizar um pouso de 
precaução conforme requerido pelo 
manual do fabricante, sem a necessidade 
de realizar uma autorrotação, 

minimizando as consequências da 
ocorrência 

Incidência solar e 
óculos escuro 

Travamento do rolamento traseiro do 
módulo 3 

Geração de atrito e perda de potência do 
motor. 

Indeterminado 

18/01/2012 PTEOT 
Táxi 
Aéreo 

Incidente 
Grave 

Neiva 
EMB-
720C 

PA32 Cruzeiro 
Soltura de um dos parafusos de fixação 
da biela ao eixo de manivelas de um dos 
cilindros 

Ruptura por sobrecarga do segundo 
parafuso e soltura da biela, provocando 
desbalanceamento e colapso do cilindro 

Indeterminado 

07/10/2011 PRGAB Privada 
Incidente 
Grave 

Socata TBM700N TBM7 Cruzeiro 
Deformação na pá do rotor do primeiro 
estágio de compressão 

Excitação dinâmica provocando fadiga e 
ruptura de uma aleta estatora 

Formação de gelo 

25/08/2011 PTLBT Instrução Acidente Cessna A150K C150 Subida 

Possível utilização de óleo fora das 
especificações e/ou troca em período 
superior ao recomendado 

Acúmulo de carbono nas válvulas 
Processo 
organizacional 

Possível utilização de combustível de má 
qualidade (com excesso de chumbo) 
e/ou operação com mistura não 
adequadamente corrigida 

Acúmulo de carbono nas válvulas 
Julgamento de 
pilotagem 
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Emperramento da válvula de exaustão 
de um dos cilindros 

Não produção de potência pelo cilindro 
Manutenção da 
Aeronave 

11/08/2011 PTCNG Instrução 
Incidente 
grave 

Cessna 150F C150 Cruzeiro 
Troca de óleo em período superior ao 
recomendado 

Emperramento da válvula de exaustão de 
um dos cilindros e não produção de 
potência 

Processo 
organizacional 

31/05/2011 PTRAT 
Táxi 
Aéreo 

Incidente 
Grave 

Embraer 
EMB-
820C 
NAVAJO 

PA31 Cruzeiro 

Operação IFR 135 sem copiloto 
Sobrecarga de trabalho ao piloto para 
execução de procedimentos anormais e 
de emergência 

Supervisão 
gerencial 

Não comunicação aos órgãos de tráfego 
aéreo da situação de emergência 

Retardo e dificuldade na prestação de 
auxílio 

Processo decisório 

Não execução dos procedimentos de 
emergência previstos para falha de 
motor 

Perda de altitude e execução de pouso 
forçado sendo que, se os procedimentos 
de emergência fossem executados, 
segundo manual a aeronave teria 
desempenho para manter voo nivelado 
monomotor 

Julgamento de 
pilotagem 

Ausência de braçadeira de sustentação 
nas linhas da válvula distribuidora de 
combustível durante inspeção de 500 
horas 

Sobrecarga e ruptura da linha de 
combustível de um dos cilindros, 
despressurizando (vazamento) o sistema 

de alimentação e provocando 
apagamento do motor 

Manutenção da 
aeronave 

28/04/2011 PRNEA Instrução 
Incidente 
grave 

Cessna 152 C152 Cruzeiro 

Aplicação de torque inadequado (fora do 
previsto no manual) aos parafusos que 
prendem a biela ao moente da árvore de 
manivelas 

Desprendimento do parafuso por 
ausência de torque (vibração) ou por 
excesso de torque (deformação e/ou 
ruptura) 

Manutenção da 
aeronave 

Ruptura do parafuso que prende a biela 
ao moente 

Soltura da biela, ficando presa apenas ao 
cilindro 

Manutenção da 
aeronave 

07/03/2011 PTVMG Privada Acidente Neiva 
EMB-
720D 

PA32 Subida 

Cadernetas de célula, motor e hélice 
desatualizadas 

Falha no controle e registros 
Processo 
organizacional 

Troca do injetor de combustível do 
motor não registrada na caderneta de 
motor 

Falha no controle e registros 
Manutenção da 

Aeronave 
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Desconexão do terminal do cabo de 
comando de potência da haste de 
potência do injetor de combustível 

Impossibilidade do controle de potência 

por meio do manete de potência 
Indeterminado 

25/02/2011 PTELY 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Embraer 
EMB-
820C 
NAVAJO 

PA31 Subida 

Variação de RPM do motor direito 

Corte imediato do motor direito (que na 
verdade estava funcionando) sem fazer 
uma avaliação prévia conforme 
procedimentos de emergências previsto 
na lista condensada 

Julgamento de 
pilotagem 

Desgaste anormal dos tuchos e ressaltos 
do eixo de comando de válvulas do 

motor esquerdo 

Queda de desempenho do motor 
esquerdo não permitindo a aeronave 

subir ou sequer manter o voo nivelado 

Indeterminado 

28/01/2011 PPFOX Instrução Acidente Cessna 150M C150 Descida 

Cadernetas desatualizadas 
Falha no controle e rastreabilidade da 
vida útil dos componentes 

Supervisão 
gerencial 

Inspeções realizadas excedendo o 
número de horas previstas no manual 

Falha no controle da vida útil dos 
componentes 

Supervisão 
gerencial 

Discrepância dimensional entre o 
diâmetro da haste da válvula de 
exaustão e sua guia 

Restrição ao movimento de abertura e 
fechamento da válvula de exaustão 

Manutenção da 
aeronave 

Possível utilização de óleo fora das 
especificações e/ou troca em período 
superior ao recomendado além de 
combustível de má qualidade (com 
excesso de chumbo) e/ou operação com 
mistura não adequadamente corrigida 

Acúmulo de carbono nas válvulas 
Supervisão 
gerencial 

Treinamento de pane simulada, onde a 

aeronave permanece por um longo 
período em descida e o motor em idle 

Resfriamento do cabeçote e consequente 
contração da guia da válvula, provocando 

inicialmente atrito anormal e, 
posteriormente, o emperramento da 
válvula e perda de potência do motor 

Indeterminado 

23/01/2011 PTYDW Instrução Acidente Robinson R22 R22 Subida 
Constante necessidade de reposição do 
nível de óleo e presença de limalha no 
filtro de óleo e cárter 

Desgaste e comprometimento das partes 
internas do motor 

Manutenção da 
aeronave 
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Falta de lançamentos relativos aos 
reabastecimentos de óleo no helicóptero 

na parte II do Diário de Bordo 

Falha no controle da vida útil dos 

componentes 

Supervisão 

gerencial 

21/01/2011 PRRMI 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Cessna 208B C208 Descida 

Não comunicação aos órgãos de tráfego 
aéreo da situação de emergência 

Retardo e dificuldade na prestação de 
auxílio 

Processo decisório 

Obras restringindo 600 metros da 
cabeceira oposta de pouso 

Preocupação quanto a redução dos 
limites para pouso 

Ambiente 
operacional 

Impossibilidade de redução de potência 
do motor 

Necessidade de execução de pouso sem 
motor (corte do motor) 

Processo de 
fabricação 

Aproximação final baixa, full flap e corte 
prematuro do motor 

Altitude insuficiente para chegar à pista, 
obrigando pouso forçado antes da 

cabeceira 

Julgamento de 
pilotagem 

Vazamento da capsula aneróide da FCU 
devido a trinca com provável origem no 
processo de fabricação 

Degradação da funcionalidade da FCU e 
comprometimento do controle de 
potência do motor 

Processo de 
fabricação 

19/01/2011 PTRHW Privada Acidente Neiva 
EMB-
721D 

P32R Cruzeiro 

Usinagem e montagem incorreta das 
buchas dos contrapesos 

Ineficácia do contrapeso produzindo 
vibração e carga excessiva 

Manutenção da 
aeronave 

Ruptura por fadiga da bucha de 
contrapeso 

Colapso do motor 
Manutenção da 
aeronave 

14/12/2010 PTYYG SAE Acidente Robinson R22 R22 Cruzeiro 

Diminuição no desempenho do motor 

Possibilidade de realizar um pouso de 
precaução, sem a necessidade de realizar 
uma autorrotação, minimizando as 
consequências da ocorrência 

Julgamento de 
pilotagem 

Ausência de registro de voos no Diário 
de Bordo 

Falha no controle da vida útil dos 
componentes 

Processo 
organizacional 

Ruptura do plugue do pino do pistão do 
cilindro de nº 3 

Rompimento do orifício do alojamento 
do pino produzindo grande quantidade 
de limalha, que se espalhou pelo sistema 
de lubrificação e emperrou uma série de 
componentes 

Inobservância de 
troca dos plugs 
durante overhaul 
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11/12/2010 PTEPY SAE 
Incidente 

grave 
Embraer 

EMB-
820C 
NAVAJO 

PA31 Cruzeiro 

Sobreaquecimento do motor 
remanescente (direito) 

Opção por pouso em local não preparado 

Ocorrência anterior 
com o motor 
direito da mesma 
aeronave 

Não identificado cumprimento de 
Boletim de Serviço (tornado obrigatório 

por DA) demandando inspeção das 
linhas injetoras de combustível nas 
inspeções de 100 horas 

Falha no controle da vida útil dos 
componentes 

Manutenção da 
aeronave 

Vazamento de combustível nas 
tubulações do motor esquerdo 

Perda de pressão e a apagamento do 
motor esquerdo 

Manutenção da 
aeronave 

01/10/2010 PTUHJ SAE Acidente Neiva EMB-202 IPAN 
Voo a baixa 
altura 

Porca de fixação do diafragma da bomba 
injetora solta e fora de ajuste 

Oscilação no fluxo de combustível e 
apagamento do motor 

Manutenção da 
aeronave 

24/09/2010 PTIHI Instrução 
Incidente 
grave 

Piper 
PA-34-
200 

PA34 

Transição 
de 
decolagem 
a subida 

Desalinhamento entre as semicarcaças 
do bloco do motor 

Rachadura do bloco, desalinhamento e 
quebra do virabrequim 

Indeterminado 

24/09/2010 PTEGM 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Neiva 
EMB-
721C 

P32R 

Transição 
de 
decolagem 
a subida 

Inobservância durante a inspeção de 500 
horas de desgaste dos cabos de velas de 
alguns dos cilindros 

Fuga de corrente e perda de potência do 
motor 

Manutenção da 
aeronave 

Inobservância durante a inspeção de 500 
horas que não havia centelhamento em 
uma das velas 

Perda de potência 
Manutenção da 

aeronave 

Inobservância do desajuste na calagem 

interna do magneto durante a inspeção 
de 500 horas 

Perda de potência 
Manutenção da 
aeronave 

Inobservância da regulagem de mistura 
ar/combustível durante a inspeção de 
500 horas 

Mistura rica e perda de potência 
Manutenção da 
aeronave 

15/09/2010 PTNVM Privada 
Incidente 
Grave 

Neiva 
EMB-
711T 

P28T Subida 
Vazamento de combustível no dreno da 
bomba 

Formação de bolhas de ar na linha de 
alimentação provocando falha do motor 

Manutenção da 
aeronave 
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15/09/2010 PTFCA Instrução 
Incidente 

grave 
Cessna 152 C152 Subida 

Desalinhamento da bronzina de um dos 
cilindros, interrompendo passagem de 

óleo 

Aquecimento e quebra da bronzina, 
provocando o travamento do eixo de 

manivelas 

Indeterminado 

15/09/2010 PRJTA 
Táxi 

Aéreo 
Acidente Cessna T207A C207 Cruzeiro 

Após execução do overhaul o motor foi 
amaciado em bancada pela oficina 
seguindo procedimento em desacordo 
com o manual 

Amaciamento inadequado dos anéis de 
segmento dos pistões, permitindo fuga 

de gases e fazendo com que o motor 
operasse continuamente em 
temperatura acima do normal 

Manutenção da 
aeronave 

Operação contínua do motor com fuga 
de gases 

Fragilização dos componentes (oxidação, 
fluência, fadiga, tensão) rompendo a 
haste da válvula de exaustão de um dos 
cilindros, provocando colapso do motor 

Manutenção da 
aeronave 

01/09/2010 PTLMZ 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Cessna U206F C206 Subida 

Não comunicação aos órgãos de tráfego 
aéreo da emergência 

Retardo e dificuldade na prestação de 
auxílio 

Processo decisório 

Aproximação final em rampa normal 
(desconsiderando a deficiência do 

motor) e full flap 

Altitude insuficiente para chegar à pista, 
obrigando pouso forçado antes da 

cabeceira 

Julgamento de 

pilotagem 

Parafuso do terminal da alavanca de 
controle de potência diferente do 
previsto no manual da aeronave 

Alteração das características originais, 
levando a quebra da alavanca da unidade 
de controle ar-combustível, impedindo 
ao piloto controlar plenamente a 
potência 

Manutenção da 
aeronave 

10/08/2010 PTOCQ Instrução 
Incidente 
grave 

Chincul 
PA-28R-
201 

P28R Descida 
Rompimento do conduíte do cabo de 
comando do manete de potência do 
motor 

Limitação do curso do manete de 
potência, impossibilitando que o motor 
atingisse o regime normal de operação 

Indeterminado 

06/08/2010 PTRMX 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Embraer 
EMB-
810C 

PA34 Subida 

Fratura na junção do corpo de um dos 
cilindros com a cabeça do cilindro do 
motor direito devido a corrosão 

Perda de potência do motor 
Manutenção da 
aeronave 

Inobservância durante a inspeção de 100 
horas da corrosão na cabeça do cilindro, 

não cumprindo boletim de serviço 

Execução de serviço inobservando os 
procedimentos padrões 

Manutenção da 
aeronave 
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29/07/2010 PTKGK Instrução 
Incidente 
grave 

Piper 
PA-34-
200 

PA34 Descida 
Quebra da mola da válvula de um dos 
cilindros 

Danos ao sistema de comando de 
válvulas, perda de potência e 
apagamento do motor 

Indeterminado 

10/07/2010 PPGGR Instrução 
Incidente 
grave 

Aero 
Boero 

AB-115 AB11 Descida 
Utilização de filtro de ar de espuma, em 
desconformidade com o previsto no 
manual 

Admissão da espuma pelo carburador, 
ocasionando interrupção parcial da 
passagem de combustível e perda de 
potência 

Manutenção da 
aeronave 

07/04/2010 PPGBW Instrução Acidente 
Aero 
Boero 

AB-115 AB11 Subida 
Serviço não previsto no manual de 
fixação da vela ao cilindro 
(embuchamento) 

Soltura da vela (juntamente com a 
bucha), descompressão do cilindro e 
perda de potência 

Manutenção da 
aeronave 

21/03/2010 PPGYK Instrução Acidente Xavante A-122-B A122 Subida 

Opção por decolar com o teste de 
magnetos indicando funcionamento fora 
dos padrões, contrariando manual de 
voo 

Perda de potência após a decolagem 
Julgamento de 
pilotagem 

28/01/2010 PTUPW Privada 
Incidente 
grave 

Neiva 
EMB-
202A 

IPAN Cruzeiro 

Ruptura da haste válvula de admissão do 
cilindro nº 6 provocando também 
ruptura do cilindro e fragmentos que 
danificaram pistões e bicos injetores dos 
cilindros nº 2 e 4 

Perda de potência do motor Indeterminado 

25/01/2010 PTTAF 
Táxi 
Aéreo 

Acidente Embraer EMB-110 E110 Descida 

TBO calendárico do motor esquerdo 
vencido 

Inexecução dos serviços conforme 
previsto pelo fabricante 

Supervisão 
gerencial 

Conexão (nipple) no governador da 
hélice esquerda do tubo Py (pressão 
governador-FCU) de uso não aeronáutico 

Perda de torque e prejuízo na vedação, 
permitindo vazamento na seção 
pneumática da FCU, provocando 
diminuição do fluxo de combustível e 
desaceleração do motor 

Manutenção da 
aeronave 

Não utilização de checklist 

Falha em seguir sequência de 

procedimentos pré-estabelecidos e que 
permitiriam o embandeiramento da 
hélice do motor em pane (esquerdo) e a 
sequência do pouso no aeródromo de 
destino 

Processo decisório 
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Teto baixo 

Na transição para o voo visual durante a 
descida, o teto baixo dificultou a 

localização do aeródromo de destino, 
afastando a aeronave da trajetória ideal, 
implicando na necessidade de manobras 
adicionais e voar por mais tempo em 
pane, culminando no pouso forçado 

Meteorologia 
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APÊNDICE C – PAINEL DE OCORRÊNCIAS 

Disponível em https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/seguranca-operacional/relatorios-de-analises-de-ocorrencias. 

C1: Ocorrência SCF-PP e horas de voo (IAM 2010-2019):  

 

https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/seguranca-operacional/relatorios-de-analises-de-ocorrencias
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C2: Panorama geral das ocorrências SCF-PP 
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C3: Mapa das Ocorrências SCF-PP 
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C4: Aeronave & Componente 
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C5: Listagem detalhada SCF-PP 
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C6: Árvore Componente 
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C7: Árvore Sistema 
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C8: Árvore Fabricante 

 

 



 

60 
 

C9: Árvore Tipo ICAO
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APÊNDICE D – MOTIVOS DE DESCARTE OCORRÊNCIAS 2015-2019 

Listagem e detalhes sobre os motivos que levaram as ocorrências SCF-PP e seus respectivos Relatórios 

Finais a não serem aproveitados (descartados). 

Exposição da razão do descarte para o trabalho SCF-PP 

Data Matrícula Circunstância 
Motivo 
descarte 
padronizado 

Reclassificação 

27/03/2019 PUFKE 
Aeronave experimental equipada com motor e hélice não 
certificados como produtos aeronáuticos, interrompendo a 
investigação 

Interrupção   

18/03/2019 PUENU 
Aeronave experimental removida do local da ocorrência e 
desmontada 

Interrupção   

04/01/2019 PTOEB Habilitação vencida, CMA vencido e uso de substâncias psicoativas Interrupção   

24/08/2018 PTWGV Possível formação de gelo no carburador Combustível FUEL 

27/07/2018 PPMMR 
CA suspenso e IAM vencida. Operador desatualizado no RAB. 
Decolagem de pista não registrada. Também não foi possível 
localizar Diário de Bordo e cadernetas da aeronave 

Interrupção   

23/06/2018 PTBNT 
Aeronave permaneceu submersa 24 horas no mar, deteriorando 
componentes e comprometendo a realização de testes que 
pudessem verificar o funcionamento do motor 

Inconclusivo   

19/05/2018 PTIGZ 
IAM vencida, CA cancelado, comunicada por denúncia anônima 24 
hrs depois da ocorrência e sem cooperação do piloto e do 
operador  

Interrupção   

07/09/2017 PTKKK 
Contaminação no combustível do tanque esquerdo e, após 5 
minutos troca da alimentação para o tanque direito, pane seca 
deste tanque 

Combustível FUEL 

14/06/2017 PTKGC 

Segundo filmagem, teria supostamente ocorrido uma falha na 
hélice. Contudo o falecimento do piloto, a ausência de colaboração 
do operador e a dificuldade de acesso ao local da ocorrência 
impediram determinar o(s) motivo(s) que levaram à falha 

Inconclusivo   

02/06/2017 PTKEI 
IAM vencida, CA suspenso. Adicionalmente o operador não 
notificou a ocorrência ao SERIPA, tendo este tomado ciência por 
meio de terceiros 

Interrupção   

04/05/2017 PRERL Instalação de componente não aeronáutico (filtro de combustível) Interrupção   

15/12/2016 PTWQR 
Ocorrência comunicada ao SERIPA V por meio de terceiros no dia 
seguinte a ocorrência e tendo a aeronave já sido desmontada 
antes da Ação Inicial 

Intervenção   

07/12/2016 PTREI 
A própria investigação afirma na pg. 17 do RF que "devido aos 
danos causados no motor, não se pode chegar a uma conclusão 
concreta da causa da perda de potência" 

Inconclusivo   

13/10/2016 PRDYD 
Duas hipóteses: formação de gelo no carburador ou aplicação 
inadequada dos comandos 

Combustível ou 
Perda de 
Controle em 
Voo 

FUEL ou LOC-I 

21/07/2016 PTIYQ Esquecimento do dreno do filtro de combustível aberto Combustível FUEL 

30/06/2016 PTIJD 
Entenderam que a investigação não traria novos elementos em 
proveito à prevenção de ocorrências aeronáuticas, sem, contudo, 
especificar quais 

Interrupção   



 

62 
 

13/04/2016 PTEAE 

Após pouso devido indícios de falha do motor, aeronave foi 
verificada por mecânico não habilitado, procedendo com nova 
decolagem cujo voo culminou na ocorrência. Salienta-se que a IAM 
também encontrava-se vencida 

Interrupção   

25/03/2016 PPHPL Possível formação de gelo no carburador Combustível FUEL 

24/03/2016 PRJGA 
Habilitação vencida, CMA vencido e ocorrência comunicada por 
denúncia anônima ao SIPAER 24 horas após o evento 

Interrupção   

19/03/2016 PPJMC 

Não foi constatada nenhuma anormalidade com o motor. Devido a 
pista não estar homologada, suspeita-se que esta seria o 
verdadeiro destino, tornando-se uma ocorrência devido à saída 
lateral de pista 

Inconclusivo   

19/02/2016 PTGYD 
Aeronave reparada e removida no local da ocorrência, retornando 
voando para o hangar do operador antes da Ação Inicial 

Intervenção   

18/02/2016 PTVXD 

Duas hipóteses: combustível fora dos padrões de conformidade, 
implicando em perda momentânea de potência ou perda de 
controle da aeronave durante a realização de curva, entrando em 
estol de velocidade 

Combustível ou 
Perda de 
Controle em 
Voo 

FUEL ou LOC-I 

17/02/2016 PRNAS 
Aeronave certificada para operar com gasolina operando com 
etanol 

Combustível FUEL 

05/02/2016 PTGII 

Ocorrência comunicada por meio de terceiros. Quando da ação 
inicial a aeronave já havia sido removida, desmontada e recebendo 
reparos. Ademais aeronave encontrava-se com IAM vencida e 
motor convertido para etanol por empresa não homologada 

Intervenção   

02/02/2016 PRDAT 
Cadernetas desatualizadas e conversão do motor para etanol não 
submetida à ANAC 

Interrupção   

24/12/2015 PTVTW 
Ocorrência notificada no dia seguinte ao evento. Quando da Ação 
Inicial a aeronave já havia sofrido intervenção por parte do 
mecânico da empresa 

Intervenção   

27/11/2015 PTFFB 
IAM vencida e conversão do motor para etanol não submetida à 
ANAC 

Interrupção   

09/11/2015 PTEJF 
Liquidômetros inoperantes, ausência de dreno no tanque interno 
da asa direita e possível vazamento de combustível naquela asa 

Combustível FUEL 

30/09/2015 PTVCA 
IAM vencida, CA suspenso, cadernetas desatualizadas, piloto com 
licença de PPR e sem vínculo empregatício com a empresa de táxi-
aéreo (operador da aeronave) 

Interrupção   

30/08/2015 PRTCC 
Piloto sem licença e CMA. Proprietário da aeronave não 
encontrado. Divergência nas informações sobre a natureza e 
objetivo do voo 

Interrupção   

13/08/2015 PTOQW 
Formação de camada contaminante (chumbo) no sistema de 
combustível devido ao armazenamento e/ou transporte 
inadequado 

Combustível FUEL 

14/07/2015 PRLGP 
Sujidade no filtro de combustível e presença de areia e silicone no 
interior da bomba de combustível. Combustível armazenado em 
embalagens não homologadas 

Combustível FUEL 

26/04/2015 PRLIT Remoção e desmontagem da aeronave sem autorização do SERIPA Interrupção   

16/04/2015 PPHRH Possível formação de gelo no carburador Combustível FUEL 

28/03/2015 PTKDZ 

Presença de água no tanque devido a exposição prolongada no 
tempo (chuva), enrugamento que formam bolsões na célula de 
combustível e procedimento incompleto de drenagem, que 
permitiriam drenar água desses bolsões 

Combustível FUEL 
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28/03/2015 PTVYR 
Não identificadas discrepâncias que pudessem indicar falha do 
motor antes do acidente 

Inconclusivo   

21/02/2015 PPHGB Contaminação do combustível com água Combustível FUEL 

04/02/2015 PTOPO Remoção e reparo da aeronave sem autorização do SERIPA Intervenção   

02/01/2015 PRRCZ 
Não foram observadas anomalias ou discrepâncias que pudessem 
comprometer o desempenho do motor 

Inconclusivo   
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