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ADVERTÊNCIA  

Em consonância com a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Artigo 86, compete ao 

Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – SIPAER –  planejar, orientar, 

coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e de prevenção de acidentes 

aeronáuticos. 

A elaboração deste Relatório Final, lastreada na Convenção sobre Aviação Civil 

Internacional, foi conduzida com base em fatores contribuintes e hipóteses levantadas, sendo um 

documento técnico que reflete o resultado obtido pelo SIPAER em relação às circunstâncias que 

contribuíram ou que podem ter contribuído para desencadear esta ocorrência. 

Não é foco do mesmo quantificar o grau de contribuição dos fatores contribuintes, 

incluindo as variáveis que condicionam o desempenho humano, sejam elas individuais, 

psicossociais ou organizacionais, e que possam ter interagido, propiciando o cenário favorável ao 

acidente. 

O objetivo único deste trabalho é recomendar o estudo e o estabelecimento de 

providências de caráter preventivo, cuja decisão quanto à pertinência e ao seu acatamento será de 

responsabilidade exclusiva do Presidente, Diretor, Chefe ou correspondente ao nível mais alto na 

hierarquia da organização para a qual são dirigidos. 

Este relatório não recorre a quaisquer procedimentos de prova para apuração de 

responsabilidade no âmbito administrativo, civil ou criminal; estando em conformidade com o item 

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

data collection and processing systems” da Convenção de Chicago de 1944, recepcionada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n º 21.713, de 27 de agosto de 1946. 

Outrossim, deve-se salientar a importância de resguardar as pessoas responsáveis pelo 

fornecimento de informações relativas à ocorrência de um acidente aeronáutico, tendo em vista que 

toda colaboração decorre da voluntariedade e é baseada no princípio da confiança. Por essa 

razão, a utilização deste Relatório para fins punitivos, em relação aos seus colaboradores, além de 

macular o princípio da "não autoincriminação" deduzido do "direito ao silêncio", albergado pela 

Constituição Federal, pode desencadear o esvaziamento das contribuições voluntárias, fonte de 

informação imprescindível para o SIPAER.  

Consequentemente, o seu uso para qualquer outro propósito, que não o de prevenção de 

futuros acidentes, poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas. 
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SINOPSE 

O presente Relatório Final refere-se ao acidente aeronáutico com a aeronave PT-
YAK, modelo AS 350BA, ocorrido em 22FEV2012, classificado como falha de 
sistema/componente. 

A aeronave apresentou disparo de rotação do rotor principal 10 minutos após a 
decolagem. O piloto realizou pouso de emergência em um terreno livre de obstáculos. 
Durante o pouso, a aeronave apresentou comportamento compatível com o efeito 
aerodinâmico ressonância com o solo. 

A aeronave teve danos substanciais. 

Os dois tripulantes sofreram lesões leves e os demais ocupantes saíram ilesos. 

Houve a designação de Representante Acreditado do Bureau d'Enquêtes et 
d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) - França, Estado responsável pelo 
projeto da aeronave. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E ABREVIATURAS 

ANAC Agência Nacional da Aviação Civil. 

CENIPA Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. 

CIAA Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico. 

CMA Certificado Médico Aeronáutico 

CIV Caderneta Individual de Voo 

DCTA Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. 

FCU Fuel Control Unit 

GRAESP Grupamento Aéreo de Segurança Pública. 

IAE Instituto de Aeronáutica e Espaço. 

IFR Instrument Flight Rules 

IPS Impulso por segundo. 

NG Rotação da turbina do compressor. 

NR Rotação do rotor principal. 

NTL Rotação da turbina de potência. 

P/N Part Number 

PCH Piloto Comercial – Helicóptero 

PPH Piloto Privado – Helicóptero 

QAv Querosene de aviação. 

RS Recomendação de Segurança. 

SBBE Designativo do aeroporto de Belém - PA. 

SERIPA Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos. 

SIPAER Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. 

S/N Serial Number 

UTC Tempo Universal Coordenado. 
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 INFORMAÇÕES FACTUAIS 1.
 

Aeronave 

Modelo: AS 350 BA Operador: 

Matrícula: PT-YAK Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará. 

Fabricante: Eurocopter France 

Ocorrência 

Data/hora: 22FEV2012 / 13:40 (UTC) Tipo:  

Local: BR 316, km 18 Falha de Sistema / 
Componente 

Lat. 01°21’40”S Long. 048°21’24”W 

Município – UF: Marituba - PA 

1.1 Histórico da ocorrência 

A aeronave decolou do pátio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública 
(GRAESP), localizado no Aeroporto Internacional de Belém (SBBE), PA, às 13h30min 
(UTC), com dois pilotos e dois passageiros a bordo, para efetuar o sobrevoo da Rodovia 
BR 316, em atendimento à Operação Carnaval 2012. 

Cerca de 10 minutos após a decolagem, já em voo nivelado, a uma altitude de 600 
pés a aeronave passou a vibrar com forte intensidade, quando os tripulantes identificaram 
o disparo de rotação do rotor principal. 

Foram executados os procedimentos para a redução da rotação, prosseguindo-se 
para um pouso de emergência em um descampado próximo a BR 316. 

Durante o pouso, ainda com rotação elevada do rotor principal, ocorreram vibrações 
características de ressonância com o solo, causando em poucos segundos, danos graves 
à estrutura da aeronave. 

Os dois tripulantes sofreram lesões leves e os demais ocupantes saíram ilesos. 

Não houve danos a terceiros. 

1.2 Lesões às pessoas 

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 

Fatais - - - 

Graves - - - 

Leves 2 - - 

Ilesos - 2 - 

1.3 Danos à aeronave 

A aeronave teve danos graves na cabine, no tail boom, na árvore de acionamento do 
rotor de cauda e no starflex. 
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Figura 1 – aeronave após a parada total. 

1.4 Outros danos 

Não houve. 

1.5 Informações acerca do pessoal envolvido 

1.5.1 Experiência de voo dos tripulantes 

Horas Voadas 

Discriminação Piloto Copiloto 

Totais 985:00 411:00 

Totais nos últimos 30 dias 25:55 04:30 

Totais nas últimas 24 horas 02:10 00:10 

Neste tipo de aeronave 757:00 311:00 

Neste tipo nos últimos 30 dias 25:55 04:30 

Neste tipo nas últimas 24 horas 02:10 00:10 

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

1.5.2 Formação 

O piloto realizou o curso de Piloto Privado – Helicóptero (PPH) na escola Edra 
Aeronáutica, em Ipeuna, SP, em 2004. 

O copiloto realizou o curso de Piloto Privado – Helicóptero (PPH) na escola Edra 
Aeronáutica, em Ipeuna, SP, em 2004. 

1.5.3 Validade e categoria das licenças e certificados 

O piloto em comando possuía a licença de Piloto Comercial – Helicóptero (PCH) e 
estava com a habilitação de aeronave tipo AS350 válida. 

O segundo piloto possuía a licença de Piloto Comercial – Helicóptero (PCH) e 
estava com a habilitação de aeronave tipo AS350 vencida desde setembro de 2011. 
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1.5.4 Qualificação e experiência de voo 

O piloto que ocupava o assento da direita na aeronave, na função de comandante, 
era oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e também compunha o 
quadro de pilotos do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP). Possuía cerca 
de 980 horas totais de voo e 750 horas no modelo da aeronave acidentada. 

O piloto que ocupava o assento da esquerda na aeronave, conforme registro do 
diário de bordo, tratado neste relatório como segundo piloto, era delegado de polícia civil 
e, também, compunha o quadro de pilotos do Grupamento Aéreo de Segurança Pública 
(GRAESP). Possuía cerca de 400 horas totais de voo, sendo 300 horas no modelo da 
aeronave acidentada. No momento do acidente, estava com o seu CHT vencido, e não 
possuía experiência recente no modelo da aeronave. Foi verificado que ele havia voado, 
em 14FEV2012, na função de segundo piloto (cadeira da esquerda) na mesma aeronave. 

1.5.5 Validade da inspeção de saúde 

Os pilotos estavam com os Certificados Médicos Aeronáuticos (CMA) válidos. 

1.6 Informações acerca da aeronave 

A aeronave, de número de série AS 2756, foi fabricada pela Eurocopter France, em 
1995. 

O certificado de aeronavegabilidade (CA) estava válido. 

As cadernetas de célula, motor e rotores estavam com as escriturações atualizadas. 

A última inspeção da aeronave, tipo “10, 25, 30 e 50 horas”, foi realizada em 
20FEV2012, pela empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda, em Belém, PA, estando com 2 horas 
e 12 minutos voadas após a inspeção. 

A última inspeção da aeronave do tipo “12 anos” foi realizada em 05OUT2007, pela 
empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda, em Curitiba, PR, estando com 2.527 horas e 35 minutos 
voadas após a inspeção. 

A última inspeção do tipo “8, 30 e 50 horas”, no motor Arriel 1B, número de série 
631, foi realizada em 20FEV2012, pela empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda, em Belém, PA, 
estando com 2 horas e 12 minutos voadas após a inspeção. 

A unidade de controle de combustível (Fuel Control Unit – FCU), P/N 164548230, 
S/N B856B, foi instalada no motor acima mencionado, em 13MAR2011 e possuía 599 
horas e 35 minutos disponíveis até a próxima revisão. 

Foi verificado também, que a aeronave passou por uma intervenção de manutenção, 
em 09FEV2012, executada pela empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda, em Belém, PA, 
conforme Ordem de Serviço nº 06962. Na oportunidade, foi efetuado retoque de pintura 
nas pás vermelha (N/S 7641) e azul (6666), foi substituída a pá amarela de S/N 9223, por 
outra de S/N 7536, e foi realizado o balanceamento dinâmico (comumente chamado de 
“vibrex”) do rotor principal e de cauda, entre outros serviços. 

No dia 17FEV2012, foi aberta uma nova Ordem de Serviço, nº 06964, para 
realização de um novo balanceamento dinâmico no rotor principal, inspeção de 7 dias na 
célula, e de 8 horas no motor. Os serviços foram executados pela empresa Helisul Táxi 
Aéreo Ltda, em Belém, PA, sendo registrado o valor de 0,22 Impulso Por Segundo (IPS) 
no balanceamento dinâmico (vertical). 

O programa de manutenção da aeronave era minucioso. Havia muitas inspeções, de 
acordo com informações do mecânico. A empresa prestadora de serviço mantinha em sua 
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matriz um controle técnico de manutenção que recebia dos fabricantes de seus 
equipamentos e as atualizações relativas à manutenção destes. Eram feitos 
levantamentos das inspeções que eram aplicáveis a cada aeronave e o mecânico 
passava a cumprí-los. 

Foi realizado o balanceamento dinâmico das pás da aeronave na sexta-feira anterior 
ao acidente. O equipamento utilizado para realizar o balanceamento dinâmico também 
havia passado por manutenção durante a semana anterior. 

1.7 Informações meteorológicas 

As condições eram favoráveis ao voo visual. 

1.8 Auxílios à navegação 

Nada a relatar. 

1.9 Comunicações 

Nada a relatar. 

1.10 Informações acerca do aeródromo 

A ocorrência se deu fora de aeródromo. 

1.11 Gravadores de voo 

Não requeridos e não instalados. 

1.12 Informações acerca do impacto e dos destroços 

Nada a relatar. 

1.13 Informações médicas, ergonômicas e psicológicas 

1.13.1 Aspectos médicos 

Não havia nenhuma evidência de que questões de ordem fisiológica ou de 

incapacitação tenham afetado o desempenho dos membros da tripulação de voo. 

1.13.2 Informações ergonômicas 

Nada a relatar. 

1.13.3 Aspectos Psicológicos. 

O piloto em comando era bombeiro militar e havia realizado o curso para compor o 
corpo de pilotos do Governo do Estado, em 2004. Foi Comandante do Grupamento Aéreo 
de Bombeiros do Pará.  

Esse grupamento foi unificado com o das Polícias Civil e Militar, vindo a formar o 
Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, em 29DEZ2011, e na sequência o 
piloto foi nomeado Diretor de Transportes Aéreos do Estado, sendo subordinado à Casa 
Militar da Governadoria do Estado do Pará, onde era responsável pelo gerenciamento de 
três aeronaves. 

Ele pilotava exclusivamente o modelo de aeronave em que estava no momento do 
acidente havia dois anos. Não teve outros acidentes em sua carreira. 
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O outro piloto a bordo da aeronave realizou o curso na mesma turma de formação 
do comandante da aeronave, ocasião em que se conheceram.  

A aeronave pertencia a uma empresa prestadora de serviços aéreos e de 
manutenção, com sede no Sul do Brasil, sendo operada pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará. A empresa mantinha um mecânico e três auxiliares de mecânicos no 
Grupamento em Belém. 

O mecânico trabalhava na empresa havia 13 anos e era o inspetor responsável pela 
base homologada de manutenção do hangar. O mecânico era responsável por realizar 
pequenas manutenções na aeronave. Para manutenções maiores, a empresa enviava 
uma equipe da sede para Belém. 

Devido aos atendimentos de emergência dos bombeiros, às vezes, o mecânico 
ficava de sobreaviso em casa e era acionado quando havia uma ocorrência. 

Conforme informações coletadas, o horário de trabalho do mecânico não era fixo, 
por vezes trabalhava nos finais de semana, ajustava folgas e alterava o horário de almoço 
para continuar o trabalho. Devido à suas funções, estava sujeito a pressões para dar 
atendimento ao Grupamento logo cedo, no período da manhã. 

Havia um bom relacionamento entre os pilotos, tripulantes e o mecânico, bem como 
entre o mecânico e os auxiliares. 

O Grupamento dispunha de sete comandantes e três copilotos na época do 
acidente. Possuía duas aeronaves, incluindo a aeronave acidentada. 

Durante as visitas realizadas ao grupamento, foi verificado que as instalações 
ocupadas não eram adequadas para comportar todo o efetivo administrativo e 
operacional, de forma a oferecer condições satisfatórias de trabalho. 

Não havia um programa de seleção de pilotos e tripulantes operacionais no 
grupamento, bem como não havia um setor responsável pelos treinamentos operacionais. 

Na escala de voo, todos os comandantes voavam com todos os copilotos. Quando 
um tripulante estava na escala operacional, ele ficava apenas naquela atividade, não se 
envolvendo nas tarefas administrativas e vice-versa. 

Por um bom tempo, o mecânico ficou sozinho no sobreaviso da aeronave do corpo 
de bombeiros porque era o único em Belém e a aeronave tinha que estar pronta durante 
todo o dia. 

O serviço de sobreaviso na manutenção era restrito ao período diurno, pois a 
aeronave não era homologada para operação por instrumentos (IFR). Esse serviço era 
caracterizado pela permanência do mecânico em casa, aguardando o chamado para dar 
assistência ou atender a alguma necessidade ocasional. O estado de sobreaviso tolhia a 
liberdade de locomoção do mecânico, que deveria manter-se dentro de determinado raio 
de ação que lhe permitisse atender às chamadas urgentes do empregador. 

Apesar de o mecânico não voar, ele considerava a atividade estressante devido ao 
fato de a aeronave ter que estar sempre pronta para atender às missões com segurança. 
Em caso de problema, era ele quem decidia pela liberação ou não da aeronave para voo, 
sendo a decisão acatada pelo corpo de bombeiros. 

Os pilotos da aeronave em questão declararam ter total confiança no trabalho do 
mecânico. 

1.14 Informações acerca de fogo 

Não havia nenhuma evidência de fogo em voo ou após o impacto. 
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1.15 Informações acerca de sobrevivência e/ou de abandono da aeronave 

Nada a relatar. 

1.16 Exames, testes e pesquisas 

O motor Arriel, Serial Number 631, que equipava a aeronave modelo AS 350 BA, 
Esquilo, foi encaminhado à Turbomeca do Brasil, no município de Duque de Caxias, RJ, 
para análise. 

Na oportunidade estiveram presentes representantes do Primeiro Serviço Regional 
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I); do Instituto de 
Aeronáutica e Espaço (IAE) do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA); da empresa Helisul Táxi-Aéreo Ltda.; da empresa Helibrás; e da Turbomeca do 
Brasil e Turbomeca da França. 

Na inspeção visual externa do motor pôde-se perceber que este não sofreu qualquer 
tipo de avaria. Foi realizada uma inspeção no conjunto rotativo e não foi encontrado 
nenhum dano como amassamento ou deformação que pudesse dificultar o movimento de 
rotação do motor. 

Considerando a natureza da falha apresentada durante a operação da aeronave, os 
trabalhos foram iniciados pela inspeção da Unidade de Controle de Combustível (Fuel 
Control Unit - FCU), P/N: 0164548230, S/N: B856B, instalada no supracitado motor 
conforme registro no Log Card apresentado pela empresa Helisul Táxi-Aéreo Ltda. 

A FCU foi removida do motor e foi instalada na bancada para realização do teste. 
Antes de iniciar o teste, foi feita uma inspeção no filtro principal da FCU. Após a sua 
retirada, o filtro foi comparado com um novo (figura 2), constatando-se que o instalado na 
FCU apresentava uma forte coloração marrom. 

Em seguida, verificou-se que o controle de rotação estava inoperante e que a FCU 
permitia a sobrevelocidade, em virtude da alta vazão de combustível. 

Observou-se, também, o estado do diafragma Delta P, instalado na FCU. Constatou-
se que este estava em boas condições e que não era responsável pela pane observada 
na FCU. 

Em virtude do estado normal do diafragma, o técnico da Turbomeca solicitou que 
esse trabalho fosse concluído no centro de reparos da Turbomeca França (Tarnos), pois 
seria possível monitorar cada seção da FCU, individualmente, durante a realização do 
teste em bancada. 
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Figura 2 – À direita, filtro retirado da FCU da aeronave, comparado com um filtro novo (esquerda). 

Na França, o teste em bancada foi acompanhado por representantes do SERIPA I e 
do IAE/DCTA. Foi instalado um terceiro filtro (novo) na linha de retorno de combustível da 
FCU e ao final, este reteve poucas partículas de sujidade em sua tela. 

Durante o teste da FCU na bancada foi confirmada a sobrevelocidade reportada pelo 
piloto e que também fora ratificada anteriormente, pelo teste realizado na Turbomeca no 
Brasil. 

Verificou-se, também, que o sistema de corte de combustível estava normal e atuou 
todas as vezes que foi comandado durante o teste da FCU na bancada. Posteriormente, 
tanto a válvula de pressurização, como a válvula dreno de combustível foram testadas 
não sendo observado nada de anormal. 

Após a conclusão do teste em bancada a FCU foi desmontada totalmente. 

A desmontagem teve início pela inspeção da cápsula de compensação de 
aceleração, onde se verificou que esta não apresentava anormalidades. 

Na sequência, a tampa do came do antecipador foi removida e percebeu-se grande 
quantidade de oxidação, tanto na tampa como no próprio came (figuras 3 e 4). 
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Figura 3 - Vista da tampa do came do antecipador com oxidação. 

 

Figura 4 - Vista da oxidação na tampa do came do antecipador ainda montado. 

Quando se removeu o pistão de NG (rotação da turbina do compressor) verificou-se 
que ele, também, estava bloqueado por causa da oxidação sobre o filtro strainer de 
passagem de combustível (figura 5). 

Durante a desmontagem da FCU, constatou-se a presença de água no seu interior, 
como mostra a figura 6. 

Em virtude da presença de água no interior da FCU, durante a desmontagem na 
Turbomeca França, foi coletada amostra de combustível dos filtros de NG e de NTL e 
enviada para análise microbiológica no laboratório da Turbomeca, localizado em Bordes, 
na França. 
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Figura 5 - Vista geral do pistão de NG com muita contaminação no filtro de combustível. 

O resultado da análise identificou que a contaminação do combustível não era de 
origem microbiológica e sim por partículas, neste caso, oxidação originada pela presença 
de água. 

 

Figura 6 - Constatação de água no interior da FCU, durante a sua desmontagem. 

Durante a verificação da aeronave na sede da empresa Helisul, também foram 
coletadas amostras residuais de combustível que estavam na linha do sistema da 
aeronave e encaminhadas para análises físico-químicas no IAE. 

O resultado dessas análises revelou que na amostra de combustível encaminhada, a 
quantidade de água existente estava dentro das especificações técnicas contidas na 
norma internacional ASTM D1655 e que o combustível obedecia às especificações 
previstas pelo Regulamento Técnico ANP nº6/2009, tratando-se de querosene de 
aviação. 
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Paralelamente, foram analisadas as condições das pás e da cabeça do rotor 
principal, como também seus registros de manutenção. Tais componentes foram 
encaminhados para a Helibrás, em Itajubá, MG, para análise. Representantes do SERIPA 
I, do IAE e da Helisul Táxi-Aéreo Ltda. estiveram presentes para acompanhar as análises 
das pás e cabeça do rotor principal. 

Na oportunidade, foi analisado o estado geral da cabeça do rotor e foi constatado 
que as avarias foram ocasionadas por sobrecarga devido à ressonância que a aeronave 
sofreu durante o pouso. 

Os registros de controle de manutenção, após a análise feita pela empresa Helibrás 
apontavam incompatibilidade de Serial Number entre vários componentes controlados 
instalados no conjunto da cabeça do rotor principal e os Serial Number registrados. 

O SERIPA I indagou a empresa proprietária da aeronave e também responsável 
pela manutenção, sobre a rastreabilidade dos componentes instalados na cabeça do rotor 
principal, mas a empresa não conseguiu informar a origem dos componentes. 

Quanto à análise das pás do rotor principal, também realizada pela empresa 
Helibras, detectou-se que estas apresentavam pintura e proteção anti-areia em suas 
extremidades fora do padrão estabelecido pelo fabricante. Assim, também o 
balanceamento estático em todas as pás foi considerado fora dos critérios de aceitação. 

Em virtude da ressonância após o pouso da aeronave, os amortecedores hidráulicos 
de vibração foram removidos para testes, realizados na sede da empresa Helisul, e foram 
considerados satisfatórios. 

No mesmo sentido, foram verificadas as lâminas traseiras dos esquis. Foi realizada 
a avaliação da medida “E” do enflechamento das lâminas traseiras, sendo consideradas 
normais. 

1.17 Informações organizacionais e de gerenciamento 

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP), localizado no Aeroporto 
Internacional de Belém (SBBE) era composto por policiais civis e militares e bombeiros 
militares do Estado do Pará. 

Apesar de constar no Certificado de Matrícula do PT-YAK que o operador era o 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, quem gerenciava as operações aéreas 
era o GRAESP, o qual foi criado a partir da unificação do Grupamento Aéreo de 
Bombeiros do Pará com o Grupamento Aéreo da Polícia Militar a partir de 29DEZ2011. 

A aeronave acidentada pertencia a uma empresa de prestação de serviços aéreos 
especializados e manutenção de aeronaves da região Sul do Brasil e era operada pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Estava sendo integrada ao Grupamento Aéreo de 
Segurança Pública do Pará em função da unificação da operação aérea entre os 
Bombeiros Militares e as Polícias Militar e Civil. 

Durante as visitas ao grupamento, foi verificado que as instalações ocupadas não 
eram ergonomicamente adequadas para comportar todo o efetivo administrativo e 
operacional, de forma a oferecer condições satisfatórias de trabalho. 

A frota de aeronaves era composta por dois helicópteros, incluída a aeronave 
acidentada. 

A Helisul Táxi-Aéreo Ltda. mantinha um mecânico para acompanhar e realizar a 
manutenção da aeronave em Belém, PA. A sua condição de aeronavegabilidade também 
era controlada e mantida por esse mesmo mecânico. 
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O referido mecânico também realizava manutenção na outra aeronave do GRAESP, 
porém, sem vínculo com a empresa Helisul Táxi-Aéreo Ltda., mas como contratado, pois 
era o único habilitado pela Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC). Nesses serviços 
era ajudado por auxiliares de mecânico que pertenciam ao próprio Grupamento e que 
estavam concluindo o curso de mecânico de manutenção aeronáutica. 

As tripulações do GRAESP eram compostas por militares da Polícia Militar e 
Bombeiros Militares, policiais civis do Pará e por pilotos da empresa Helisul Táxi-Aéreo 
Ltda. 

Os comandantes das aeronaves, além de desempenharem funções operacionais, 
eram responsáveis, também, por algumas funções administrativas. No total, o GRAESP 
possuía sete comandantes, que também exerciam funções administrativas, além das 
operacionais. 

Foi observado que o GRAESP não possuía um setor de treinamento estruturado e 
organizado, com pessoal designado para implementação de um programa de treinamento 
e manutenção operacional, tanto para piloto como para mecânicos, apesar de não ser um 
requisito regulamentar previsto pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para o tipo 
de operação que era executada pelo Grupamento. 

Observou-se, também, que não havia um setor destinado aos assuntos relacionados 
à Segurança de Voo do Grupamento. Apesar da existência de um Agente de Segurança 
de Voo, não foi percebido o desenvolvimento de atividades voltadas para a prevenção de 
acidentes aeronáuticos com a frequência adequada. 

Durante a investigação da ocorrência foi observado que nos deslocamentos dos 
helicópteros para fora de sede, o GRAESP utilizava reservatórios não adequados para 
armazenamento e transporte de combustível QAv. Assim, também, a realização do teste 
de combustível, quanto à presença de água, não era exigida por todos os comandantes 
que operavam os equipamentos do GRAESP.  

Foi verificado, ainda, que os integrantes do GRAESP desconheciam as informações 
previstas pela Eurocopter no seu documento “Information Notice” Nº 2376-I-28 que 
abordava sobre contaminação do sistema de combustível, prevenção, detecção, 
erradicação e ações de manutenção. 

A Comissão levantou, ainda, que o copiloto estava na função de segundo em 
comando, mesmo estando com a habilitação vencida. O Grupamento alegou que utilizava 
dois pilotos baseado na Subparte K do RBHA 91, porém, não foi encontrada nenhuma 
obrigatoriedade nessa legislação sobre a necessidade de haver dois pilotos. 

Segundo os levantamentos realizados, não havia nenhum outro documento do 
GRAESP que citava essa exigência. 

Pelo que se verificou, havia um entendimento que deveria haver dois pilotos 
habilitados, porém, é perceptível que o controle dessas habilitações não era eficiente. 

1.18 Informações operacionais 

A aeronave PT-YAK, de propriedade da empresa Helisul Táxi-Aéreo Ltda., estava 
sendo operada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. 

No voo da ocorrência, realizava missão do Grupamento Aéreo de Segurança Pública 
(GRAESP). 

No dia 22FEV2012, às 13h30min (UTC), a aeronave decolou do pátio do GRAESP, 
localizado no Aeroporto Internacional de Belém (SBBE), para efetuar o sobrevoo da 
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Rodovia BR 316, em atendimento à Operação Carnaval 2012. Nessa operação, durante 
todo o feriado, foi realizado monitoramento aéreo. 

O piloto em comando realizou toda a Operação Carnaval na mesma aeronave, 
voando todos os dias do feriado. O outro piloto a bordo no dia da ocorrência havia voado 
nela na semana anterior não havia percebido anormalidades com a aeronave. Não havia 
relato de panes no diário de bordo. 

Antes da pane, segundo os pilotos, não havia nenhuma alteração, o voo vinha se 
desenvolvendo normalmente. No pré-voo realizaram um cheque com o mecânico, como é 
de praxe, e, como encontraram tudo normal, o mecânico liberou a aeronave. 

A missão estava prevista para acontecer até às 13h00min. De acordo com 
informações prestadas pelos pilotos, o helicóptero decolou às 10h30min (horário local) do 
Aeroporto Internacional de Belém com um médico e uma enfermeira a bordo. Após sete 
minutos de voo, haviam atingido as proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal, 
próximo ao município de Marituba, PA, região metropolitana de Belém. 

Nesse ponto, começaram a sentir uma elevada vibração, ouviram barulho anormal e, 
ao verificarem os instrumentos, constataram disparo da NR que estava passando da faixa 
vermelha, caracterizando uma pane. Iniciaram os procedimentos de emergência, 
primeiramente, calçando levemente o coletivo. Como não houve diminuição da NR, 
optaram pelo corte da vazão, no manete amarelo e já começaram a buscar uma área para 
pouso. Com esse procedimento, explicaram os pilotos, segundo o manual do fabricante, 
deveria ocorrer a diminuição da rotação, o que, no relato deles, não ocorreu. 

O segundo piloto a bordo manteve a comunicação com o comandante, narrando 
tudo que estava ocorrendo. Optaram por realizar uma curva à esquerda, já vislumbrando 
um terreno aberto para pousarem. Pousaram em um canteiro de obras. Nesse momento, 
a NR baixou levemente. Porém, ao encostarem no chão, a rotação voltou a subir. Em 
seguida, a aeronave entrou em ressonância com o solo. Já em alta vibração, cortaram o 
outro manete, chamado de shut off, procedimento recomendado pelo fabricante para 
evitar a ressonância. 

Na manhã da ocorrência, a aeronave estava com o peso máximo de decolagem e a 
posição do Centro de Gravidade (CG) estava dentro dos limites estabelecidos pelo 
fabricante da aeronave. 

1.19 Informações adicionais 

Nada a relatar. 

1.20 Utilização ou efetivação de outras técnicas de investigação 

Nada a relatar. 

 ANÁLISE 2.

A aeronave pertencia à empresa Helisul Táxi-Aéreo Ltda., estava sendo operada 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e realizava as missões sobre a 
coordenação do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP). 

Serviços realizados nas pás do rotor principal, tais como pintura e proteção anti-
areia em suas extremidades estavam fora do padrão estabelecido pelo fabricante, assim 
como o balanceamento estático em todas as pás, fato este que contribuiu para a 
dificuldade da realização do balanceamento dinâmico do rotor principal durante o 
cumprimento da ordem de serviço (O.S.) nº 06962, sendo necessária uma nova correção 
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das vibrações vertical e lateral (O.S. nº 06964), devido ao desbalanceamento. Mesmo 
assim, a aeronave permaneceu com o tracking inadequado após o segundo serviço 
(vertical 0,22 IPS), diferente do limite previsto pelo fabricante (Maintenance Manual 
62.10.00.603, pág. 350. Eurocopter) para a vibração vertical que era de 0,2 IPS. 

Desta forma, formulou-se a hipótese de que os serviços de manutenção e 
balanceamento das pás do rotor principal alteraram a frequência de trabalho das pás, 
aumentando a possibilidade de encontro das linhas de frequência natural do helicóptero 
com a linha de frequência do rotor principal, podendo ter agravado a ocorrência da 
ressonância no solo no momento do pouso. 

Em complemento, a condição observada de sobrevelocidade observada em voo 
pelos pilotos e confirmada nos ensaios realizados na FCU, contribuiu para aumentar a 
frequência natural do rotor principal permitindo o encontro das linhas de frequência do 
rotor principal com a frequência natural do helicóptero, caracterizando a condição de 
surgimento da ressonância com o solo. 

Sendo assim, os serviços de manutenção foram considerados periódicos, porém, 
não adequados. Além disso, os serviços realizados nas pás do rotor principal denotaram 
falta de conhecimento técnico por parte dos seus mantenedores. 

A empresa Helisul Táxi-Aéreo Ltda. mantinha apenas um mecânico para atender a 
operação da aeronave operada no GRAESP, realizando os serviços de manutenção e 
acompanhando as condições de aeronavegabilidade. 

O referido mecânico também executava serviços de manutenção na segunda 
aeronave operada pelo GRAESP, através de contrato terceirizado, e que não pertencia à 
empresa Helisul Táxi-Aéreo Ltda. 

Cabe ressaltar que apenas este mecânico possuía as prerrogativas junto à ANAC 
para a execução e liberação dos serviços de manutenção, visto que as demais pessoas 
envolvidas na manutenção das aeronaves operadas pelo GRAESP estavam ainda em 
formação. 

A situação de apenas uma pessoa habilitada para conduzir os serviços de 
manutenção das aeronaves do GRAESP foi considerada como de risco elevado e 
inaceitável para as operações aéreas, em função do acúmulo de serviços e do estresse 
por ele provocado. 

O acúmulo de atribuições por apenas uma pessoa evidenciou não haver um 
planejamento gerencial adequado quanto à alocação de recursos humanos e de 
supervisão gerencial sobre os serviços de manutenção realizados. 

Diante de tal situação observou-se que o Grupamento Aéreo de Segurança Pública 
(GRAESP) depositava total confiança na manutenção executada pela empresa Helisul 
Táxi-Aéreo Ltda., não possuindo meios para supervisionar, gerenciar e identificar 
qualquer não conformidade relativa aos serviços de manutenção realizados por aquela 
empresa, que na realidade estava sendo executado por apenas um único profissional. 

Na manhã da ocorrência, os tripulantes informaram que realizaram o pré-voo na 
aeronave e que não havia registros de panes no diário de bordo. Porém, com cerca de 
dez minutos de voo, a aeronave apresentou uma vibração seguida do aumento de 
velocidade no rotor principal, e que não tiveram controle sobre esta, fato que obrigou o 
piloto a realizar um pouso de emergência. 

Após a análise dos destroços, constatou-se que na cabeça do rotor principal 
estavam instalados vários componentes sem rastreabilidade e com serviços de 
manutenção considerados inadequados pelo fabricante da aeronave e, desta forma, 
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considerados não aeronavegáveis. Todavia considerou-se que os danos causados a 
estes itens foram devido à sobrecarga por conta da ressonância a que a aeronave foi 
submetida durante o pouso. 

A empresa proprietária da aeronave e também responsável pela manutenção não 
soube informar sobre a rastreabilidade desses componentes instalados na cabeça do 
rotor principal, denotando falta de supervisão gerencial. 

Diante de tal situação, concluiu-se que tanto o operador, como o proprietário da 
aeronave, desconheciam a condição de aeronavegabilidade do equipamento operado. 

Quanto à condição de sobrevelocidade reportada pelos pilotos, esta foi confirmada 
durante a análise efetuada na Fuel Control Unit (FCU), Unidade de Controle de 
Combustível, pois o rotor principal estava com sobrevelocidade provocada pela 
inoperância parcial do sistema de controle da FCU, em virtude deste apresentar 
contaminação por oxidação encontrada no interior desta unidade. 

O teste no combustível retirado dos filtros da FCU revelou que a contaminação do 
combustível não era de origem microbiológica e sim por partículas, neste caso, oxidação 
originada pela presença de água. Sendo assim, a oxidação encontrada teve como origem 
a presença de água em diversas seções da FCU. 

A identificação de presença de água no interior da FCU confirmou as condições 
observadas durante a Vistoria de Segurança de Voo Especial realizada após a ocorrência, 
ou seja, não havia uma preocupação voltada para este aspecto operacional. Quando das 
operações fora de sede o combustível era transportado em recipientes inadequados. 

Não era exigida a execução do procedimento de realização do teste para detecção 
de água no combustível e com isso, houve a contaminação do combustível ao longo do 
tempo, culminando com a falha da Unidade de Controle de Combustível, que acarretou no 
acidente. 

Quanto aos procedimentos operacionais executados pelos pilotos, não foi possível 
determinar sua aplicabilidade e eficácia, pois foi verificado que o sistema de corte de 
combustível estava normal e atuou todas as vezes que foi comandado durante o teste da 
FCU na bancada. 

Posteriormente, tanto a válvula de corte como a válvula dreno de combustível foram 
testadas em bancadas específicas e o resultado foi compatível com as mesmas 
constatações e considerações da análise anterior, ou seja, estavam em condições 
operacionais. 

Desta forma, a condição reportada pelos pilotos, no momento da ocorrência, quanto 
ao acionamento do manete amarelo sem haver redução da NR, não pôde ser confirmada. 

Diante dos dados obtidos, pode-se inferir que o fato de não haver uma cultura 
organizacional voltada para o desenvolvimento de atividades de prevenção de acidentes 
aeronáuticos com a frequência adequada, denotou uma ausência de política de 
segurança de voo por parte do operador. 

Nesse esteio, a falta de treinamentos voltados para os tripulantes e mecânicos, 
envolvendo aspectos relacionados com a operação aérea e com os serviços de 
manutenção pode ter como consequência a diminuição da atenção com os procedimentos 
existentes, aumentando a vulnerabilidade às situações de risco relacionadas à atividade 
aérea. 

Ao se levar em consideração as informações colhidas, os pilotos eram experientes 
na sua atividade. Porém, o segundo piloto encontrava-se com sua habilitação vencida, 
fato este que evidencia a inobservância das normas da aviação, bem como a falta de uma 
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supervisão gerencial adequada do GRAESP sobre a real condição operacional de seus 
pilotos. 

Foi possível constatar, ainda, que o mecânico responsável pela base homologada 
da empresa prestadora de serviços que tinha contrato de manutenção firmado com o 
grupamento, não tinha um horário de trabalho fixo. Por vezes, ele trabalhava aos finais de 
semana, bem como acontecia de chegar para o expediente sem ter hora de saída.  

Segundo informações, por vezes, o mecânico ficava de sobreaviso. Permanecia em 
estado de expectativa constante, o que o impedia de realizar viagens ou atividades 
particulares, posto que, este se encontrava em “expectativa constante”, justamente nas 
horas destinadas ao descanso e lazer, independentemente de sua localização, podendo 
ser contatado fora de sua residência por meio do telefone celular. 

Trabalhava na manutenção dos dois helicópteros, tanto dos bombeiros quanto da 
polícia. Devido ao fato de ser o inspetor na base, acabava não tendo quem inspecionasse 
seu trabalho, ficando o serviço realizado por ele sob sua total e exclusiva 
responsabilidade. 

Diante do exposto é possível perceber que, na época do acidente, o mecânico 
apresentava indícios de estresse e sobrecarga de trabalho, em virtude da sua rotina e 
condições de trabalho. O estresse diminui a capacidade de atenção e concentração, 
provocando queda no desempenho humano. 

Dessa maneira, tal quadro permitia que ele estivesse muito mais suscetível ao erro, 
o que corrobora com os aspectos levantados pela Comissão de Investigação no que se 
refere à manutenção realizada na aeronave.  

Além disso, de acordo com a literatura, o tipo de erro, nesse caso, poderia ser 
classificado como estando no nível da habilidade, relativo à falta de atenção ou lapso de 
memória, pois quando as tarefas são rotineiras, o nível de concentração é baixo e os 
erros são de fácil detecção, já que a execução da tarefa em si é feita de modo automático 
e inconsciente. Esse tipo de erro pode ser atribuído a falhas no monitoramento de uma 
ação rotineira, ainda mais estando sob o efeito do estresse, o que poderia ser facilmente 
gerenciado com a presença de um inspetor. 

Em visitas realizadas pelo SERIPA I no GRAESP, durante o ano de 2012, foi 
constatado que o quantitativo de pessoas era insuficiente para desempenhar funções 
técnico-operacionais do organograma, causando acúmulo de funções, o que sugere que 
outras pessoas dentro do grupamento poderiam estar sobrecarregadas como o mecânico, 
deixando a confecção e a implementação de um programa de instrução e manutenção 
operacional, do qual o grupamento ainda não dispunha, prejudicada pela pouca 
disponibilidade dos responsáveis por essa tarefa. 

Outra condição observada nas visitas foi que as instalações do GRAESP não 
estavam ergonomicamente adequadas para comportar o efetivo administrativo e 
operacional do grupamento.  

Também se observou que não havia um programa de seleção para novos pilotos e 
tripulantes instituídos no grupamento, situação essa que poderia acarretar um 
rebaixamento dos critérios de exigência para atuação na instituição. 
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 CONCLUSÃO 3.

3.1 Fatos 

a) os pilotos estavam com os Certificados Médicos Aeronáuticos (CMA) válidos; 

b) o piloto em comando estava com a habilitação de aeronave tipo AS350 válida; 

c) o segundo piloto estava com a habilitação de aeronave tipo AS350 vencida; 

d) o piloto em comando possuía experiência no tipo de voo; 

e) o segundo piloto não possuía experiência recente no modelo da aeronave; 

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

g) a escrituração das cadernetas de célula, motor e rotores estavam atualizadas; 

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

i) a aeronave pertencente à empresa Helisul Táxi-Aéreo Ltda. tinha como operador 
registrado o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, mas a sua operação estava sob 
a coordenação do GRAESP;  

j) no voo da ocorrência, a aeronave estava cumprindo missão do Grupamento 
Aéreo de Segurança Pública (GRAESP); 

k) não havia relatos de discrepâncias registrados para a aeronave; 

l) após cerca de 10 minutos de voo, a aeronave apresentou uma vibração com 
aumento de rotação do rotor principal; 

m) os pilotos optaram por realizar um pouso de emergência; 

n) no momento do pouso, a aeronave entrou em ressonância com o solo; 

o) as condições de aeronavegabilidade eram mantidas pela empresa proprietária da 
aeronave; 

p) havia apenas um mecânico habilitado, empregado da empresa proprietária da 
aeronave, para acompanhar e manter as condições de aeronavegabilidade das 
aeronaves do GRAESP; 

q) houve a contaminação da FCU por partículas oxidadas de água que a deixou 
parcialmente inoperante, permitindo a sobrevelocidade do rotor principal; 

r) o combustível utilizado fora de sede era transportado por meio terrestre em 
recipientes considerados inadequados para tal; 

s) não havia uma rotina de solicitar o teste no combustível para verificação de 
presença de água, quando do abastecimento das aeronaves; 

t) os testes nas válvulas de corte e de dreno de combustível não revelaram qualquer 
discrepância em seu funcionando; 

u) foi constatado que os serviços de manutenção nas pás do rotor principal foram 
realizados em desacordo dos critérios e limites previstos pelo fabricante; 

v) verificou-se que na cabeça do rotor principal estavam instalados vários 
componentes sem rastreabilidade; 

w) a aeronave teve danos graves; e 

x) os pilotos sofreram lesões leves e os demais ocupantes saíram ilesos. 
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3.2 Fatores contribuintes 

- Estresse – indeterminado. 

O mecânico estava passando por condições de trabalho estressantes, o que poderia 
estar diminuindo a sua capacidade de atenção e concentração durante a execução dos 
serviços de manutenção das aeronaves, e pode ter feito com que ele não percebesse as 
condições de contaminação do combustível e da FCU. 

- Cultura organizacional – contribuiu. 

A cultura da organização supervalorizava a missão operacional em detrimento da 
segurança de voo. Em decorrência, alguns procedimentos importantes deixaram de ser 
realizados, como manter um inspetor de manutenção e realizar o teste de combustível. 

- Processos Organizacionais – contribuiu. 

A falta de um processo de acompanhamento e controle das atividades 
desempenhadas na empresa permitiu que disfunções existentes não fossem corrigidas, 
como sobrecarga de trabalho, falta de pessoal na manutenção, condição de trabalho 
estressante, falha na inspeção dos serviços, piloto operando com habilitação vencida. 

- Indisciplina de voo – indeterminado. 

O segundo piloto a bordo estava com a habilitação vencida, porém estava 
compondo tripulação de acordo com o que foi relatado no diário de bordo, o que 
contrariava a legislação vigente. 

O fato de a aeronave poder ser pilotada por apenas um piloto não desobrigava que 
outro tripulante com função a bordo estivesse com sua habilitação válida. 

- Manutenção da aeronave – contribuiu. 

Os serviços de manutenção e balanceamento das pás do rotor principal não foram 
realizados de acordo com o preconizado pelo fabricante, alterando a frequência de 
trabalho das pás, agravando a ocorrência da ressonância no solo. 

Havia ainda componentes instalados na cabeça do rotor que não puderam ter sua 
rastreabilidade comprovada, dessa forma, entende-se que a aeronave não poderia ser 
considerada aeronavegável.  

- Planejamento gerencial – indeterminado. 

O fato de haver somente um mecânico habilitado para controlar e manter a 
aeronavegabilidade das aeronaves operadas denotava deficiência no tocante à alocação 
de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades operacionais e de 
manutenção, tanto por parte do operador, como por parte do mantenedor da aeronave e 
pode ter resultado em falhas na identificação de condições anormais da aeronave. 

- Supervisão gerencial – indeterminado. 

Nem a empresa mantenedora da aeronave nem o operador souberam informar 
sobre a rastreabilidade de componentes instalados na aeronave, demonstrando que 
desconheciam a real condição de aeronavegabilidade do equipamento. 

Além disso, o operador permitia que pilotos com a habilitação vencida compusessem 
tripulação, o que contrariava a legislação em vigor. 

 

 

 



A-531/CENIPA/2015  PT-YAK 22FEV2012 

 

23 de 24 

 RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA 4.

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

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

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

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

de culpa ou responsabilidade civil, penal ou administrativa. 

Em consonância com a Lei nº 7.565/1986, as recomendações são emitidas unicamente 

em proveito da segurança de voo, devendo ser tratadas conforme estabelecido na NSCA 3-13 

“Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo 

Estado Brasileiro”. 

Recomendações emitidas anteriormente à data de publicação deste relatório. 

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

RSV (A) 160/2012                                                            Emitida em 28/06/2012 

Atuar junto ao GRAEP/PA para que escale para compor tripulação, somente pessoal 
devidamente habilitado, ou seja, com habilitações e certificados válidos. 

RSV (A) 161/2012                                                              Emitida em 28/06/2012 

Atuar junto ao GRAESP/PA para que adote brifim de emergência aos ocupantes, antes da 
decolagem, alertando sobre o momento correto de abandonar a aeronave, de modo a 
evitar acidentes com a pá do rotor principal. 

Recomendações emitidas no ato da publicação deste relatório. 

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

A-531/CENIPA/2015 - 01                  Emitida em: 24/11/2016 

Realizar gestões junto a Helisul Táxi-Aéreo Ltda., a fim de que esta tome providencias 
para que todos os serviços de reparo nas pás de rotores não previstos nos manuais de 
manutenção do operador sejam efetuados pelo fabricante ou por oficina devidamente 
credenciada. 

A-531/CENIPA/2015 - 02                  Emitida em: 24/11/2016 

Realizar gestões junto a Helisul Táxi-Aéreo Ltda., a fim de que esta providencie meios 
para capacitar os mantenedores a avaliar e executar reparos em pás no nível previsto 
pelo fabricante para oficinas homologadas. 

A-531/CENIPA/2015 - 03                 Emitida em: 24/11/2016 

Realizar gestões junto a Helisul Táxi-Aéreo Ltda., a fim de que esta adeque a quantidade 
de mantenedores e inspetores na base Belém, de modo a atender a demanda dos 
serviços envolvendo as aeronaves em operação naquela base. 
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A-531/CENIPA/2015 - 04               Emitida em: 24/11/2016 

Realizar gestões junto ao GRAESP, a fim de que este elabore um programa de 
treinamento abrangente, abordando tópicos sobre a manutenção operacional dos 
tripulantes e instrutores de voo. 

A-531/CENIPA/2015 - 05               Emitida em: 24/11/2016 

Realizar gestões junto ao GRAESP, a fim de que este elabore um programa sobre o 
controle técnico e execução de manutenção. 

A-531/CENIPA/2015 - 06               Emitida em: 24/11/2016 

Realizar gestões junto ao GRAESP, a fim de que este elabore um Manual de 
Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO) com objetivo de divulgar os conceitos 
de Segurança Operacional (Segurança de Voo), e de orientar e monitorar as atividades do 
GRAESP, possibilitando a identificação das falhas ativas e das condições latentes, assim 
como o gerenciamento dos riscos inerentes à missão do Grupamento. 

A-531/CENIPA/2015 - 07               Emitida em: 24/11/2016 

Realizar gestões junto ao GRAESP, a fim de que este adeque a quantidade de 
mantenedores e inspetores na base Belém, de modo a atender à demanda dos serviços 
envolvendo as aeronaves em operação. 

 AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA JÁ ADOTADA 5.

Foi realizada uma Vistoria de Segurança de Voo Especial no GRAESP e foram 
emitidas as respectivas Ações Mitigadoras Recomendadas com o objetivo de mitigar as 
condições de risco detectadas. 

Assim que foi confirmada a contaminação da FCU por presença de água, foi 
adquirido pelo GRAESP, um tanque de transporte de combustível para apoio às missões 
fora de sede, com o objetivo de melhorar a conservação do combustível, permitindo a 
drenagem e prevenindo a sua contaminação. 

Foi encaminhada ao GRAESP a Information Notice Nº 2376-I-28, da Eurocopter, que 
versa sobre contaminação do sistema de combustível, prevenção, detecção, erradicação 
e ações de manutenção. 

 

 

 

 

 

Em, 24 de novembro de 2016. 

 


