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Exmo. Sr. Delegado do Departamento da Polícia Federal da Superintendência 

Regional do Mato Grosso 

 

 

 

IPL nº 670/2006  

 

 

 

  Jan Lepore e Joe Paladino, por seus advogados, requerem a juntada de 

memorial com apresentação de dados sobre a empresa ExcelAire (item 1), relato 

pormenorizado dos fatos (itens 2, 3 e 4) e com questionamentos relevantes 

envolvendo possíveis falhas em equipamentos do avião Legacy N600XL (itens 6 a 

8), que ainda devem ser apurados e ponderados na investigação das causas do 

acidente aéreo ocorrido em 29 de setembro de 2006 na região amazônica do 

Brasil. 

 

 

 São Paulo, 9 de abril de 2007 

 

 

 

 

 José Carlos Dias     Theodomiro Dias Neto 

OAB/SP 16.009      OAB/SP 96.583 



 2 

ÍNDICE 

1.  EXCELAIRE: EMPRESA, FUNCIONÁRIOS E PILOTOS 

1.1 – Breve descrição da empresa 

1.2 – Principais Administradores 

1.3 – Fiscalização da empresa pela FAA 

1.4 – Experiência internacional da empresa 

1.5 – Os pilotos Joseph Lepore e Jan Paladino 

2. ANÁLISE DOS FATOS 

2.1 – Introdução 

2.2 – Funções do controle de tráfego aéreo 

2.3 – Verificação da adequação da aeronave e planejamento do vôo até a 

decolagem 

2.4 – Determinações do controle de tráfego aéreo após a decolagem e 

identificação do Legacy N600XL na tela do centro de controle 

2.5 – Autorizações do controle para subida até o nível de cruzeiro de 37.000 pés 

até o aeroporto Eduardo Gomes - Manaus 

2.6 – Falhas do controle de tráfego aéreo que causaram a colisão: 

2.6.1 – Negligência do controle aéreo ao deixar de notar a incompatibilidade entre 

a altitude indicada no sistema de controle e a altitude em que a aeronave 

Legacy N600XL estava voando 

2.6.2 – Negligência do controle aéreo por não entrar em contato com o Legacy 

N600XL para determinar mudança de altitude para 360 ou, 

alternativamente, alterar a “strip” eletrônica, indicando que o Legacy voava 

a 370, conforme autorizado. 



 3 

2.6.3 – Negligência do controle aéreo ao deixar de adotar as normas 

procedimentais aplicáveis para as hipóteses de falha de transponder, após 

identificação dessa falha no radar do centro de controle. 

2.6.4 – Negligência do controle aéreo ao deixar de assegurar a separação vertical 

mínima de 2.000 pés entre o Legacy N600XL e a aeronave que operava no 

vôo GOL 1907 mesmo após a perda total do sinal do Legacy nos radares 

primário e secundário 

2.6.5 – Erros do centro de controle aéreo de Brasília e do Amazonas durante a 

coordenação da transferência do Legacy N600XL.  

2.7 – Sucessão de erros do controle aéreo constitui a causa direta do acidente. 

3. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DA CENIPA E DO NTSB 

4. PERGUNTAS FREQUENTES 

4.1 – Perguntas sobre o Acidente 

4.2– Perguntas sobre os diálogos gravados na cabine do Legacy 

5. O JATO EMBRAER LEGACY 600 135BJ 

6. PROBLEMAS DE PRODUÇÃO E PRÉ-ENTREGA DO N600XL E CONDUTA DA 

EMBRAER APÓS O ACIDENTE 

6.1 - Problemas de Produção com o Legacy N600XL 

6.2 – Problemas detectados na entrega da aeronave 

6.3 – Inspeção feita pela EMBRAER na aeronave imediatamente após o acidente  

7. EXAME DOS COMPONENTES DE AVIÔNICA E FALHAS DETECTADAS 

8. RELATÓRIOS DE PROBLEMAS EM SERVIÇO (SDR) DO FAA 

9. A CRIMINALIZAÇÃO DE ACIDENTES DE AVIAÇÃO: AFRONTA AO ANEXO 13  

DA ICAO E AFETA A SEGURANÇA AÉREA DE MANEIRA ADVERSA. 

10.CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 4 

 

ANEXOS 

 

Documento 1: HISTÓRICO DE TREINAMENTO DE JOSEPH LEPORE 

Documento 2: HISTÓRICO DE TREINAMENTO DE JAN PALADINO 

Documento 3: LINHA DO TEMPO DO VÔO DO LEGACY  

Documento 4: BOLETINS IFALPA E APLA SOBRE OPERAÇÕES DE VÔO NO  

     BRASIL 

Documento 5: RECOMENDAÇÕES CENIPA  

Documento 6: RECOMENDAÇÕES NTSB 

Documento 7: ARTIGO FOLHA DE S.PAULO 

Documento 8: RESOLUÇÃO CONJUNTA REFERENTE À CRIMINALIZAÇÃO DE  

   ACIDENTES COM AERONAVES 

 

 

 

 
 



 5 

1.  EXCELAIRE: EMPRESA, FUNCIONÁRIOS  E PILOTOS. 

 

Resumo da Seção 

• A ExcelAire é uma empresa de transporte aéreo credenciada pelo 

FAA, com supervisão regular e contínua do FAA. 

• A ExcelAire fornece cotidianamente operações de vôo fretadas todo o 

mundo. 

• A ExcelAire é uma empresa de primeira linha, com situação financeira 

sólida, baixa rotatividade de funcionários e rigorosos mecanismos de seleção e 

treinamento de pilotos, de acordo com os padrões da legislação federal. 

• Joe Lepore e Jan Paladino são pilotos profissionais experientes, com 

milhares de horas de vôo para empresas de transporte aéreo, empresas de 

fretamento aéreo e como instrutores de vôo. 

• Os pilotos treinaram durante semanas na FlightSafety International, 

melhor instituição de treinamento em vôo do mundo, para obter certificação para 

o Legacy. 

• Os pilotos realizaram o seu treinamento para o Legacy em vôos nos 

Estados Unidos e no Brasil, com pilotos da fábrica da Embraer. 

• O Legacy está equipado com sistema TCAS para alertar pilotos sobre 

tráfego em sentido contrário. 

• O sistema TCAS não dá avisos abaixo de 180 pés de altitude, ou se o 

transponder de uma das aeronaves não estiver operando. 

 

1.1  Breve descrição da empresa 

 

A ExcelAire Service Inc. é uma empresa de transporte aéreo norte-

americana, credenciada pela Federal Aviation Administration (FAA), que opera sob 

os Regulamentos de Aviação Federal (capítulos 91 e 135), e que possui uma 

oficina de manutenção com aprovação federal (FAR Capítulo 145). A empresa foi 

criada e é regida pelas leis do Estado de Nova York, e tem o seu principal centro 
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de negócios no Aeroporto MacArthur de Long Island, 200 Hering Drive, 

Ronkonkoma, New York 11779. 

A empresa, que fornece operações de vôos fretados em todo o mundo, 

gerencia uma frota de mais de 20 aeronaves particulares, operando um Global 

Express —aeronave intercontinental capaz de voar mais de doze horas sem 

escalas— jatos Hawkers e Lear, bem como a maior frota de jatos Gulfstream da 

região metropolitana de Nova York, incluindo modelos GIIs, IIIs, IVs e o ultra-long 

range GV.  

Devido à capacidade e à autonomia das aeronaves de sua frota, a ExcelAire 

tem um longo histórico de vôos internacionais, que, apenas no ano passado, 

incluíram diversas cidades da América do Sul e Central, Caribe, Europa, Oriente 

Médio, Ásia e África. As aeronaves e os pilotos da ExcelAire voam regularmente 

para alguns dos mais desafiadores aeroportos dos EUA e do mundo. 

Visto que inicialmente a atividade da ExcelAire voltava-se à manutenção de 

aeronaves, a filosofia operacional da empresa sempre teve na segurança a sua 

preocupação primordial e adota os mais altos padrões da indústria no que se refere 

à manutenção dos equipamentos, seleção e experiência dos pilotos e de toda a 

sua equipe, o que representa um investimento significativo de tempo e dinheiro.  

Os padrões de treinamento dos pilotos excedem em muito os exigidos pelos 

regulamentos da FAA. Todos os pilotos fazem treinamento em simuladores duas 

vezes por ano e possuem certificação para as aeronaves que pilotam. Como 

evidência de seu compromisso com segurança, a ExcelAire criou há vários anos o 

cargo de “Diretor de Segurança de Vôo”, cargo não exigido pelos padrões mínimos 

da regulamentação federal (capítulo 135), e que possui a responsabilidade de: 

verificar vôos e linhas, identificar deficiências na segurança, disseminar 

informações sobre segurança para as tripulações e servir como porta-voz das 

tripulações para reclamações anônimas relacionadas à segurança de vôo. Há, 

ainda, a “Comissão de Segurança de Vôo”, composta pelo Diretor de Operações, 

pelo Diretor de Segurança de Vôo, pelo Piloto-Chefe e por um representante da 

manutenção, que se reúne mensalmente para discutir assuntos relacionados à 

segurança. 

A equipe de manutenção, com funcionários licenciados e testados pelo FAA e 

regularmente treinados, realiza rigorosa manutenção da frota nas próprias 

instalações da empresa, fato incomum no setor de fretamento.  
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1.2 Principais Administradores 

 

A ExcelAire emprega hoje cerca de 110 pessoas, das quais 50 pilotos, 40 

profissionais de manutenção e 20 profissionais do setor administrativo e 

operacional. A equipe sênior de gerenciamento inclui executivos altamente 

capacitados com muitos anos de experiência em manutenção, operação e vôos ao 

redor do mundo. 

 

Bob Sherry (Presidente/CEO) 

 

Tal como a companhia que fundou, Bob Sherry começou na aviação na área 

de manutenção. Piloto licenciado, começou a carreira na década de setenta 1970 

como mecânico de aviões leves. Conhecido por sua habilidade e integridade, 

poucos anos depois se tornou gerente de serviços da Flightways, Long Island, 

supervisionando uma grande equipe de técnicos. Em 1985, o espírito 

empreendedor de Sherry o levou a fundar a Eastway Aircraft Services, 

especializada em manutenção de aeronaves leves, atividade que exercia em seu 

próprio hangar de quase 100 metros quadrados no Aeroporto MacArthur de Long 

Island. A Eastway passou a fornecer consertos estruturais e manutenção para 

aeronaves de maior porte. Com o crescimento da indústria de jatos particulares 

nos EUA, e da própria Eastway, Sherry fundou a ExcelAire, especializada no 

fretamento, manutenção, gerenciamento e venda de jatos executivos. Hoje, a 

ExcelAire e a Eastway se concentram, exclusivamente, na prestação de serviços 

para proprietários de jatos particulares. 

 

Greg Brinkman (Encarregado Principal de Operações). 

 

Greg Brinkman possui licença de piloto desde o início da década de setenta e 

já esteve envolvido em todas as áreas de negócios de aviação, com experiência 

como piloto profissional, proprietário de aeronave, empresário e, hoje, 

“Encarregado Principal de Operações” da ExcelAire.  

Pilota profissionalmente helicópteros e jatos há mais de duas décadas, com 

considerável experiência internacional. Em 1989, Brinkman fundou o Associated 

Aircraft Group (AAG), que logo se tornou a maior operadora de helicópteros 
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Sikorsky S-76 da Costa Leste dos EUA. A empresa foi adquirida pela United 

Technologies em 1998.  Com conhecimentos profundos de pilotagem e operações 

comerciais, Brinkman está diretamente envolvido no processo de contratação de 

pilotos da ExcelAire. 

 

George Kyriacou (Diretor de Operações). 

 

Supervisionando Operações, Manutenção e o Piloto-Chefe, George Kyriacou 

contribui para a ExcelAire com sua vasta experiência em aviação. Natural de 

Chipre, começou a voar aos 11 anos no “Programa de Cadetes Reais” da Real 

Força Aérea Britânica. No fim da década de setenta, emigrou para os Estados 

Unidos, onde se graduou e obteve seu MBA. Antes de entrar para a ExcelAire, em 

1996, Kyriacou atuava como piloto e como supervisor de operações e/ou 

manutenção para diversas companhias de aviação do nordeste dos EUA. Na 

ExcelAire, tem a missão de zelar pelo cumprimento dos regulamentos da FAA, 

bem como dos estritos padrões de qualidade definidos pela própria empresa. 

Possui licença para piloto de transporte em linha aérea (ATP), bem como 

“Autorização de Inspeção em Estruturas de Aviação e Geração de Energia” (A&P). 

 

Ralph Michielli (Vice-Presidente de Manutenção e Diretor de 

Manutenção) 

 

Ralph Michielli possui quase três décadas de experiência em manutenção de 

jatos executivos. Técnico em “Estruturas de Aviação e Geração de Energia”, 

credenciado pela FAA, especializado em aeronaves a jato, Michelli ocupa dois 

cargos fundamentais na empresa: Vice-Presidente de Manutenção e Diretor de 

Manutenção.  

Entrou para a indústria da aviação em 1974. Fundou e dirigiu duas 

companhias: a Seaboard Tank Corporation, companhia de conserto e modificações 

de sistemas de combustíveis, e a Structural Testing Systems, que realiza testes 

não destrutivos em aeronaves. Sendo um dos primeiros funcionários da empresa, 

Michielli contribuiu, em 1993, para o lançamento do serviço ExcelAire e hoje 

supervisiona todas as operações de manutenção, além de servir como contato 

técnico entre a empresa e os proprietários de das aeronaves. 
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1.3   Fiscalização da empresa pela FAA. 

 

Como mencionado, na qualidade de empresa de transporte aéreo autorizada 

a operar de acordo com os Regulamentos de Aviação Federal (14 C.F.R. § 135 et 

seq), a ExcelAire está submetida a critérios rigorosos de gerenciamento, operação, 

manutenção, treinamento e qualificação de pilotos e funcionários em geral. 

As operações da empresa são supervisionadas regularmente por uma equipe 

de inspetores da FAA. O Inspetor Principal de Operações (POI) da ExcelAire na 

FAA é Mark Rogers, o qual conduz entre duas e três inspeções de operações 

anuais nas dependências da empresa. Rogers faz ainda duas ou três visitas 

mensais, para reuniões com o Diretor de Operações, George Kyriacou.  

 Há ainda um Inspetor Principal de Manutenção (PMI), no FAA, Burton 

Connor, e um Inspetor Principal de Aviônicos (PAI), William Corr, designados para 

acompanhar as operações da empresa, o que fazem por meio de visitas 

constantes, quase que semanais.  

A ExcelAire mantém, em suma uma política de portas abertas e um bom 

relacionamento de trabalho com as autoridades da FAA, que a tem como uma 

companhia de primeira linha, com situação financeira sólida, baixa rotatividade de 

funcionários e rigorosos mecanismos de seleção e treinamento de pilotos, de 

acordo com os padrões da legislação federal. 

 

1.4 Experiência internacional da empresa 

 

Conforme demonstra a tabela abaixo, entre setembro de 2005 e setembro de 

2006, a ExcelAire voou para 46 países ao redor do mundo, dentre os quais o 

Brasil, o que evidencia a ampla experiência internacional da empresa e de seus 

profissionais. 

 

Destinos Internacionais (09/05/06 a 09/06/06) 

CIDADE ESTADO PAÍS AEROPORTO 

THE VALLEY  ANGUILLA WALLBLAKE 

ORANJESTAD  ARUBA REINA BEATRIX INTL 

MELBOURNE VIC AUSTRÁLIA MELBOURNE ESSENDON 
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CANBERRA AUS AUSTRÁLIA CABERRA 

SYDNEY NE AUSTRÁLIA SIDNEY INTL 

NASSAU NE BAHAMAS NASSAU INTL 

EXUMA ISLAND EXU BAHAMAS EXUMA INTL 

ROCK SOUND  ELE BAHAMAS ROCK SOUND 

BRIDGETOWN 

(BARBADOS) 

 BARBADOS GRANTLEY ADAMS INTL 

BRUXELAS BRA BÉLGICA BRUSSELS NATL 

HAMILTON HÁ BERMUDAS BERMUDA INTL 

MAUN CEN BOTSUANA MAUN 

SÃO PAULO SÃO BRASIL GUARULHOS 

ILHA TORTOLA  ILHAS VIRGENS 

BRITÂNICAS 

T.B. LETTSOME INTL. 

ST. JOHN NE CA SAINT JOHN 

MONTREAL QU CANADÁ PIERRE ELLIOTT TRUDEAU IN 

TORONTO ONT CANADÁ L. B. PEARSON INT'L 

MONT TREMBLANT QU CANADÁ MONT TREMBLANT INTL 

GANDER NE CANADÁ GANDER INTL 

VANCOUVER BRI CANADÁ VANCOUVER INTL 

OTTAWA ONT CANADÁ OTTAWA INTL 

CALGARY ALB CANADÁ CALGARY INTL 

MIRAMICHI NE CANADÁ MIRAMICHI 

HALIFAX NO CANADÁ HALIFAX INTL. 

MONCTON NE CANADÁ MONCTON INT'L 

GEORGE TOWN GR ILHAS CAYMAN OWEN ROBERTS INTL 

BEIJING BEIJ REPÚBLICA 

POPULAR DA CHINA 

CAPITAL 

CHANGSHA  REPÚBLICA 

POPULAR DA CHINA 

HUANGHUA 

CHENGDU  REPÚBLICA 

POPULAR DA CHINA 

SHUANGLIU 

LIBERIA GU COSTA RICA DANIEL ODUBER QUIROS INTL 

SAN JOSE SAN COSTA RICA JUAN SANTAMARIA INTL 

DUBROVNIK  CROÁCIA DUBROVNIK 

SPLIT  CROÁCIA SPLIT 

LARNACA LAR CHIPRE LARNACA 

LA ROMANA HIS REPÚBLICA 

DOMINICANA 

LA ROMANA INTL 

NADI VITI FIJI NADI INTL 

NICE PR FRANÇA COTE D AZUR 

AIX  FRANÇA AIX LES MILLES 

PARIS ILE FRANÇA LE BOURGET 

LIMOGES LIM FRANÇA BELLEGARDE 

CHAMBERY RH FRANÇA AIX LES BAINS 

1 AVIGNON PR FRANÇA CAUMONT 

LIBREVILLE  GABÃO LIBREVILLE LEON M BA 

FRANKFURT HES ALEMANHA FRANKFURT MAIN 
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HANNOVER NIE ALEMANHA HANNOVER 

NEUBRANDENBURG  ALEMANHA NEUBRANDENBURG 

ATENAS ATT GRÉCIA ELEFTHERIOS VENIZELOS 

ST GEORGES  GRANADA POINT SALINES INTL 

HONG KONG  HONG KONG HONG KONG INTL 

BUDAPESTE BUD HUNGRIA FERIHEGY 

KEFLAVIK KEF ISLÂNDIA KEFLAVIK NAS 

SHANNON CLA IRLANDA SHANNON 

CORK CO IRLANDA CORK 

ROMA LAZI ITÁLIA CIAMPINO 

VENEZA  ITÁLIA VENEZIA TESSERA 

FLORENÇA TOS ITÁLIA PERTOLA 

PERUGIA UM ITÁLIA PERUGIA 

OLBIA SAR ITÁLIA OLBIA COSTA SMERALDA 

GÊNOVA LIG ITÁLIA GENOVA SESTRI 

MILÃO LOM ITÁLIA LINATE 

RONCHI LEGIONARI 

(TRIESTE) 

 ITÁLIA RONCHI DEI LEGIONARI 

TÓQUIO HO JAPÃO NARITA INTL 

FORT DE FRANCE  MARTINICA LE LAMENTIN 

SAN JOSE DEL CABO BAJ MÉXICO LOS CABOS INTL 

TOLUCA (CIDADE DO 

MÉXICO) 

MEX MÉXICO ADOLFO LOPEZ MATEOS INT’L 

ST MAARTEN  ANTILHAS 

HOLANDESAS 

PRINCESS JULIANA 

AMSTERDÃ HOL PAÍSES BAIXOS SCHIRPHOL 

AUCKLAND NO NOVA ZELÂNDIA AUCKLAND INTL 

LISBOA LIS PORTUGAL LISBOA 

SAN JUAN PUE PORTO RICO LUIS MUNOZ MARIN INTL 

KHABAROVSK KHA FEDERAÇÃO RUSSA NOVY 

VIEUX FORT (ST 

LUCIA) 

 SANTA LUCIA HEWANORRA INTL 

CASTRIES  SANTA LUCIA GEORGE F L CHARLES 

DAKAR DAK SENEGAL YOFF INT’L 

SEYCHELLES MA SEYCHELLES SEYCHELLES INTL 

JOHANNESBURG TRA ÁFRICA DO SUL LANSERIA 

MPUMALANGA  ÁFRICA DO SUL KRUGER MPUMALANGA INT'L 

BASSETERRE ST SÃO CRISTÓVÃO E 

NÉVIS 

ROBERT L BRADSHAW 

ZURIQUE ZUR SUÍÇA ZURIQUE 

GENEBRA GE SUÍÇA GENEVA COINTRIN 

ISTAMBUL IST TURQUIA ATATURK 

BODRUM  TURQUIA MILAS BODRUM 

BURSA  TURQUIA YENISEHIR 

PROVIDENCIALES  ILHAS TURKS E 

CAICOS 

PROVIDENCIALES 

ABU DHABI ABU EMIRADOS ÁRABES ABU DHABI INTL 
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UNIDOS 

LONDRES (LUTON) EM REINO UNIDO LUTON 

MANCHESTER EM REINO UNIDO MANCHESTER 

EIMBURGO SC REINO UNIDO EDIMBURGO 

LONDRES 

(STANSTED) 

EM REINO UNIDO STANSTED 

LONDRES 

(STANSTED) 

EM REINO UNIDO HEATHROW 

INVERNESS SC REINO UNIDO INVERNESS 

ST THOMAS ST  CYRIL E KING 

ST CROIX ST  HENRY E ROHLSEN 

 

 

1.5 Os Pilotos Joseph Lepore e Jan Paladino  

 

Joseph Lepore (Capitão do Legacy N600XL) 

 

Joseph Lepore nasceu em 27 de junho de 1964 na Itália e sua família 

emigrou para os Estados Unidos quando ele era jovem. É casado com dois filhos e 

mora em Bayshore, Nova York, desde 1976. 

Em 1987 graduou-se como Bacharel em Ciências no Instituto de Tecnologia 

da Flórida, com especialização em Gerenciamento de Aviação.  

Começou a pilotar em 1982, possui certificados da FAA e licenças como 

piloto de transporte em linha aérea, instrutor de vôo credenciado, e piloto de aviões 

com uma ou mais turbinas. Está licenciado para voar com aeronaves G1159, 

CE500 e Embraer 145 e possui cerca de 9.375 horas de vôo. Possui certificado 

médico de aptidão total, sem limitações. 

Antes de trabalhar na ExcelAire, Lepore foi piloto chefe da American Tissue 

Corporation, voando em um Citation. Antes disso, foi aeronauta e capitão da 

Eastway Aviation, voando um Citation C550. Serviu como primeiro oficial na Trans 

State Airlines, onde pilotava aviões do tipo “BAe Jetstream 41”, equipado com uma 

Unidade de Gerenciamento de Rádio (RMU) similar à do Legacy.  Trabalhou ainda 

como piloto da Business Express Airlines, em Portsmouth, New Hampshire. Jamais 

teve a sua licença de piloto suspensa ou revogada pela FAA, e jamais foi citado 

por violação de Regulamentos de Aviação Federal. 
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Em 20 de outubro de 2001, foi contratado pela ExcelAire, onde pilotou 

aeronaves do tipo Citation II, Gulfstream II e Gulfstream III. Em janeiro de 2006, foi 

promovido de primeiro oficial para capitão do Gulfstream.  Joseph Lepore foi 

escolhido pessoalmente para gerenciar o programa Embraer Legacy para a 

ExcelAire. 

Entre 9 e 30 de agosto de 2006, treinou na FlightSafety International, em 

Houston, Texas, para obter sua licença para o Embraer-145, o que incluía o 

Legacy. O treinamento na FlightSafety foi fornecido para a ExcelAire pela Embraer, 

como parte do acordo de compra da aeronave. A FlightSafety é a maior 

fornecedora mundial de serviços de aviação e treina mais de 65.000 pilotos por 

ano. O treinamento na FlightSafety envolveu 76 horas de treinamento em solo e 26 

horas de treinamento em vôo, incluindo 14 horas em simulador como piloto em 

comando e 12,5 horas como co-piloto. O relatório da Flight Safety International 

(documento 1) demonstra que Lepore obteve proficiência em todos os aspectos 

do treinamento de vôo no Embraer-145. 

Após o treinamento na FlightSafety, e antes da vinda ao Brasil para receber a 

nova aeronave, Lepore e Jan Paladino tiveram ainda a oportunidade de voar em 

um Legacy, com a presença de pilotos da Embraer, durante uma viagem de ida e 

volta entre o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida, e o 

Aeroporto Central Charles B. Wheeler, em Kansas City, Missouri. O avião voou tal 

como no simulador da FlightSafety em que eles haviam treinado, e não houve 

incidentes durante os vôos. 

Após chegarem à fábrica da Embraer em São José dos Campos, Brasil, 

Lepore e Paladino pilotaram a nova aeronave, N600XL, em três vôos distintos de 

aceitação para a ExcelAire, revezando-se no comando da aeronave. Esses vôos 

foram realizados em uma área de teste e incluíram uma série de “estóis” 

(inclinação de 60 graus), uma aproximação visual do solo e uma arremetida que 

permitiu duas aproximações, entre outras manobras. Os vôos de aceitação foram 

conduzidos com pilotos de fábrica da Embraer e totalizaram cerca de 4 horas.  

Na fábrica da Embraer, onde permaneceram durante toda a sua presença no 

Brasil, Lepore e Paladino foram treinados por engenheiros da Embraer no uso do 

software de cálculo de dados de desempenho, como, por exemplo, cálculos de 

peso e equilíbrio. Tal software foi instalado pela Embraer no laptop de Lepore. O 

software foi configurado com informações sobre a cidade de Manaus e dados 

metereológicos reais do dia do treinamento.  
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Jan Paladino (co-piloto do Legacy N600XL) 

 

Jan Paul Paladino nasceu em 8 de abril de 1972 em Long Island, Nova York. 

Filho de pai argentino e mãe espanhola, Jan fala espanhol, mas não fluentemente. 

Não fala português. É casado e não tem filhos. 

Obteve o Bacharelado em Ciência Aeronáutica pela Universidade 

Aeronáutica Embry-Riddle, com estudos em Segurança da Aviação. Possui um 

total aproximado de 6.400 horas de vôo, incluindo 300 horas como piloto no 

comando de aeronave do tipo Embraer 145. Possui também 1.405 horas como 

instrutor de pilotos, administrando instrução primária, avançada, por instrumentos e 

em aeronaves de uma ou mais turbinas. 

Possui certificados do FAA e licença como piloto de transporte em linha 

aérea, de avião multiturbinas, aeronaves dos tipos BAE 3100 e Embraer 145, além 

de certificado de engenharia de vôo para Boeing 727.  Possui certificado médico de 

aptidão total, sem limitações. Sua licença de piloto nunca foi suspensa ou 

revogada pela FAA, e jamais foi citado por qualquer violação dos Regulamentos de 

Aviação Federal. 

Foi contratado pela ExcelAire, em 25 de julho de 2006. Antes disso, serviu 

como capitão do Embraer 145 para a American Eagle Airlines, pilotando vôos 

programados de transporte de passageiros nos Estados Unidos e no Canadá. 

Trabalhou ainda durante mais de 4 anos na American Airlines como primeiro oficial 

de aeronaves série MD-80, voando nos Estados Unidos e no Canadá. Foi 

engenheiro de vôo de Boeing 727, baseado em Miami, voando em rotas 

internacionais nas Américas Central e do Sul, e no Caribe. Foi, ainda, capitão e 

aeronauta da Atlantic Coast Airline, pilotando um Jetstream 3100, em operações 

programadas de transporte de passageiros em diversas regiões dos Estados 

Unidos. 

Tal como Lepore, entre 9 e 30 de agosto de 2006, Paladino treinou no 

Embraer-145 na FlightSafety International, em Houston, Texas. Embora já tivesse 

certificação para pilotar o EMB-145, a ExcelAire solicitou que ele fizesse o 

treinamento pela segunda vez, uma vez que ele seria um dos capitães do novo 

programa de Legacy da ExcelAire. Paladino demonstrou proficiência em todos os 

aspectos do seu treinamento de vôo no Embraer (documento 2).
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2. ANÁLISE DOS FATOS  

 

2.1  Introdução 

 

Em 29 de setembro de 2006, aproximadamente às 16h:56, horário local, uma 

aeronave Boeing 737-800 SFP operada pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes colidiu 

com um jato comercial Embraer Legacy 600 no espaço aéreo controlado sobre a 

região amazônica do Brasil quando as duas aeronaves viajavam em direções 

opostas na via aérea UZ6 na mesma altitude designada, de 37.000 pés. As 154 

pessoas que estavam a bordo do B737 da Gol morreram no acidente, o pior de 

aviação na história do Brasil.  Nesta seção será apresentada uma descrição dos 

diversos momentos do vôo do Legacy N 600Xl, e da seqüência de erros do 

controle de tráfego aéreo que contribuíram para o trágico desfecho. Uma linha do 

tempo anexada como documento 3 permite uma fácil visualização dos fatos aqui 

expostos.  

O objetivo essencial do sistema de controle de tráfego aéreo no Brasil e em 

todo o mundo é evitar colisões. Esta seção demonstra, ao fornecer análise 

cronológica dos acontecimentos de 29 de setembro de 2006, que houve uma 

causa exclusiva para essa colisão em pleno ar: a falha do sistema de controle do 

tráfego aéreo brasileiro em seguir suas próprias regulamentações, bem como as 

normas e os padrões internacionais aplicáveis, para garantir que o Gol B737 e o 

Legacy fossem separados adequadamente. 

 

2.2 Funções do Controle de Tráfego Aéreo  

 

Como o nome sugere, a finalidade do sistema de controle de tráfego aéreo é 

assegurar que aeronaves no céu no solo sejam separadas umas das outras. A 

separação adequada previne colisões. 

A grande maioria das operações de vôo com aeronaves de categoria de 

transporte, como aeronaves de linhas aéreas e jatos comerciais, é conduzida sob 

as regras de vôo por instrumento (IFR), as quais permitem que o piloto (ou os 

pilotos) de uma aeronave, que tenha o equipamento apropriado, navegue e opere 

quase que exclusivamente com referência nos instrumentos de vôo. 
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A aeronave operada de acordo com as IFR em espaço aéreo controlado deve 

cumprir as autorizações emitidas pelo Controle de Tráfego Aéreo. Uma autorização 

é uma liberação para a aeronave proceder sob condições especificadas pelo 

Controle de Tráfego Aéreo. Através do uso das autorizações, o controlador de 

tráfego aéreo controla e coordena o andamento horizontal e vertical de um vôo 

desde a partida até o destino. Por exemplo, uma solicitação do Controle de Tráfego 

Aéreo para uma aeronave subir até uma altitude específica é uma autorização, 

pois não só está instruindo os pilotos da aeronave para realizar uma tarefa 

específica, mas também está limitando o movimento da aeronave para cima. O 

cumprimento de uma autorização do Controle de Tráfego Aéreo é obrigatório, a 

menos que haja uma situação de emergência, até que o Controle de Tráfego Aéreo 

emita uma nova autorização ou instrução que altere a anterior. 

Para separar aeronaves, o controlador de tráfego aéreo precisa “ver” o 

tráfego aéreo no setor específico do espaço aéreo que está sob seu controle. Isso 

se realiza pelo uso de um grande monitor acionado por computador que também é 

conhecido como a tela de radar, que proporciona uma visão próxima (ou visão de 

cima) dos aviões que estão voando no espaço aéreo pelo qual o controlador é 

responsável. (FIGURA 1). 
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FIGURA 1 

Estação de trabalho de um controlador de tráfego aéreo 

 

                                     

Tela do radar: 
apresenta o tráfego 
aéreo visualmente 
para o controlador 
de tráfego aéreo.  

Gráfico aeronáutico, que 
mostra as vias aéreas e os 
pontos de navegação na via. 

Faixas de dados que contêm 
informações sobre o progresso 
da aeronave que o controlador 
está controlando ou irá 
controlar. No Brasil e nos 
Estados Unidos, as faixas de 
vôo de papel agora têm 
formato eletrônico e são 
apresentadas em uma parte 
da tela do radar do 
controlador. 
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Em termos bem simples, o Controlador de Tráfego Aéreo é o guarda de 

trânsito das vias aéreas. Do mesmo modo que um policial coordena o movimento 

do trânsito em uma esquina ou em uma estrada, o Controlador de Tráfego Aéreo 

controla o movimento das aeronaves no céu (e no solo) para evitar conflitos de 

tráfego ou colisões. 

O Controle de Tráfego Aéreo é, em suma, necessário para controlar e 

coordenar o movimento do tráfego aéreo e assim garantir que as aeronaves sejam 

adequadamente separadas, prevenindo riscos de colisão. 

 

2.3  Verificação da adequação da aeronave e planejamento do vôo até a 

decolagem. 

 

Resumo da Seção 

o No momento da colisão em pleno ar, a N600XL e o Vôo 1907 estavam 

operando sob as Regras de Vôo por Instrumentos e dentro do espaço aéreo 

controlado. 

o As duas aeronaves são de fabricação recente: o Legacy foi entregue para a 

ExcelAire em 28 de setembro de 2006, e a Gol recebeu o B737 no início daquele 

mês. 

o A Embraer apresentou o plano de vôo para a N600XL e as informações ali 

contidas foram preparadas pela Universal Weather and Aviation, Inc. 

o Antes da partida, os pilotos do Legacy realizaram uma verificação pré-vôo 

completa e a tripulação verificou que todos os sistemas, inclusive o transponder e o 

TCAS, estavam funcionando adequadamente. 

o O Controle de Tráfego Aéreo emitiu autorização de partida sob as Regras 

de Vôo por Instrumento para a N600XL, autorizando a aeronave a prosseguir para 

seu aeroporto de destino, Manaus (SBEG) e subir para o Nível de Vôo 370 (37.000 

pés). 

o Às 14: 51, horário local, o Controle de Tráfego Aéreo liberou a N600XL para 

partir de São Jose dos Campos (SBSJ). 
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A colisão em pleno ar que ocorreu sobre a região amazônica do Brasil em 29 

de setembro de 2006 envolveu um jato comercial Embraer Legacy 600 (BEM-

135BJ), com marca registro N600XL, e um Boeing 737-800 SFP da Gol que foi 

entregue novo pela fábrica da Boeing para a Gol no início daquele mês.  

O Legacy estava executando um vôo sob as Regras de Vôo por Instrumentos 

do Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José Dos Campos (SBSJ, 

para o Aeroporto Internacional  Eduardo Gomes (SBEG), em Manaus. O B737 da 

Gol estava operando como Vôo 1907 em um vôo interno no Brasil, de SBEG para 

o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek em Brasília. 

Em 28 de setembro de 2006, a ExcelAire Service, Inc. aceitou a entrega do 

Legacy 600XL pela Embraer na fábrica da Embraer localizada em SBSJ. No dia da 

partida, 29 de setembro, a Embraer fez uma transmissão eletrônica de um plano de 

vôo para a N600XL partir de SBSJ e seguir viagem para Manaus sob as regras de 

vôo por instrumento. O plano de vôo foi preparado pela Universal Weather and 

Aviation, Inc. (“Universal”). Um plano de vôo é o mecanismo para transmitir 

informações sobre um vôo sob as regras de vôo por instrumento proposto para o 

controle de tráfego aéreo. O plano de vôo informa ao Controle de Tráfego Aéreo, 

no mínimo: (a) os pontos de partida e destino; (b) a rota de vôo proposta; (c) a(s) 

altitude(s) de cruzeiro planejada(s); (d) e o tempo estimado de viagem. No Brasil, e 

em outros lugares, para operar uma aeronave no espaço aéreo controlado, sob as 

regras de vôo por instrumento, um piloto, um despachante de vôo ou outra pessoa 

autorizada deverá apresentar um plano de vôo sob regras de vôo por instrumentos 

para a unidade local de serviço de tráfego aéreo. 

Um plano de vôo sob regras de vôo por instrumentos, quando 

adequadamente preparado, fornece informações com base nas quais o Controle 

de Tráfego Aéreo poderá desenvolver uma liberação de acordo com as Regras de 

Vôo por Instrumentos que será emitida para os pilotos antes da partida da 

aeronave. A publicação “Procedimentos da ICAO para Serviços de Navegação 

Aérea, Regras no Ar e Serviços de Tráfego Aéreo”, oferece a seguinte definição de 

“Plano de Vôo”: “informações especificadas fornecidas para unidades de serviço de 

tráfego aéreo, referentes a um vôo pretendido ou a uma porção de um vôo de uma 

aeronave”. Em resumo, o plano de vôo apresentado é uma solicitação de liberação 

para operar de acordo com as Regras de Vôo por Instrumentos no espaço aéreo 

controlado.   
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Mas um plano de vôo isoladamente não autoriza a operação. Para uma 

aeronave poder operar sob as Regras de Vôo por Instrumentos no espaço aéreo 

controlado há necessidade de uma autorização do Controle de Tráfego Aéreo. 

Invariavelmente, uma autorização do Controle de Tráfego Aéreo se sobrepõe e 

exclui as informações contidas no plano de vôo que foi apresentado. 

 De acordo com o Anexo 2 da Convenção Internacional de Aviação Civil, 

regras do ar, § 3.6.1.1), uma autorização do controle de tráfego aéreo deverá ser 

obtida antes de operar um vôo controlado ou uma parte e um vôo como um vôo 

controlado. Essa autorização deverá ser solicitada através da apresentação de um 

plano de vôo para uma unidade de controle de tráfego aéreo.  

Os pilotos da ExcelAire, Capitão Joseph Lepore e Primeiro Oficial Jan 

Paladino conduziram uma inspeção pré-vôo do exterior, do interior e do painel de 

vôo do Legacy antes da partida de São José dos Campos. Lepore e Paladino 

verificaram todos os sistemas operados normalmente e Paladino solicitou uma 

liberação de partida sob as Regras de Vôo por Instrumentos da unidade de 

Controle de Tráfego de Vôo em SBSJ. A autorização de partida sob Regras de Vôo 

por Instrumentos informa a tripulação não só a respeito do limite da liberação, que 

é o ponto até o qual o controle de tráfego aéreo permitirá que a aeronave viaje no 

sistema do espaço aéreo, mas também deve informar as designações de rota e 

altitude. Os trechos de rota e altitude da autorização, de acordo com as Regras de 

Vôo por Instrumentos, restringem, respectivamente, os movimentos horizontais e 

verticais da aeronave no espaço aéreo controlado. 

Em 29 de setembro, a autorização que a tripulação da N600XL recebeu da 

unidade de Controle de Tráfego Aéreo SBSJ permitia à aeronave atravessar o 

espaço aéreo brasileiro até o seu destino, Manaus (o limite da autorização), subir 

para uma altitude de Nível de Vôo 370 e prosseguir diretamente para a antena não 

direcional denominada POÇOS. Quando o Legacy taxiava em direção à pista, para 

a partida, o controlador da torre de SBSJ alterou a autorização para o Nível de Vôo 

370 e restringiu a aeronave a subir a 8.000 pés na partida.  

Aproximadamente às 14:51, horário local, o controlador da torre de SBSJ 

liberou o Legacy para decolagem na Pista 15, uma pista voltada para sudeste, com 

uma curva de subida para a direita até 8.000 pés de altitude após a partida. Essa 

autorização foi reconhecida e lida de volta pela tripulação e, logo em seguida, o 

Legacy estava no ar, com um total de sete pessoas a bordo: dois tripulantes e 
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cinco passageiros, dois funcionários da Embraer, dois funcionários da ExcelAire e 

um jornalista norte-americano. 

 

2.4  Determinações do controle de tráfego aéreo após a decolagem e 

identificação do Legacy N600XL na tela do centro de controle. 

 

Resumo da Seção 

o O Controle de Tráfego Aéreo autorizou uma série de “subidas 

inclinadas” para a N600XL durante sua subida na partida de SBSJ e a 

tripulação da N600XL reconheceu e cumpriu todas as liberações do 

Controle de Tráfego Aéreo. 

o Às 14:57, horário local, a  N600XL fez o primeiro contato com o 

Centro de Brasília. 

o Enquanto a N600XL estava subindo, sua posição e altitude foram 

apresentadas na tela do radar do controlador do Centro de Brasília que 

estava fornecendo os serviços de tráfego aéreo para o vôo. 

o O símbolo de posição do alvo que representava a N600XL na tela 

do controlador indicava que o transponder da aeronave estava 

respondendo às interrogações do radar de supervisão do Controle de 

Tráfego Aéreo. 

o O bloco de dados da N600XL fornecia as informações necessárias 

para o controlador fornecer os serviços de tráfego aéreo para o vôo e 

assegurar a separação adequada de outras aeronaves. 

 

Uma vez no ar, saindo de SBSJ, o Controle de Tráfego Aéreo retirou a 

restrição de 8.000 pés, autorizou o Legacy a subir para o Nível de Vôo370 e 

instruiu a tripulação a informar quando a aeronave passasse de 11.000 pés. Em 

seguida, o Controle de Tráfego Aéreo informou que sua nova restrição era o Nível 

de Vôo 200 (20.000 pés). 

Aproximadamente às 14:57, horário local, apenas seis minutos depois da 

decolagem, a N600XL fez o primeiro contato com o Setor 1 do Centro de Controle 

da Área de Brasília, (“Centro de Brasília” ou “BS ACC”), informando ao controlador 

que a aeronave estava passando dos 13.800 pés e indo para sua altitude 
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designada no Nível de vôo 2000. O controlador respondeu autorizando o Legacy a 

subir para o Nível de Vôo 240 (24.000 pés). Jan Paladino leu a mensagem de volta 

e reconheceu a liberação para o Nível de Vôo 240. 

Enquanto a aeronave subia, sua posição e altitude apareciam na tela do 

controlador do Centro de Brasília, que fornecia os serviços de tráfego aéreo para o 

vôo. (FIGURA 2). 

Desse ponto em diante, todas as referências de tempo serão com base 

Tempo Universal Coordenado (chamados de “UTC” ou “Zulu”) conforme descreve 

a FIGURA 2.  
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FIGURA 2 

N600XL na tela do controlador do Centro de Brasília durante a Subida 

 

 

              

 

 

 

 

 

Símbolo de Posição 
do Alvo do Legacy 

Bloco de dados 
da N600XL 

Tempo Coordenado Universal ou Tempo “Zulu” (designado “UTC” ou simplesmente “Z”): um 
padrão de tempo único para aviação baseado no tempo a 0 (zero) graus de longitude. 
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Na FIGURA 2, a aeronave Legacy é representada por um ⊕, chamado de 

“símbolo de posição do alvo.” Quando o símbolo de posição do alvo aparece como 

é apresentado na FIGURA 2, isto é, como um sinal de soma dentro de um círculo, 

isso indica para o controlador que o transponder da aeronave está respondendo 

adequadamente às interrogações feitas pelo radar secundário de supervisão do 

Controle de Tráfego Aéreo. Transponder é um dispositivo eletrônico na aeronave 

que produz uma resposta em sinal de rádio quando recebe uma interrogação do 

radar. A ausência de um círculo em volta do bloco de dados, como ficará evidente 

nas figuras subseqüentes, é uma indicação para o controlador de que o radar de 

supervisão do Controle de Tráfego Aéreo não está mais recebendo respostas do 

transponder da aeronave. 

O bloco de dados identificado na FIGURA 2 dá ao controlador as informações 

necessárias para fornecer os serviços de tráfego aéreo de acordo com as regras e 

regulamentações brasileiras e internacionais aplicáveis1. Portanto, pilotos 

estrangeiros que operam no Brasil deveriam esperar que o fornecimento dos 

serviços aéreos do Controle de Tráfego Aéreo seja condizente com os padrões da 

ICAO. Após o acidente, tal expectativa diminuiu consideravelmente. Ver no 

documento 4, os avisos de alerta da Federação Internacional de Pilotos de Linhas 

Aéreas e da Associação de Pilotos de Linhas Aéreas sobre as deficiências do 

sistema de Controle de Tráfego Aéreo do Brasil. 

Embora a FIGURA 3 apresente uma descrição completa do bloco de dados, 

algumas das informações mais críticas ficam localizadas na segunda linha, que 

contém um indicador da situação de altitude ladeado por duas áreas que 

apresentam informações numéricas a respeito da altitude planejada e da altitude 

real da aeronave. Mais especificamente, quando há três dígitos do lado esquerdo 

da segunda linha seguidos por um = (vôo nivelado), + (subindo) ou – (descendo), 

isso é a confirmação visual para o controlador informando que o transponder da 

                     
1 Os serviços de tráfego aéreo no Brasil são fornecidos de acordo com os padrões, normas, 

e requisitos contidos nos seguintes documentos: (1) ICAO Documento 4444, 

PROCEDIMENTOS PARA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA, REGRAS DO AR E 

SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO; (2) ICAO Anexo 2, Regras do Ar; (3) ICAO Anexo 11, 

Serviços de Tráfego Aéreo; (4) Publicações de Informações Aeronáuticas Brasileiros (a 

“AIP”); (5) Tráfego Aéreo Brasileiro, Manual do Controlador de Tráfego Aéreo, designado 

MMA 100-31; e (6) Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo do Brasil (as instruções do 

comando da Força Aérea), designado ICA 100-12. 
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aeronave está fornecendo informações de altitude em Modo C para o controle de 

tráfego aéreo. A função de Modo C do transponder transmite dados de altitude 

para o controle de tráfego aéreo que, por sua vez, são apresentados na tela do 

radar em graduações de cem pés. [O Modo A fornece informações de identificação 

para o Controle de Tráfego Aéreo e o Modo S serve como base para prevenção de 

colisões].  Os três números localizados no lado direito da segunda linha do bloco 

de dados representam a altitude contida no plano de vôo para aquele segmento 

específico do vôo2. 

Na FIGURA 2, o indicador de situação de altitude mostra que o Legacy está 

subindo para uma altitude relatada em Modo C de 19.700 pés e que a altitude do 

plano de vôo para esse segmento do vôo é o Nível de Vôo 370.

                     
2 Os três algarismos do lado direito da segunda linha do bloco de dados mudam 

automaticamente antes que o símbolo de posição do alvo atinja um ponto fixo, quando 

houver uma subida ou uma descida para uma nova altitude especificada no plano de vôo. 
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FIGURA 3 

 

Explicação do bloco de dados 

 

Altitude Status Indicador 

+ Aeronave subindo 
– Aeronava descendo 
= Dados em Modo C indicam que a aeronave está nivelada na última altitude 
designada. 
Z O radar de localização de altitude está estimando a altura da aeronave. 
? A informação de altitude em Modo C foi perdida momentaneamente. 

 

 N600XL  Sinal de Chamada 

Current MODE C Altitude   197 + 370 Altitude Planejada do Vôo 

Velocidade do Solo ( X 10)  35 S017W Identificação do Setor do Centro 

Linha Líder [ ] Área do Bloco Riscado 

Linha Vetorial (rota projetada) 

 

  ⊕⊕⊕⊕ Símbolo da Posição do Alvo 

⊕ Respostas do transponder recebidas pelo 
radar de supervisão do ATC. 

Históricos da Rota   + Ausência de respostas do transponder— 
 alvo primário apenas. 

   * Alerta de Conflito 
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2.5  Autorizações do controle para subida ao nível de cruzeiro de 370 até o 

Aeroporto Eduardo Gomes 

  

Resumo da Seção 

• Ao liberar o Legacy para manter o Nível de Vôo 310, o Controle de Tráfego 

Aéreo restringiu a subida da N600XL para evitar conflito de tráfego com um jato 

que estava voando na direção sudoeste no Nível de Vôo 320. 

• Quando ficou evidente para o controlador que o conflito de tráfego estava 

resolvido, ele liberou o Legacy para subir para o Nível de Vôo 370. 

• A tripulação do Legacy observou a liberação para subir e manter o Nível de 

Vôo 370. 

• Em nenhum momento depois de a N600XL ter nivelado no Nível de Vôo 

370, o Comando de Tráfego Aéreo instruiu a aeronave para sair ou se desviar 

dessa altitude. 

 

Ao subir além do Nível de Vôo 245, o Legacy entrou no espaço aéreo Classe 

A do Brasil, também chamado de “Área de Controle Superior” e identificado como 

“UTA” nos gráficos aeronáuticos. Somente vôos sob as Regras de Vôo por 

Instrumentos têm permissão para operar no espaço aéreo Classe A do Brasil e, de 

acordo com a ICAO, todos os vôos no espaço aéreo Classe A recebem serviços de 

controle de tráfego aéreo e devem ser separados uns dos outros pelo Controle de 

Tráfego Aéreo3. Um exemplo disso ocorreu aproximadamente às 18:00Z, quando o 

Centro de Brasília restringiu a subida do Legacy para o Nível de Vôo 310 por causa 

de tráfego em direção ao sudoeste mil pés acima dele, no Nível de Vôo 320. 

(FIGURA 4). 

                     
3 ICAO, Anexo 11 da Convenção Internacional sobre Aviação Civil, Serviços de Tráfego Aéreo, 

§ 2.6.1 
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FIGURA 4 

 

O Comando de Tráfego Aéreo restringe a subida da N600XL para FL310 

para evitar conflito com o jato que viajava na direção sudoeste em FL320 

 

 

  

 

 

 

N600XL 
O controlador restringiu a subida da N600XL 
para FL310 por causa de tráfego conflitante. 
O bloco de dados mostra a aeronave 
nivelada conforme designado. A área 
riscada reflete a restrição de altitude. 

Vôo da TAM 
Indo na direção sudoeste em FL320. O 
bloco de dados mostra a aeronave nivelada 
nessa altitude. 

Solução do tráfego conflitante: 
subseqüentemente, o Controle de Tráfego 
Aéreo emite liberação para a N600XL subir 
para FL370 e se manter nesse nível. 

As flechas 
representam a 
direção do vôo 
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Às 18:11Z, depois da solução do tráfego conflitante, o Centro de Brasília 

liberou o Legacy para subir e se manter no Nível de Vôo 370. Depois disso, o 

Legacy nivelou no Nível de Vôo 370 (aproximadamente trinta minutos após ter 

partido de SBSJ) em rota direta para a VOR de ARAXA. Enquanto estava em curso 

e nivelado em 370, o Centro de Brasília avisou o Legacy que ele se encontrava sob 

“supervisão do radar”, o que significa que o radar de supervisão do Controle de 

Tráfego Aéreo identificou positivamente a N600XL como o alvo que o controlador 

estava acompanhando na tela do radar. 

A liberação para a N600XL subir para o Nível de Vôo 370 foi a última 

autorização  de altitude que o Controle de Tráfego Aéreo emitiu para a aeronave. 

Dessa maneira, a tripulação da N600XL foi obrigada a cumprir essa designação de 

altitude independentemente da direção do vôo e não tinha poder de sair do Nível 

de Vôo 370 sem uma autorização subseqüente do Controle de Tráfego Aéreo para 

sair dessa altitude. (ver FIGURA 5 e linha do tempo). 
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FIGURA 5 

 

 

O bloco de dados mostra a N600XL em vôo de cruzeiro na altitude designada 

em FL 370 antes de chegar em Brasília 

  

                           

Proximidade 
da VOR de 
Brasilia 

O bloco de dados da N600XL mostrou a altitude de FL370 em 
modo C por mais de 30 minutos antes de a aeronave chegar em 
Brasília 

O símbolo de 
posição do alvo 
mostra a o sinal do 
transponder da 
N600XL recebido 
pelo ATC. 

 

Proximidade 
da VOR de 
Brasilia 



 31 

 

LINHA DO TEMPO 

 

17:26 17:41:57

Take-Off    
ATC issued a 
number of 
interim 

altitudes to  
N600XL during 
the climb, all of 
which were 

acknowledged

17:54:16 17:56:47

17:57:23 17:57:40 18:01:18 18:05:48 18:06:56 18:10:57 18:17:19 18:33:26

Ident Under 
Radar 

Surveilance

8.000

11.000

13.800

24.000

31.000

Clear of traffic / 
authorization to 
climb to FL370

N600XL Level at 
FL370 and is 

proceeding direct 
ARAXA

Crew of 
N600XL

reads back 
clearance 

to 
Eduardo
Gomes

Time Line Altitude and points Communication and Radar Information

370 UW2

17:51:56

N600XL first
call to SJ 

17:34:51

BS-SJ 
Clearance
370 to 

Eduardo 
Gomes 

17:54:40

(A) Cont João Batista da Silva     
(B) APP Luiz C. Hofer                       

TWR Jurema Sperandeo

(C) Superv. Evair de Souza                          
(D) Cont. J.C. Saccilotto
(E) Assist. Felipe dos Reis

ACC - Depositions

 

N600XL first call to SJ = Primeira chamada da N600XL para SJ 

BS-SJ Clearance 370 to Eduardo Gomes = BS-SJ autoriza 370 até Eduardo Gomes 

Crew of N600XL reads back clearance to Eduardo Gomes = Tripulação da N600XL lê de 

volta a autorização para Eduardo Gomes 

Take-Off – ATC issued a number of interim altitudes to  N600XL during the climb, all of which 

were acknowledged = Decolagem – O ATC emitiu várias altitudes intermediárias para a 

N600XL durante a subida e todas elas foram reconhecidas00 

Clear of traffic / authorization to climb to FL370 = Tráfego resolvido / autorização para subir 

para FL 370 

N600XL Level at FL370 and is proceeding direct ARAXA = N600XL nivelada em FL370 e 

prosseguindo direto para ARAXA 

Ident Under Radar Surveilance = Identidade sob Alcance do Radar 

Time Line = Linha do Tempo 

ACC – Depositions = ACC - Depoimentos 

Altitude and points = Altitude e pontos 

Communication and Radar Information = Comunicação e Informações do Radar 
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2.6 Falhas do controle de tráfego aéreo que causaram a colisão  

 

Resumo da Seção 

• Às 18:55Z, aproximadamente dois minutos antes de o Legacy 

chegar a Brasília, a segunda linha do bloco de dados da N600XL mudou para 

370=360 a fim de alertar o controlador de que a altitude planejada para depois 

de Brasília era o Nível de Vôo 360. 

• Apesar dessa informação, o Controle de Tráfego Aéreo não alterou 

a altitude do Legacy. 

• As informações contidas nas faixas de dados eletrônicos referentes 

à N600XL e ao Vôo 1907 da Gol davam um alerta antecipado para o 

controlador a respeito de um conflito de tráfego iminente. 

• Depois de o Legacy ter passado por Brasília, o bloco de dados 

continuou a mostrar a aeronave no Nível de Vôo 370 e o Controle do Tráfego 

Aéreo, que é responsável pelas designações de altitude no espaço aéreo 

controlado, não ajustou a altitude do Legacy. 

 

2.6.1  Negligência do controle aéreo ao deixar de notar a incompatibilidade 

entre a altitude indicada no sistema de controle e a altitude em que a 

aeronave estava voando. 

Aproximadamente cinqüenta milhas náuticas ao sul de Brasília, o Controle de 

Tráfego Aéreo transferiu o controle do Legacy para o Setor 7 do Centro de Brasília. 

Às 18:55Z, dois minutos antes de o Legacy atingir a VOR de Brasília, o bloco de 

dados do Legacy mudou para alertar o controlador que o Controle de Tráfego 

Aéreo havia aprovado a altitude solicitada contida no plano de vôo apresentado; no 

entanto, o piloto ou a tripulação de uma aeronave que está operando sob as 

Regras de Vôo por Instrumentos não pode mudar a altitude arbitrariamente sem 

antes receber uma liberação do Controle de Tráfego Aéreo para fazê-lo (FIGURA 

6). Em outras palavras, a manutenção das informações de altitude do plano de vôo 

no bloco de dados não tem qualquer efeito a menos que o controlador tome 

medidas afirmativas com base nelas e designe uma altitude diferente para a 

aeronave – neste caso, a N600XL.  
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A apresentação da altitude do plano de vôo no bloco de dados é de 

operacionalização problemática. Por tal razão, o Conselho de Segurança dos 

Transportes Nacionais dos Estados Unidos (NTSB), que auxilia a CENIPA na 

investigação da colisão, recomendou uma modificação no software do Controle de 

Tráfego Aéreo para evitar que o bloco de dados apresentasse altitudes do plano de 

vôo, porque essas informações podem, como aconteceu nesse caso, estar em 

conflito com a designação de altitude feita pelo Controle de Tráfego Aéreo. (Ver 

documentos 5 e 6: Recomendações de Segurança da CENIPA e do NTSB). 
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FIGURA 6 

 

18:55Z: antes de Brasília, o bloco de dados do N600XL alerta o controlador a 

respeito de uma mudança de altitude planejada 

 

 

 

 
� O bloco de dados alerta o controlador que o Nível de Vôo 360 é a altitude aprovada pelo ATC 

depois que a N600XL cruzar a VOR de Brasília. 

� A altitude em Modo C mostra a N600XL em sua última altitude designada, FL370. 

� Desde o acidente, foi recomendado que o software do Controle de Tráfego Aéreo fosse 
modificado para evitar a retenção das informações de altitude do plano de vôo no bloco de dados 
porque freqüentemente essas informações estão em conflito com a liberação de altitude do 
Controle de Tráfego Aéreo, como ocorreu neste caso. 

 

Proximidade do 
VOR de Brasilia 
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Para resumir, às 18:55Z, enquanto o Legacy se aproximava de Brasília, a 

mudança na segunda linha do bloco de dados, para 370=360 deveria ter alertado o 

controlador de que a designação de altitude de Nível de Vôo 370 não condizia com 

a tabela de nível de cruzeiro após Brasília 

Depois de o Legacy passar pela VOR de Brasília, o bloco de dados continuou 

a apresentar uma altitude de vôo de cruzeiro de FL 360 para o segmento de vôo ao 

longo da aerovia UZ6 para Manaus (FIGURA 7). Agora que o Legacy estava 

efetivamente se dirigindo para o noroeste na UZ6 na altitude FL 370, o controlador 

deveria ter liberado a aeronave para um nível diferente de vôo (por exemplo, FL 

360 ou 380) baseando-se na tabela de níveis de vôo para as altitudes de vôo de 

cruzeiro. Essa responsabilidade é do Controle de Tráfego Aéreo – os pilotos não 

podem mudar a altitude independentemente, sem autorização da ATC para fazê-lo. 
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Figura 7 

Bloco de dados da N600XL’s depois de passar pela VOR de Brasília 

 

 

 

Proximidades da 
VOR de Brasilia 

� O ATC liberou o Legacy para manter a altitude FL 370, mas o bloco de dados mostra que a 
altitude para esse segmento da rota é FL 360. 

� O Legacy não pode, por decisão própria, mudar a altitude nem seguir as altitudes do plano 
de vôo – é preciso que o Controle de Tráfego Aéreo emita uma autorização para a N600XL 
poder mudar de altitude. 

� Como discutido na próxima seção, deixar o Legacy na altitude FL 370 iria requerer 
coordenação para evitar um conflito com o Vôo 1907 da Gol, porque a faixa de dados 
eletrônicos do vôo da Gol revelou que ele estava indo em direção oposta na mesma 
altitude. 
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2.6.2 Negligência do controle aéreo por não entrar em contato com o Legacy 

para determinar mudança de altitude para 360 ou, alternativamente, alterar a 

“strip” eletrônica, indicando que o Legacy voava a 370, conforme autorizado. 

 

Uma faixa de dados eletrônicos (“strip” eletrônica) apresenta informações 

atualizadas e planejadas de rota e altitude para o controlador, referentes a cada 

vôo para o qual o controlador está fornecendo (ou irá fornecer) serviços de controle 

de tráfego aéreo. Mais especificamente, a faixa de dados eletrônicos informa ao 

controlador os horários estimados em que uma aeronave irá passar por um ponto 

ao longo de sua rota de vôo, bem como as altitudes em que se estima que a 

aeronave irá cruzar esses pontos. Por exemplo, quando a N600XL se aproximava 

da VOR de Brasília, a faixa de dados eletrônicos desse vôo mostrava que a 

estimativa era de que a N600XL iria passar por Brasília (“BRS”) às 18:55Z, TERES 

às 19:33Z, e NABOL – o local aproximado da colisão – às 19:54Z. A altitude 

planejada, porém não designada, para depois de Brasília era o Nível de Vôo 360, 

com uma subida para o Nível de Vôo 380 em TERES. NABOL. (Vide a FIGURA 8). 
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FIGURA 8 

 

 

Faixa de dados eletrônicos da N600XL (com Partes Destacadas) 

 

 

N600XL  AZ BRS  1524S04829W TERES NABOL 

     SBSJ                  4A574       1855                      1900              1933 1954 

1751                         E145M      360        360      360                   380  380         380 

   SBEG        NO540        

      125.05 H-PCL 

UZ6                       UZ6              OPR/EXCELAIRE RMK/AVODAC  286     S07 
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O controlador do Setor 7 que estava fornecendo serviços de tráfego aéreo 

para o Legacy quando ele passava ao longo da UZ6 também teria recebido uma 

faixa de dados eletrônicos para o Vôo 1907 da Gol, pois o B737 prosseguia na 

direção sudeste na mesma aerovia. A faixa de dados eletrônicos para o Vôo 1907 

da Gol mostrava que sua altitude de vôo de cruzeiro planejada era FL 370 –a 

mesma altitude para a qual o Controle de Tráfego Aéreo havia autorizado o 

Legacy– e que o B737 deveria cruzar NABOL às 19:59Z, apenas cinco minutos 

depois de o Legacy passar por esse ponto (FIGURA 9). Se o Centro de Brasília 

tivesse ajustado a altitude do Legacy de acordo com as informações contidas nas 

faixas de dados, a colisão no ar não teria ocorrido. 
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FIGURA 9 

 

 

Faixa de dados eletrônicos do Vôo 1907 da Gol (com partes destacadas) 

 

 

 

GLO1907  AZ NABOL TERES 

     SBEG                  A6542       1959      2020 

                                B738M  370  370 

     SBBR      NO450 

UZ6                        UZ6          RMK/ARR BR2010 



 41 

2.6.3 Negligência do controle aéreo ao deixar de adotar as normas 

procedimentais aplicáveis para as hipóteses de falha de transponder, após 

identificação dessa falha no radar do cento de controle. 

Resumo da Seção 

• Às 19:02Z, cinqüenta e cinco minutos antes da colisão, o Controle 

de Tráfego Aéreo deixou de receber o sinal do transponder do Legacy. 

• No caso de perda do sinal do transponder, o controle é obrigado a 

notificar os pilotos da aeronave imediatamente e informar a posição de controle 

seguinte ou a entidade responsável pelo espaço aéreo adjacente. 

• Neste caso, a tripulação da N600XL nunca foi informada pelo 

controlador que o radar do Controle de Tráfego Aéreo já não estava mais 

recebendo respostas do transponder da aeronave. 

• O controlador também deixou de informar aos outros controladores 

sobre a perda do sinal do transponder e deixou de coordenar com o Centro da 

Amazônia ou com o seu substituto no turno seguinte para assegurar que a 

N600XL seria adequadamente separada de outros tráfegos. 

• A tela do radar é atualizada a cada dez segundos, dando aos 

controladores mais de 300 alertas visuais da necessidade de tomar medidas. 

• A separação do Legacy de outras aeronaves deveria ter sido uma 

consideração crítica logo depois de o radar de localização de altura começar a 

fornecer estimativas imprecisas e erradas sobre a altitude do Legacy. 

• A faixa de dados eletrônicos do Vôo 1907 da Gol também poderia 

ser vista pelo controlador e as informações ali contidas deveriam ter levado o 

controlador a tomar medidas imediatas. 

• O Controle de Tráfego Aéreo deveria ter liberado o Legacy para 

manter uma altitude em FL 350 ou abaixo, ou altitude em FL 390 ou mais alta, 

pelo menos dez minutos antes do momento em que a N600XL e o Vôo 1907 da 

Gol deveriam se cruzar na aerovia UZ6. 

• Alternativamente, o Controle de Tráfego Aéreo poderia ter tentado 

coordenar uma mudança de altitude do Vôo 1907 da Gol para garantir 

separação adequada sem radar. Nenhuma das precauções foi tomada. 

 

Às 19:02Z, a tela do radar do BS ACC mostrava que o Controle de Tráfego 

Aéreo não estava recebendo resposta das interrogações de radar de segurança do 
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transponder do Legacy porque o círculo desapareceu do símbolo de posição do 

alvo do Legacy, deixando apenas o sinal “+” para representar a aeronave na tela 

do controlador. (Ver FIGURA 10 e Linha do tempo). No lugar do símbolo = que 

anteriormente mostrava o nível do Legacy em uma altitude FL 370 apresentada em 

Modo C, o indicador da situação de altitude após às 19:02Z começou a apresentar 

um “Z”, que alerta o controlador para o fato de que os três dígitos à esquerda do Z 

representam a altitude estimada da aeronave derivada das informações fornecidas 

pelo radar que, levando em conta o solo, detecta a altitude.
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FIGURA 10 

 

 

19:02Z: a tela do radar do ATC mostra a perda do transponder do 

Legacy 

 

 

                                                 

Proximidade da 
VOR de Brasilia 

Nenhum sinal do transponder: o controlador é 
obrigado a iniciar contato com a N600XL, mas 
deixa de fazê-lo. 

“Z” significa que o Radar de Localização de 
Altitude (Modo C não mais preciso) está 
fornecendo os dados de altitude. 



 44 

LINHA DO TEMPO 

18:33:26

370 UW2

18:51:14

Data Block
shows N600XL          

370 = 370             
46 SD57W

Last Bilateral 
Communication / 
Ident Under Radar 

Surveillance

18:55:16

Data Block
Changes to Show 
Flight Plan Altitude 

of FL370=360

18:56:36

Possible
Loss of 
Mode C 

Data for 10
Seconds.

18:57:53

BRASÍLIA

19:01:48

From this moment
on, N600XL is only a 
primary radar target

Loss of 
Transponder 

Signal

360 UZ6

(F) Superv. Antonio Castro (VI p219)                   
(G) Cont. Antonio Neto (VI  p222)                            

(H) Assist. Jamerson Silva (VI p225)

19:15

(F) Superv. Antonio Castro (VI p219)                   
(I) Cont. Jomarcelo Santos (VI  p227)                            

No assistant according to p219

Time Line Altitude and points Communication and Radar InformationACC Depositions

 
Data Block shows N600XL 370 = 370 = Bloco de dados mostra N600XL 370 = 370 

Data Block Changes to Show Flight Plan Altitude of FL370=360 = Bloco de dados passa a 

mostrar a altitude do Plano de Vôo, de FL370=360 

From this moment on, N600XL is only a primary radar target = A partir deste momento, a 

N600XL é apenas um alvo primário do radar 

No assistant according to p219 = Nenhum assistente, de acordo com a p219 

Last Bilateral Communication / Ident Under Radar Surveillance = Última comunicação 

bilateral / Identificação sob alcance do Radar 

Possible Loss of Mode C Data for 10 Seconds. = Possível Perda dos Dados de Modo C por 

10 Segundos. 

Loss of transponder signal = Perda do sinal do transponder 

Time Line = Linha do Tempo 

ACC – Depositions = ACC - Depoimentos 

Altitude and points = Altitude e pontos 

Communication and Radar Information = Comunicação e Informações do Radar 
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Uma aeronave deve ter um transponder operacional na Área de Controle 

Superior do Brasil. Em caso de falha do transponder, a unidade de Controle de 

Tráfego Aéreo envolvida, no caso o Centro de Brasília, deverá, imediatamente, 

iniciar contato com o Legacy. Mais especificamente, de acordo com as Regras que 

regem o Tráfego Aéreo e os Serviços de Tráfego Aéreo, chamadas ICA 100-12 

(“ICA”), publicadas pelo Comando Aéreo do Ministério da Defesa do Brasil, o 

controlador deverá informar: (a) “o piloto, quando o interrogador no solo ou o 

transponder da aeronave estiver inoperante ou funcionando com problemas” (ICA § 

14.4.9); e (b) “a posição de controle seguinte do mesmo organismo ou do 

organismo responsável pelo espaço aéreo adjacente, quando o transponder de 

uma aeronave estiver inoperante ou funcionando com problemas” (ICA § 14.4.10). 

Além disso, (c) “quando o transponder de uma aeronave deixar de apresentar o 

sinal de resposta desejado, o controlador deverá pedir ao piloto que verifique o 

funcionamento do transponder” (ICA § 14.4.11). 

Se, por medidas tomadas pela tripulação, o sinal do transponder do Legacy 

não puder ser consertado, então o controlador deve coordenar com os 

controladores que irão, em seguida, fornecer serviços de tráfego aéreo para a 

N600XL para garantir que eles estejam cientes da perda do sinal do transponder e 

para que seja mantida uma separação adequada sem radar de todas as outras 

aeronaves. Isso exigia que o Controle de Tráfego Aéreo assegurasse que o Legacy 

estivesse separado verticalmente de todos os outros tráfegos aéreos em sua rota 

no mínimo em 2.000 pés. Além disso, a perda do sinal do transponder ocorreu 

enquanto a N600XL estava operando em Mínimo Reduzido de Separação Vertical 

(“RVSM”) no espaço aéreo UTA, que permite que os controladores estabeleçam a 

separação vertical em apenas 1.000 pés para aeronaves que estejam 

adequadamente equipadas, ou seja, aquelas que, entre outras coisas, tenham um 

transponder operante que tenha possibilidades de operar em Modo C e Modo S. [A 

separação não RVSM na Área de Controle superior é de 2.000 pés.] Dessa 

maneira, com a perda do sinal do transponder às 19:02Z, o Controle do Tráfego 

Aéreo estava obrigado a suspender as operações RVSM para o Legacy e 

estabelecer separação vertical de, pelo menos, 2.000 pés entre o Legacy e outros 

tráfegos aéreos ao longo de sua rota de vôo. Isso incluiria o vôo 1907 da Gol. 

O controlador do Centro de Brasília que estava fornecendo serviços de 

tráfego aéreo para o Legacy entre 19:02Z (hora em que foi perdido o sinal do 

transponder) e 19:15Z (momento em que foi substituído) não avisou aos pilotos da 
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N600XL que o transponder da aeronave parou de enviar respostas para o radar 

secundário do Controle de Tráfego Aéreo. O controlador também deixou de 

coordenar com outros controladores, ou com seu substituto, para assegurar que a 

N600XL fosse adequadamente separada de outros tráfegos em seu caminho para 

Manaus pela via aérea superior UZ6 e que já não mais atendia aos critérios de vôo 

em modo RVSM. 

A separação vertical do Legacy de outras aeronaves deveria ter sido 

providenciada assim que o radar localizador de altura começou a estimar a altitude 

do Legacy. Mais especificamente, mesmo que os parâmetros subseqüentes do 

gravador de dados de vôo confirmem que o Legacy permaneceu sempre nivelado 

no Nível de Vôo 370 até colidir com o B737 da Gol, as informações recebidas do 

radar localizador de altura estimavam uma altitude diferente a cada varredura de 

aproximadamente dez segundos na tela do radar após a perda o sinal do 

transponder. As altitudes estimadas variavam consideravelmente não só da altitude 

efetiva da aeronave, que o controlador poderia ter confirmado chamando a N600XL 

pelo rádio, mas também da altitude planejada para o vôo apresentada no lado 

direito da segunda linha do bloco de dados (FIGURA 11). 
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Figura 11 

 

Amostra das altitudes estimadas fornecidas pelo Radar Localizador de 

Altitude depois da perda do sinal do transponder às 19:02Z 

                                 

    

    

 

 

 

 

19:07:48Z 

Medida do controlador 
necessária: o radar localizador 
de altitude estimou 
erroneamente que o Legacy 
estava voando a 34.400 pés. 
A análise FDR confirmou que 
o Legacy estava em FL370. 

 

Apenas 10 segundos depois de o 
radar localizador de altitude ter 
estimado a altura do Legacy em 
34.400 pés, o radar localizador de 
altitude estimou a altitude do Legacy 
quase três mil pés mais acima, em 
37.200 pés. Essa indicação, como a 
anterior, deveria ter alertado o 
cotnrolador para iniciar contato com 
o Legacy para confirmar sua altitude 
efetiva e assegurar que fosse 
separado adequadamente de outros 
tráfegos. 

19:08:28Z 

O radar localizador de altitude 
estimou erroneamente que o Legacy 
estava em 33.300 pés. Esta foi a 
altitude estimada mais baixa do 
radar localizador de altitude, e quase 
quatro mil pés abaixo da altitude 
efetiva do Legacy, em FL 370. O 
controle preciso da aeronave em 
espaço RVSM, onde a separação 
fica reduzida para 1.000 pés, é de 
importância crítica. 
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19:21:08Z 

O radar localizador de altitude 
continua a fornecer informações 
erradas sobre a altitude do Legacy. 
Aqui, a estimativa é que o Legacy 
esteja a 39.000 pés — dois mil pés 
acima de sua altitude efetiva. A 
análise FDR subseqüente confirmou 
que o Legacy estava em FL370. 
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A interrupção das respostas do transponder do Legacy às 19:02Z e as 

informações errôneas de altitude que apareceram em seguida no bloco de dados 

deveriam ser evidentes para o controlador, pois a tela do radar atualizou mais de 

300 vezes e o tráfego aéreo no setor onde o Legacy estava passando era 

extremamente leve. Na verdade, havia apenas cinco aeronaves no setor durante o 

período em que o controlador deveria ter tomado medidas. 

Aproximadamente às 19:15Z, houve mudança de turno na posição de 

controle do Setor 7, mas o controlador que foi substituído não informou ao seu 

substituto que o radar de supervisão do Controle de Tráfego Aéreo não estava 

mais recebendo sinais do transponder do Legacy. O novo controlador do Setor 7, 

no entanto, informado erroneamente que o Legacy estava voando no Nível de Vôo 

360, tampouco tomou qualquer medida para verificar a altitude do Legacy, mesmo 

quando ficou aparente, pelo símbolo da posição do alvo, que havia sido perdido o 

sinal do transponder e que as informações de altitude no bloco de dados estavam 

mudando a cada atualização da tela. Na verdade, esse controlador mudou 

inadequadamente a informação da faixa de dados eletrônicos da N600XL de modo 

que ela apresentou incorretamente a altitude de cruzeiro da aeronave como Nível 

de Vôo 360 para todo o segmento da rota ao longo da UZ6. Entretanto, o Controle 

de Tráfego Aéreo em nenhum momento liberou ou instruiu a N600XL para manter 

o Nível de Vôo 360. 

Além disso, às 19:15Z, momento aproximado da mudança de turno do Setor 

7, as informações da faixa de dados eletrônicos do Vôo 1907 da Gol apareciam na 

tela do radar. De acordo com essas informações da faixa de dados eletrônicos do 

Vôo 1907 da Gol, o B737 deveria passar pela intersecção NABOL às 19:59Z no 

Nível de Vôo 370. As informações da faixa de dados eletrônicos da N600XL 

mostravam para o controlador que o Legacy deveria cruzar o mesmo ponto da via 

aérea às 19:54Z. No cenário sem transponder e sem RVSM que se instalara, o 

Centro de Brasília tinha a obrigação de orientar o Legacy a manter uma altitude no 

nível de vôo 350 ou mais baixo, ou o nível de vôo 390 ou mais alto, pelo menos 

dez minutos antes do momento em que estava previsto o cruzamento entre as 

duas aeronaves. Alternativamente, o controlador BS ACC poderia ter tentado 

coordenar uma mudança de altitude para o Vôo 1907 para assegurar uma 

separação adequada sem radar. Neste caso, nenhuma dessas medidas foi 

tomada. 
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Aproximadamente quarenta e cinco minutos antes da colisão, apenas os 

controladores do Setor 7 tinham as informações necessárias para evitar o acidente 

(FIGURA 12). 
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FIGURA 12 

Oportunidades Perdidas: 

Informações disponíveis para o Controle de Tráfego Aéreo quarenta e 

cinco minutos antes da colisão que poderiam ter evitado este acidente 

 

 

 

 

(Gráfico aeronáutico vigente no momento do acidente) 

19:02Z 
Localização 
aproximada no 
momento da perda do 
sinal do transponder. 

19:57Z 
Localização 
aproximada da 
colisão em plano ar 

A linha é uma representação 
geográfica do período em 
que ficou evidente para o 
Controle de Tráfego Aéreo 
que o radar não estava 
recebendo sinais do 
transponder do Legacy. 

19:15Z 
Aproximadamente 
45 minutos antes do 
acidente, o Centro 
de Brasília tem 
informações na faixa 
eletrônica de dados 
do Vôo 1907 da Gol. 
(A tela já mostra a 
faixa da N600XL.) 
As informações 
nessas faixas 
deveriam ter sido 
usadas pelos 
controladores para 
assegurar a 
separação entre as 
duas aeronaves. 

Estimativa do 
GOL 1907 em 
NABOL às 
19:59Z 

Estimativa da 
N600XL em 
NABOL às 
19:54Z 

Próximo da 
VOR de Brasilia 

Atualizações da tela 
do radar a cada dez 
segundos, o que 
significa que os 
controladores 
receberam alertas 
visuais para tomar 
medidas mais de 
300 vezes desde a 
perda do sinal do 
transponder até o 
momento da colisão. 
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2.6.4 Negligência do controle aéreo ao deixar de assegurar a separação 

vertical mínima de 2.000 pés entre o Legacy e a aeronave que operava no vôo 

GOL 1907 mesmo após a perda total do sinal do Legacy nos radares primário 

e secundário 

  Resumo da Seção 

• A carga de trabalho de tráfego aéreo no Setor 7 não era intensa e o 

nível de complexidade era baixo, o que dava ao Controle de Tráfego Aéreo a 

oportunidade para tomar medidas a partir do momento da interrupção das 

respostas do transponder do Legacy às 19:02Z. 

• Durante, aproximadamente, os 25 minutos antes da colisão, o 

Controle de Tráfego Aéreo deixou de assegurar que o Legacy copiasse ou 

respondesse às transmissões para mudança de freqüências. 

• Às 19:31Z, o símbolo de posição do alvo para o Legacy 

desapareceu da tela do controlador, o que significa que havia sido perdido o 

contato com a N600XL. 

• Apesar de apenas um símbolo de posição do alvo ter reaparecido 

momentaneamente na posição aproximada em que o Legacy deveria estar, o 

Controle de Tráfego Aéreo deveria ter tomado medidas para tentar identificar 

esse alvo. 

• Esses erros foram aumentados porque a parte noroeste do Setor 7 

é uma área em que a perda de contato com o radar ocorre rotineiramente, e 

com a possível perda de posição do alvo primário, que provavelmente 

representava o Legacy, o Controle de Tráfego Aéreo deveria ter, no mínimo, 

protegido as altitudes dos Níveis de Vôo 360 a 380 na UZ6. 

 

No momento em que o Controle de Tráfego Aéreo deixou de receber o sinal 

de transponder do Legacy e durante os cinqüenta e cinco minutos anteriores à 

colisão, o tráfego aéreo no Setor 7 do Centro de Brasília era leve e de baixa 

complexidade. O controlador do Setor 7 fez relativamente poucas transmissões de 

rádio durante o período em que o Legacy estava naquele setor, e passavam longos 

momentos entre as transmissões. Em resumo, a carga de trabalho do controlador 

do Setor 7 era extremamente baixa, dando a ele ampla oportunidade para tomar as 

medidas necessárias a partir do momento em que houve a interrupção das 

respostas do transponder do Legacy às 19:02Z. 
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Às 19:28Z e novamente às 19:29Z, o Controle de Tráfego Aéreo iniciou duas 

chamadas de rádio para o Legacy, solicitando à tripulação que mudasse para outra 

freqüência. Essas chamadas ocorreram aproximadamente vinte e seis minutos 

depois de o Controle de Tráfego Aéreo deixar de receber as respostas do 

transponder do Legacy. O atraso, muito provavelmente, fez o Legacy voar além do 

alcance do transmissor de rádio do Controle de Tráfego Aéreo, o que resultou em 

uma situação em que, mesmo com os rádios operando adequadamente, o Legacy 

não conseguia receber as chamadas de rádio do Controle de Tráfego Aéreo na 

última freqüência designada. Ademais, o Controle de Tráfego Aéreo não fez 

qualquer tentativa imediata para assegurar que o Legacy estivesse recebendo as 

chamadas ou cumprindo a instrução de mudança para uma nova freqüência.  

Houve quatro chamadas subseqüentes do BS ACC para o Legacy; três delas 

faziam referência ao sinal de chamada da aeronave, a quarta foi outra solicitação 

de mudança para nova freqüência. Mais uma vez, a tripulação do Legacy não 

respondeu a nenhuma das transmissões, porque a aeronave estava além do 

alcance de recepção da última freqüência designada pelo Controle de Tráfego 

Aéreo. Essas seis transmissões do Centro de Brasília para o Legacy foram feitas 

em inglês e não aparecem na transcrição do gravador de voz do Legacy. 

Às 19:31Z, o símbolo de posição do alvo do Legacy e o respectivo bloco de 

dados desapareceram completamente da tela do radar do controlador (Vide 

FIGURA 13). Não houve qualquer ação do piloto que pudesse ter causado o 

desaparecimento completo tanto do símbolo de posição do alvo como do bloco de 

dados. Nesse momento, o Legacy não estava mais em contato com o radar, o que 

impunha ao Controle de Tráfego Aéreo a obrigação de implantar uma separação 

de 2.000 pés entre a N600XL e todos os outros tráfegos, inclusive o Vôo 1907, que 

voava na direção sudeste na mesma via aérea, em direção oposta. 
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FIGURA 13 

 

 

 

19:31Z: Perda de Contato da N600XL com o radar. 

O símbolo de posição do alvo e o bloco de dados do Legacy 

desaparecem da tela do radar do Centro de Brasília em uma varredura do 

radar. 

 

 

 

 

Antes       

        Depois 
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Às 19:34Z, o Legacy reaparece na tela do controlador como uma resposta 

primária de radar sem o respectivo bloco de dados. Como indicado anteriormente, 

o contato com o radar foi perdido às 19:31Z, assim, o reaparecimento da resposta 

primária não é suficiente para o radar identificar o alvo como sendo o N600XL. [O 

símbolo de posição do alvo nesse momento é apenas um +, o que significa que o 

radar do Controle de Tráfego Aéreo não está recebendo uma resposta do 

transponder do Legacy]. A resposta primária que provavelmente representa o 

Legacy continua além de TERES e desaparece novamente às 19:38Z. 

Aproximadamente um minuto mais tarde, às 19:40Z, a resposta primária reaparece 

mas desaparece novamente às 19:41Z e assim continua durante todo o restante 

do vôo no espaço aéreo do Centro de Brasília (FIGURA 14).
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Figura 14 

Seqüência de fatos na perspectiva do controlador (19:34Z a 1 9:41Z) 

 

 

             

          

         

 

19:34Z 
Medida do controlador necessária para 
identificar o símbolo de posição do alvo: só 
reaparece um símbolo primário de radar “+” 
com a linha vetorial a sudeste de TERES 
neste momento. Nenhuma informação de 
altitude é apresentada 

19:38Z 
Medida do controlador necessária: símbolo 
primário não verificado e não identificado 
desaparece da tela do radar nesta 
proximidade. 

19:40Z 
Medida do controlador necessária mais uma 
vez porque o símbolo de posição do alvo 
primário não identificado reaparece a noroeste 
de TERES. 
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19:41Z 
Símbolo de posição do alvo não identificado 
desaparece da tela do radar. O radar do 
Centro de Brasília, depois disso, não detecta 
uma resposta primária ou secundária de radar 
que pudesse estar potencialmente associada 
com a N600XL. 
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A falta de resposta dos controladores do Setor 7 diante da perda do sinal do 

transponder, seu erro ao perceber as informações contidas no bloco de dados e a 

sua confiança nas estimativas errôneas de altitude geradas pelo radar de 

localização de altitude permitiram que o Legacy permanecesse em Nível de Vôo 

370 —altitude que o colocou em uma situação na qual a separação adequada com 

o Vôo 1907 não poderia ser mantida. Esses erros aumentaram porque a parte 

noroeste do Setor 7, que faz fronteira com a parte sul do Centro da Amazônia é 

uma área onde ocorre rotineiramente a perda de contato com o radar. Sob essas 

circunstâncias, os controladores do Setor 7 deveriam: (a) ter tomado as medidas 

apropriadas para assegurar que o Legacy, à medida que se aproximava da parte 

noroeste do setor, fosse separado do Vôo 1907 da Gol pelo menos 2.000 pés 

verticais; e (b) ter protegido as altitudes dos Níveis de Vôo 360 a 380 na via aérea 

UZ6 de qualquer outro tráfego próximo ao Legacy e a sua rota de vôo liberada. 

 

2.6.5  Erros do centro de controle aéreo de Brasília e do Amazonas durante a 

coordenação da transferência do Legacy 

Resumo da Seção 

• O Centro da Amazônia liberou o Vôo 1907 da Gol para manter o 

Nível de Vôo 370 como altitude de cruzeiro na UZ6 indo para Brasília. 

• Essa era a mesma altitude em que a N600XL viajava pela via 

aérea, porém na direção oposta. 

• O Centro de Brasília não informou ao Centro da Amazônia que o 

Centro de Brasília não estava recebendo respostas do transponder da 

N600XL em sua viagem na direção noroeste pela via aérea UZ6, nem que 

havia perdido contato com a aeronave. 

• Além disso, o Centro de Brasília alterou erroneamente a altitude da 

N600XL na faixa eletrônica de dados para Nível de Vôo 360 – uma altitude 

para a qual a aeronave não foi liberada em momento algum. 

• Esses erros, por sua vez, levaram o controlador do Centro da 

Amazônia a acreditar que não havia conflito de tráfego entre o Vôo 1907 da 

Gol e a N600XL. 

• O controlador do Centro da Amazônia errou quando declarou para 

o Centro de Brasília que havia identificado o N600XL, pois não havia sinal 
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do transponder da aeronave e a resposta primária não teria oferecido 

informações precisas sobre a altitude efetiva do Legacy. 

 

O Centro da Amazônia liberou o B737 a manter nível de vôo 370 como 

altitude de cruzeiro ao longo da via aérea UZ6 de Manaus a Brasília. Em algum 

momento antes da colisão, o controlador do Setor 7 do Centro de Brasília informou 

ao Centro da Amazônia que o Legacy estava viajando na direção noroeste pela 

UZ6, mas não informou ao controlador do Centro da Amazônia que o Controle de 

Tráfego Aéreo não estava recebendo sinais do transponder do Legacy e que o 

Legacy não estava mais em contato de radar.  

Sem essas informações, o controlador da Amazônia acreditou, erroneamente, 

que havia separação vertical adequada com base nas informações contidas na 

faixa de dados da N600XL, as quais mostravam que a aeronave se mantinha em 

seu nível de vôo enquanto prosseguia pela UZ6. Importante lembrar que o 

controlador do Centro de Brasília havia mudado inadequadamente a faixa 

eletrônica de dados da N600XL para que indicasse permanentemente que a 

altitude da aeronave era Nível de Vôo 360. 

De fato, quando o Legacy se aproximava do espaço aéreo do Centro da 

Amazônia, o controlador do Centro da Amazônia disse ao controlador do Centro de 

Brasília “Pegamos ele”, referindo-se ao Legacy. Isso agravou os erros cometidos 

até então, porque a N600XL não era um alvo identificado pelo radar naquele 

momento. Se houvesse qualquer informação apresentada para o Legacy na tela do 

radar do Centro da Amazônia, era meramente um alvo primário com um bloco de 

dados parcial que não revelava a altitude real da aeronave, que era Nível de Vôo 

370, nem a altitude que o Centro de Brasília declarou como sendo a altitude de 

cruzeiro, Nível de Vôo 360. 

 

2.7  Sucessão de erros do controle aéreo constitui a causa direta do acidente 

Aproximadamente às 19:57Z, o B737 e a N600XL colidiram no Nível de Vôo 

370 no espaço aéreo controlado sobre a região amazônica do Brasil. Esse 

acidente foi causado por sérias falhas do sistema de Controle de Tráfego Aéreo 

brasileiro em: 



 60 

a.  Determinar mudança de altitude da N600XL de modo que não 

permanecesse em rota de colisão com o Vôo 1907 da Gol enquanto a 

N600XL se aproximava de Brasília e depois que passasse desse ponto; 

b.  Notificar a tripulação da N600XL que o radar de supervisão do 

Controle de Tráfego Aéreo não estava mais recebendo respostas do 

transponder da aeronave; 

c.  Coordenar com outros controladores a separação vertical e 

horizontal adequada da N600XL quando ficou evidente que o Controle de 

Tráfego Aéreo não estava mais recebendo respostas do transponder da 

aeronave; 

d.  Confirmar a altitude da N600XL durante o período em que o radar de 

localização de altura radar fornecia estimativas errôneas a respeito da altitude 

da aeronave; 

e.  Tomar medidas quando o bloco de dados e o símbolo de posição do 

alvo da N600XL desapareceram da tela de radar do controlador;  

f.  Proteger adequadamente as altitudes dos Níveis de Vôo 360 a 380 

na UZ6 de quaisquer outros tráfegos nas proximidades do Legacy, como o 

Vôo 1907 da Gol. 
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3.  RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DO CENIPA E DA NTSB 

 

Embora a investigação desse acidente trágico ainda esteja em andamento, 

os investigadores do CENIPA e da National Transportation Safety Board 

observaram diversos problemas de segurança no sistema de Controle de Tráfego 

Aéreo do Brasil. Muitas dessas falhas de segurança observadas no sistema do 

ATC, se corrigidas antes, poderiam ter evitado a colisão de 29 de setembro de 

2006. As recomendações preliminares da CENIPA e da NTSB (documentos 5 e 6) 

incluem: 

• Garantir o nível de proficiência na língua inglesa por parte de 

todos os controladores de tráfego aéreo. 

• Modificar o software de dados do radar do ATC para garantir 

que o campo “altitude autorizada” no bloco de dados não mude 

automaticamente. Ele só deverá ser mudado pela ação direta do 

controlador responsável pela aeronave. 

• O radar determinador de altitude pode enganar os 

controladores e só deve ser mostrado se especificamente requisitado 

pelo controlador e deve ser inequivocamente distinto dos relatórios de 

altitude do Modo C da aeronave. 

• Os controladores do ATC não notaram a perda de sinal do 

transponder do Legacy durante muito tempo. Os mostradores do ATC 

precisam ser modificados para identificar claramente a perda dos sinais 

secundários de radar por meio de código de cores ou outros métodos. 

• Os controladores do ATC não encerraram as operações 

RVSM do Legacy depois da perda do transponder Modo C. Os 

controladores devem receber novo treinamento sobre operações RVSM. 

• A transferência de controle entre os setores deve incluir 

qualquer anormalidade no status das comunicações ou incertezas a 

respeito dos dados do vôo. 

• O ATC deve desenvolver procedimentos para garantir que os 

controladores monitorem ativamente a altitude das aeronaves, solicitem 

e confirmem as mudanças de altitude quando em status não-modo C, e 

registrem quando a aeronave deixar e alcançar as altitudes designadas. 
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• O ATC deve tomar ação decisiva para localizar uma 

aeronave que tenha sido perdida simultânea ou inesperadamente do 

radar ou do rádio. 

• Os controladores rotineiramente fecham os blocos de dados 

das aeronaves na sua área de responsabilidade logo após o handoff. 

Deve-se descontinuar essa prática. 

• Relatórios incompletos durante as substituições podem fazer 

com que os controladores substitutos façam suposições incorretas sobre 

o status das aeronaves sob seu controle e responsabilidade. Deve-se 

criar uma lista de verificação com os itens críticos a serem informados 

nos relatórios durante as substituições. 

 

 O jornal Folha de S. Paulo noticiou em 8/04/07 a existência de um relatório 

preparado por representantes da Federação Internacional das Associações dos 

Controladores de Tráfego Aéreo (IFATCA), com os resultados de vistorias 

realizadas no Cindacta 1 (Brasília), em outubro do ano passado, no qual uma série 

de problemas de segurança são apresentados (falhas de equipamentos, 

deficiência de treinamento, sobrecarga de trabalho, entre outros). Tal relatório teria 

sido levado a conhecimento do Presidente da República em novembro de 2006 

(documento 7).    
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4.  PERGUNTAS FREQÜENTES  

 

4.1. Perguntas sobre o acidente 

 

A. Quem é o responsável por garantir que o tráfego aéreo esteja 

adequadamente separado e que as aeronaves não sofram colisões? 

O sistema controle de tráfego aéreo ("ATC"). O Anexo 11 da Convenção 

sobre Aviação Civil Internacional estabelece que os objetivos dos serviços de 

tráfego aéreo deverão ser: 

a) evitar colisões entre aeronaves; 

b) evitar colisões entre aeronaves na área de manobras e obstruções nessa 

área; 

c) facilitar e manter fluxo ordenado de tráfego aéreo; 

d) dar conselhos e informações úteis para a condução segura e eficiente dos 

vôos; 

e) notificar as organizações adequadas sobre qualquer aeronave que 

necessite de ajuda com busca e resgate, e auxiliar essas organizações, conforme 

necessário. 

O Brasil é signatário dessas disposições, promulgadas pela Organização de 

Aviação Civil Internacional (ICAO). 

 

B. Por que a N600XL e o B737  se chocaram? 

O sistema de controle de tráfego aéreo do Brasil falhou ao não garantir a 

separação correta entre as duas aeronaves. A N600XL e o B737 estavam 

operando em espaço aéreo Classe A, que, no Brasil, é chamado de Área de 

Controle Superior. Somente vôos operando sob as Normas de Vôo por 

Instrumentos (IFR) são permitidos no espaço aéreo Classe A. De acordo com o 

Anexo 11 da ICAO, o Controle de Tráfego aéreo é obrigado a prestar serviços nos 

vôos em espaço aéreo Classe A, garantindo separação adequada entre as 

aeronaves. 



 64 

As duas aeronaves envolvidas no desastre operavam de acordo com as 

normas de vôo por instrumento (IFR). Em decorrência de uma série de erros e 

deficiências do sistema, o controle de tráfego aéreo liberou as duas aeronaves, 

que voavam em direções opostas na mesma aerovia, para viajar na mesma 

altitude designada do Nível 370 de Vôo (37.000 pés). 

 

C. Por qual razão estavam os dois aviões na mesma altitude? 

O Controle de Tráfego Aéreo autorizou que as duas aeronaves mantivessem 

essa altitude. Este não foi um problema imediato quando as duas aeronaves 

estavam a centenas milhas de distância uma da outra, mas na medida em que 

essas aeronaves prosseguiam em direções opostas pela aerovia UZ6 mais alta, as 

informações passadas ao controlador de tráfego bem antes da colisão deveriam ter 

alertado da necessidade de alteração da altitude e/ou da rota de vôo de pelo 

menos uma das aeronaves. 

 

D. Com base nas informações previstas no plano de vôo, a N600XL poderia 

estar voando em altitude diferente? 

Não. O Controle de Tráfego Aéreo controla o progresso de um vôo IFR desde 

a partida até o destino, por meio de autorizações, que são instruções verbais do 

controlador que limitam o movimento horizontal e vertical de uma aeronave em 

espaço aéreo controlado. Por exemplo, uma requisição do controlador para subir e 

manter o Nível 370 de Vôo (37.000 pés) é uma liberação, e a tripulação da 

aeronave a quem essa liberação é feita deve acusar o recebimento da liberação, 

obedecendo-a. A tripulação não pode mudar de altitude a menos que o controle de 

tráfego aéreo libere uma altitude diferente ou que ocorra uma emergência que 

impeça o cumprimento da liberação. 

Um vôo de plano não é uma liberação e nem mesmo autoriza um piloto a 

operar em espaço aéreo controlado nos termos das regras de vôo por instrumento 

(IFR). No caso, apesar de o plano de vôo da N600 XL prever duas mudanças de 

altitude durante o percurso, o controlador de tráfego havia liberado o Nível 370 de 

vôo para as duas aeronaves e jamais alterou tal determinação de altitude mesmo 

quando era necessário fazê-lo. 
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E. Ocorreu um caso de falta de comunicação em qualquer momento 

durante o vôo? 

Não. Os rádios do Legacy estavam em condições operacionais durante todo 

o vôo e as gravações da cabine demonstram que os pilotos ouviam transmissões 

de diálogos de outros vôos nas freqüências determinadas pelo controle de tráfego 

aéreo. Um número significativo de transmissões do Legacy para o Centro de 

Brasília, que começaram aproximadamente às 16:48 horas do horário local, foram 

gravadas pelo controle de tráfego aéreo, ainda que tais chamadas não tenham sido 

respondido. Além disso, o Legacy recebeu instrução do Centro de Brasília às 16:53 

para mudar de freqüência, mas os pilotos não receberam a informação sobre os 

dígitos da nova freqüência. 

 

F. O que é um transponder? 

Um transponder é um aparelho eletrônico que transmite informações para o 

controle de tráfego aéreo quando o radar de supervisão do ATC solicita essas 

informações. A resposta do transponder contém, entre outras coisas, os dados de 

altitude que, por sua vez, são processados pelos computadores do ATC e 

mostrados na tela do radar do controlador. As informações sobre altitude que 

aparecem na tela do radar do controlador são a base em que se apóia o 

controlador para garantir que uma aeronave viaje verticalmente longe da outra. O 

transponder também fornece informações de impedimento de colisão para outras 

aeronaves que estejam equipadas com um Sistema de Prevenção de Colisão de 

Tráfego (TCAS). 

 

G. O fato de o transponder da N600XL não ter sido recebido pelo Controle 

de Tráfego Aéreo durante aproximadamente cinqüenta e cinco minutos antes 

da colisão é significativo? 

Sim. Uma vez que um controlador tenha identificado positivamente uma 

aeronave usando um radar de vigilância, o símbolo da posição alvo que representa 

a aeronave na tela do controlador irá mudar de aparência caso o ATC não esteja 

mais recebendo o sinal do transponder da aeronave. No caso, o radar de vigilância 

do ATC parou de receber um sinal do transponder da N600XL aproximadamente 
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às 16:02 horas do horário local. A colisão ocorreu aproximadamente cinqüenta e 

cinco minutos depois, às 16:57 horas do horário local. 

De acordo com as normas brasileiras, o controlador deve: (1) informar o piloto 

quando o sinal do transponder não estiver mais sendo recebido (MMA100/31 item 

16.2.4.10; IMA 100/12:14.4.9 e 14.4.11); e (2) informar a próxima posição de 

controle do mesmo centro ou do centro responsável pelo espaço aéreo adjacente 

quando o sinal do transponder da aeronave tiver sumido (IMA 100-12:14.4.10). As 

normas brasileiras exigem também que (3) o controlador faça uma solicitação para 

que o piloto verifique o funcionamento do transponder quando o mesmo deixar de 

emitir o sinal de resposta desejado para o ATC (MMA 100/31 item 16.2.4.11; IMA 

100/12:14.8 nota).  

No caso, o ATC deixou de cumprir as medidas de segurança exigidas. A 

margem de segurança foi ainda mais comprometida quando o radar de 

determinação de altura do Brasil começou a fornecer estimativas errôneas e 

oscilantes da altitude do Legacy na tela do controlador, levando o controlador a 

acreditar, erroneamente, que a aeronave estava em uma altitude diferente do Nível 

370 de Vôo. 

Quando o ATC parou de receber o sinal do transponder do Legacy, a 

aeronave estava operando em espaço aéreo Mínimo de Separação Vertical 

Reduzida (RSVM), que permite tráfego aéreo de altitude em cruzeiro na faixa de 

1.000 pés de distância entre aeronaves. Em caso de perda do sinal do 

transponder, o controlador de tráfego aéreo deveria ter determinado a suspensão 

das operações RSVM do Legacy e se certificado de que esta aeronave se 

mantivesse separada das demais em pelo menos 2.000 pés. 

Desta maneira, a falha do controlador de tráfego em agir quando o radar de 

vigilância do ATC falhou ao receber o sinal do transponder da N600XL foi causa 

vital da ocorrência da colisão. 

 

H.  Qual é o perigo de atribuir responsabilidade criminal a acidentes de 

aviação? 

Os pilotos do Legacy e determinados controladores de vôo enfrentam a 

possibilidade de um processo criminal em razão do acidente. A Convenção 

Internacional sobre Aviação Civil, bem como as principais instituições e 
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organizações de segurança de vôo são firmemente contrárias à criminalização de 

acidentes e incidentes de aviação, pois isso prejudica drasticamente o fluxo de 

informações necessário para a investigação dos fatos e, consequentemente, a 

prevenção de futuros eventos.  

 

4.2   Perguntas sobre diálogos gravados na cabine do Legacy 

 

A. 18:37:36 Z – You know, someone else having the engineer pulling the 

numbers with me, and we kept doing `em and like, oh, please shut up. And 

I’m like *, what’s going on, you know. I’m going, this can’t be right. I know 

that, but then again, I don’t want to be wrong and take off****4 

Questão: Havia alguma dúvida sobre os procedimentos de navegação e de 

decolagem? 

Resposta: Não. Esse diálogo refere-se a uma discussão prévia sobre a 

localização do centro da gravidade da aeronave. Antes do vôo, os pilotos 

calcularam e entenderam perfeitamente a localização do centro da gravidade da 

aeronave. O comentário "isto não pode estar certo" refere-se a uma discussão 

ocorrida durante a semana entre Jan Paladino e um engenheiro da Embraer, uma 

discussão na qual o engenheiro, por engano, havia dado informações sobre o 

centro da gravidade para o Paladino no sistema métrico e não em unidades do 

sistema inglês de medição. Paladino reconheceu imediatamente a discrepância e 

pediu ao engenheiro que desse as informações em unidades do sistema inglês.  

Para resumir, em 29 de setembro de 2006, a aeronave estava carregada de 

acordo com as limitações do centro de gravidade e de peso. 

 

B.  18:38:40 Z – Are they speaking English to you guys or Portuguese5  

                     
4 Tradução proposta no Inquérito: Você sabe, alguém mais tendo os engenheiros 

empurrando os números para mim, e nós continuamos os fazendo e gostando, oh, por 

favor, cale-se. E eu sou como *, o que está acontecendo, você sabe. Estou indo, isto não 

pode estar certo. Eu sei disso, mas então, eu não quero estar errado e decolar **** 

5 Tradução proposta no Inquérito: Eles estão falando Inglês para vocês ou Português. 
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Questão: Explique se o idioma inglês usado pelos controladores causou 

problemas de comunicação entre a aeronave e o ATC. 

Resposta: A grande maioria das transmissões que os pilotos ouviram durante a 

operação no espaço aéreo brasileiro eram em português. Ainda que os 

controladores de tráfego aéreo se comunicassem com o Legacy em inglês, 

algumas dessas transmissões revelaram falta de proficiência em tal idioma. Os 

pilotos procuraram evitar problemas operacionais solicitando esclarecimentos do 

controle de tráfego aéreo, sempre que necessário. O recente Relatório de 

Recomendações do CENIPA, divulgado em razão do acidente, afirma o propósito 

de assegurar o nível de proficiência em idioma inglês de todos os Operadores do 

Sistema de Controle de Tráfego Aéreo brasileiros (documento 5).  

 

C. 18:39:09 Z – I, I had a feeling it was going to be eight thousand feet** what 

is it. And when we went to, to the tower, she immediately gave it to us. Uh, it´s 

just the phraseology like line up and takeoff.6 

Questão: Houve dúvidas sobre a altitude do vôo ou sobre os procedimentos a 

serem seguidos durante o vôo? 

Resposta: Não. Antes da decolagem em São José dos Campos (SBSJ), a 

tripulação recebeu autorização de partida de acordo com as normas de vôo por 

instrumento (IFR). De acordo com essa liberação, a N600XL estava liberada para 

fazer o vôo de "Partida OREN", procedimento de partida por instrumentos padrão 

publicada para SBSJ. Como não há altitude inicial estabelecida na tabela da 

aeronáutica que descreve a Partida OREN, a tripulação pediu instruções para o 

Controle de Tráfego Aéreo. O controlador não respondeu aos pedidos de instrução 

da tripulação. Momentos antes da decolagem, o controlador finalmente enviou uma 

liberação para que a N600XL mantivesse 8.000 pés na partida. 

 

D. 18:39:29 Z –Hate to have the Brasilian Air Force on our ass.7  

Questão:  Qual é o significado dessa expressão? 

                     
6 Tradução proposta no Inquérito: Eu, eu tinha um sentimento que seria oito mil pés** o que é 

isto. E quando nós fomos para, para a torre, ela imediatamente nos deu isso. Uh, é apenas 

a verbalização como alinhar e decolar.  

7 Tradução proposta no Inquérito: Odeio ter a Força Aérea Brasileira no nosso rabo.  
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Resposta: O uso dessa expressão refere-se à decisão da tripulação de solicitar 

confirmação da altitude inicial antes da partida. Esse comentário reflete, de 

maneira coloquial, a preocupação da tripulação em tomar todas as precauções 

necessárias para atuar em conformidade com as normas aplicáveis, evitando mal-

entendidos com as autoridades aeronáuticas brasileiras. 

 

E. 18:41:14 Z - Still working out the Kinks on how to work this stuff. This 

FMS. 8 

Questão: Houve alguma dúvida sobre a utilização do FMS? 

Resposta: Não. Os pilotos eram capacitados para compreender e usar o Sistema 

de Gerenciamento de Vôo (FMS) instalado no Legacy. A tripulação inseriu 

corretamente as informações exigidas no FMS antes da partida de SBSJ e operou 

adequadamente as inserções de dados no FMS durante todo o vôo. 

 

F. 18:41:56 Z-  ´Cause the airshow´s not initialized to the FMS right now 

´cause it´s giving us an hour and a half9 

Questão: Houve dúvidas sobre a utilização do FMS ou o equipamento tinha 

qualquer problema? 

Resposta: Não. O Legacy está equipado com um recurso chamado "Airshow", que 

consiste em um sistema de informação aos passageiros que apresenta, em uma 

tela de televisão localizada na cabine, a posição da aeronave em relação ao mapa 

geográfico. O Airshow também mostra o tempo de chegada estimado e o tempo de 

vôo remanescente até a aterrissagem. O sistema de entretenimento durante o vôo 

que existe na maioria das linhas aéreas comerciais modernas está equipado com o 

mesmo recurso. 

Algumas das informações fornecidas para o Airshow provêm do FMS do 

Legacy. O comentário em questão foi feito por um passageiro funcionário da 

Embraer, observando que as informações na tela do Airshow poderiam não estar 

                     
8 Tradução proposta no Inquérito: Ainda trabalhando os problemas de como mexer nesta 

coisa. Este FMS.  
9 Tradução proposta no Inquérito: Porque o airshow não se inicializou para o FMS agora 

porque ele está nos dando uma hora e meia.  
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sincronizadas com o FMS da aeronave. Independentemente disso, o Airshow não 

é um componente que, de qualquer maneira, afeta a segurança de vôo ou 

navegação. 

 

G. 18:42: 09 Z  - I just want to make sure we’re going to right direction10 

Questão:  Houve dúvidas sobre a direção a ser seguida e sobre a navegação? 

Resposta: Não. A tripulação de vôo compreendeu a liberação da rota, e a 

aeronave estava prosseguindo no curso naquele momento. Em momento algum o 

controle de tráfego aéreo questionou o Legacy sobre sua direção ou atribuição de 

rota, e os pilotos estiveram sempre cientes da posição da aeronave ao longo da 

rota de vôo. Diante desses fatos, o comentário não deve (e não pode) ser 

interpretado literalmente. 

 

H. 18:51:00 Z - I don´t even know what to call these guys. I´m just gonna 

say….11  

Questão: Houve alguma dúvida sobre o modo de se comunicar com o controlador 

do ATC brasileiro? 

Resposta: Não houve dúvidas. Este comentário foi feito enquanto o co-piloto 

procurava confirmar que a mudança da freqüência era para outro controlador no 

Centro de Brasília. 

 

I. 18:51:11 Z – November six zero zero Xray Lima, squawk ident. Radar 

surveilance. 12 

Questão: O que você entende pela expressão "vigilância radar"? 

Resposta: Os pilotos entendem que este termo significa que o controlador do 

Centro de Brasília, cuja responsabilidade era prestar serviços de tráfego aéreo 

para a N600XL, identificou positivamente a aeronave na tela do radar por meio do 
                     

10 Tradução proposta no Inquérito: Eu só quero ter certeza de que estamos indo na direção 

certa.  
11 Tradução proposta no Inquérito: Eu nem sei como chamar esses caras. Eu só vou dizer... 
12 Tradução proposta no Inquérito: November sexto zero zero Xray Lima , squawk ident. 

Vigilância radar.  
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radar de vigilância do serviço de controle de tráfego. Nessas circunstâncias, a 

prestação de serviços de tráfego aéreo é feita por informações provindas do radar. 

 

J. 18:51:20 Z – Oh @ (fucking), I forgot to do that..13 

Questão: O que foi esquecido? 

Resposta: Nada foi esquecido. Imediatamente após receber o comando do 

controle para pressionar o botão IDENT na Unidade de Gerenciamento do Rádio 

da aeronave, o piloto assegurou-se que o referido comando havia sido cumprido. 

Os vídeos do radar do centro de controle de tráfego aéreo demonstram que 

apenas alguns segundos decorreram entre o momento em que a aeronave 

recebeu o comando para proceder ao IDENT do centro de controle e o momento 

em que tal comando foi devidamente cumprido. 

 

k. 18:59:30 Z – hey, did you do this at RTO one? Aw, did I? I´m sorry. I 

didn´t even check14.  

Questão: O que não foi checado? 

Resposta: Naquele momento, a tripulação discutia os dados de funcionamento 

preliminares para a decolagem de Manaus no dia seguinte. A referência a "RTO 

one" descreve um plano de decolagem rejeitado, e o comentário do capitão foi um 

reconhecimento da natureza preliminar dos cálculos de funcionamento. O 

comentário não se relacionava de qualquer modo ao planejamento de 

funcionamento do vôo de SBSJ para Manaus. 

 

L. 19:18:31 Z - So we did a pretty good wag off ou head. Althought I think I 

figure, you figure about three thousand pounds…doing the wag. But the burn 

was more. You and I thought that the burn would be eight thousand. Turned 

out to be ninety eight hundred. 15 

                     
13 Tradução proposta no Inquérito: Oh @ (porra) eu esqueci de fazer isso... 
14 Tradução proposta no Inquérito: Hey, você fez isso no RTO primeiro? Aw, eu fiz? Me 

desculpe. Eu nem chequei.  
15 Tradução proposta no Inquérito: Então nós fizemos um bom balanço com nossas cabeças. 

Apesar de eu achar que descobri,. Você descobriu sobre três mil libras... fazendo o 
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Questão:  Houve qualquer engano no cálculo do combustível para a viagem? 

Resposta: Não. A discussão relativa ao carregamento de combustível foi 

exclusivamente referente ao vôo de Manaus para Fort Lauderdale, programado 

para o dia seguinte. 

 

M. 19:25:16 Z -  We should get through this flight that way to build our 

confidence so we don´t # (fuck) anything up.16 

Questão: A tripulação da aeronave estava insegura quanto a conseguir realizar o 

vôo? 

Resposta: Não. Os pilotos estavam confiantes de sua capacidade de operar 

adequadamente a aeronave e seus sistemas. Eles demonstraram sua confiança e 

capacidade durante a descida e aterrissagem de emergência. 

 

N. 19:59:13 - 19:59:15 Z – Dude, you have the TCAS on? Yes, the TCAS is 

off. 17 

Questão:  Qual o significado dessa conversa? 

Resposta: A resposta afirmativa "yes [sim]" à pergunta sobre se o TCAS estava 

"on [ligado]" confirma que "TA/RA" [Orientação de Tráfego e Orientação de 

Resolução] apareceu na tela da Unidade de Gerenciamento de Rádio do 

ATC/TCAS. TA/RA é o modo operacional normal durante o vôo para o transponder 

e para o TCAS. A frase "the TCAS is off [o TCAS está desligado]" confirmou que a 

tela do TCAS não "pop up [abriu]" para apresentar uma indicação visual de uma 

Orientação de Tráfego ("TA") ou de uma Orientação de Resolução ("RA") para a 

tripulação. 

                                                          

balanço. Mas o consumo foi maior. Você e eu pensamos que o consumo seria de oito mil. 

Acabou que foi de nove mil e oitocentos. Acabou que foi isso.  
16 Tradução proposta no Inquérito: Nós temos que passar por esse vôo para criarmos 

confiança, então nós não # (fodemos) nada. 
17 Tradução proposta no Inquérito: Cara, você está com o TCAS ligado? É o TCAS está 

desligado.  
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5.  JATO EMBRAER LEGACY 600 135BJ 

 

O Embraer Legacy 600 é um jato executivo médio baseado no Embraer 135, 

mas que inclui tanques extras de combustível e winglets, similares aos do Embraer 

145. O Legacy transporta 16 passageiros por 3.250 milhas náuticas a 459 nós. 

Possui cerca de 26 metros de comprimento e uma envergadura de cerca de 21 

metros. 

O Legacy está equipado com o sistema aviônico integrado Honeywell Primus 

1000. Dois computadores IC-600 são os componentes primários do sistema 

integrado. Eles formam uma interface com os sistemas da aeronave e gerenciam 

as informações nos apresentadores da aeronave. Há cinco apresentadores CRT 

na cabine para a tripulação de vôo, incluindo dois apresentadores primários de vôo 

(PFDs) nos painéis do piloto e do co-piloto, dois apresentadores de múltiplas 

funções (MFDs) nos painéis do piloto e do co-piloto, e um apresentador do sistema 

de indicações do motor e de alerta da tripulação (EICAS) no painel central. Além 

disso, há duas Unidades de Gerenciamento de Rádio (RMUs) de cada lado do 

EICAS no painel central. 
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O Legacy está equipado com um Sistema de Alerta e Prevenção de Colisões 

(TCAS), que fornece indicações para a tripulação sobre possível tráfego aéreo no 

sentido contrário. O sistema fornece tanto avisos visuais como sonoros e 

recomenda ações evasivas para evitar outras aeronaves que entrem no trajeto de 

vôo esperado para a aeronave. O computador TCAS recebe dados dos 

transponders e do altímetro de rádio da aeronave, bem como os sinais transmitidos 

pela outra aeronave. O TCAS rastreia todo o tráfego nas proximidades que esteja 

equipado com transponder para determinar se este poderia vir a se tornar uma 

ameaça. 

Se o TCAS determina que a trajetória prevista de outra aeronave cruzará o 

seu caminho, ele emite um Aviso de Tráfego aproximadamente 35 a 45 segundos 

antes do conflito. O piloto pode então, se necessário, tomar ações preventivas. O 

TCAS emite um Aviso de Resolução se um conflito for esperado em 20 a 30 

segundos. Mensagens audíveis aconselham o piloto sobre a ação a ser adotada 

(subir ou descer) a fim de evitar o conflito. 

A área monitorada pelo TCAS pode ser mostrada manualmente no MFD ou 

pode ser colocada em modo automático. Nesse caso, ela “piscará” no MFD para 

dar indicação visual de qualquer Aviso de Tráfego ou de Resolução. O Indicador de 

Velocidade Vertical no PFD indicará a velocidade vertical necessária para evitar o 

possível conflito. O sistema TCAS não dá avisos em altitudes abaixo de 180 pés. 

O transponder pode ser ajustado para um de cinco modos, que aparecerão 

na RMU: STANDBY, ATC ON (responde aos Modos S e A, não relata a altitude), 
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ATC ALT (responde aos Modos A, C e S e relata a altitude), TA ONLY (é 

selecionado o modo de aviso do TCAS), ou TA/RA (selecionado o modo de aviso 

de tráfego/resolução do TCAS). Os Avisos de Resolução só serão gerados se a 

aeronave intrusa estiver equipada com transponders Modo S ou C operacionais. 

Os Avisos de Tráfego podem ser gerados se a aeronave intrusa tiver transponders 

Modos S, C ou A operacionais. O sistema TCAS não fornece nenhuma indicação 

(TA ou RA) de aeronaves sem transponders operacionais. 
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6. PROBLEMAS DE PRODUÇÃO E PRÉ-ENTREGA DO N600XL  

E A CONDUTA DA EMBRAER APÓS O ACIDENTE 

 

6.1 Problemas de produção com o N600XL 

 

Incidentes relevantes, que ocorreram durante a produção/fabricação da 

aeronave, podem explicar a falha no transponder e no Sistema de Alerta e 

Prevenção de Colisões (TCAS) em 29 de setembro de 2006. 

Um componente dos aviônicos, onde estão instalados alguns dos sistemas 

de radiocomunicação e um dos transponders do Legacy, foi devolvido à Honeywell, 

o fabricante, em abril de 2006, em razão de problemas de funcionamento. De fato, 

a unidade foi devolvida à Honeywell após ter sido instalada pela Embraer em outra 

aeronave, que saiu da linha de produção antes do N600XL. Além disso, uma das 

Unidades de Gerenciamento de Rádio do Legacy, que é parte do sistema aviônico 

da Honeywell instalado na aeronave, também foi devolvida à Honeywell porque 

também apresentou mau funcionamento, depois de instalada em um avião 

anteriormente fabricado. Apesar dos problemas de funcionamento verificados 

nesses componentes aviônicos, e do fato de que tais equipamentos foram antes 

usados em outras aeronaves, a Embraer decidiu instalá-los no Legacy vendido à 

ExcelAire. A Embraer nunca revelou à ExcelAire que os referidos componentes 

não eram novos, nem tampouco informou que já haviam sido devolvidos à 

Honeywell para reparo. 

Adicionalmente, vários problemas de manutenção foram registrados nos 

registros de vôo do Legacy vendido à ExcelAire, evidenciando defeitos na 

aeronave que poderiam ter contribuído ou explicado a falha no 

transponder/sistema TCAS em 29 de setembro de 2006. Por exemplo, durante um 

vôo de produção em 12 de julho de 2006, a Embraer identificou painéis 

inoperantes relacionados ao sistema anti-gelo das asas. 

De modo similar, em vôo teste antes da entrega, que ocorreu em 11 de 

setembro de 2006, o radar meteorológico, integrado ao sistema aviônico da 

aeronave, não passou em um teste de vôo. Posteriormente, em 14 de setembro de 

2006, o radar meteorológico falhou novamente, e embora as medidas corretivas da 
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Embraer indiquem que o problema foi aparentemente identificado, nenhuma ação 

corretiva real foi registrada. 

Durante o vôo-teste de 11 de setembro de 2006, a tripulação de vôo foi 

avisada, pelo sistema geral de alarme do avião, sobre um alerta de 

superaquecimento durante a aterrissagem. A única medida corretiva da Embraer 

foi substituir a unidade de alarme, ao invés de analisar a causa desse 

superaquecimento. Em 18 de setembro de 2006, as unidades do painel da 

aeronave tiveram que ser ajustadas devido a vibrações ocorridas em um segundo 

vôo-teste. 

Durante o “Vôo pré-entrega I” em 22 de setembro de 2006, apenas uma 

semana antes da colisão com a aeronave Boeing que operava o vôo 1907 da Gol, 

a Embraer registrou três problemas significativos com o Legacy N600XL. 

Primeiro, falhas foram notadas nos painéis dos dois Sistemas de 

Gerenciamento de Vôo (FMS), um tendo apresentado problemas de navegação e o 

outro deixando de indicar freqüências durante todo o vôo. O Sistema de 

Gerenciamento de Vôo do Legacy, como na maioria das aeronaves modernas, é 

um componente aviônico computadorizado que ajuda a tripulação na navegação, 

no planejamento do vôo e nas funções de controle da aeronave. Por causa dessas 

falhas, foi necessário trocar uma das unidades de integração de navegação. 

Segundo, um dos computadores do Sistema de Gerenciamento de Vôo 

(FMS) desligou durante a aproximação final, exigindo a troca da unidade de 

controle (isso é semelhante a trocar um sistema inteiro de computador desktop) 

Por fim, o sistema anti-gelo falhou, exigindo que a Embraer trocasse um 

sensor. Essa falha, contudo, persistiu no “Vôo pré-entrega II”, que ocorreu no 

mesmo dia. 

 

6.2 Problemas detectados na entrega da aeronave 

 

Representantes da ExcelAire viajaram para as instalações da Embraer em 

São José dos Campos, São Paulo, Brasil, em 23 de setembro de 2006, juntamente 

com o representante comercial da Embraer, a fim de fazer uma inspeção pré-

compra no Legacy, que na época ainda possuía registro temporário brasileiro. 

Esperava-se que o processo de inspeção durasse três dias. 
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Como mencionado acima, o propósito da inspeção pré-compra é assegurar 

as condições operacionais básicas da aeronave e que essa esteja de acordo com 

certas especificações. O representante da ExcelAire inspecionou o Legacy, pela 

primeira vez em 26 de setembro de 2006, após serem detectados os três 

problemas envolvendo os sistemas elétricos e antigelo da aeronave. 

O primeiro vôo de aceitação do N600XL ocorreu em 26 de setembro. 

Enquanto realizavam verificação pré-vôo na cabine de comando, os pilotos de 

testes da Embraer decidiram iniciar a unidade de força auxiliar (APU) da aeronave. 

Antes de iniciar a APU, os procedimentos da própria Embraer exigem que os 

pilotos desliguem os dois interruptores gerais de aviônica, que são botões 

localizados no painel superior. 

O desligamento dos referidos interruptores gerais antes de se iniciar a APU 

isola os equipamentos aviônicos mais críticos, protegendo-os contra possíveis 

picos de energia que podem ocorrer durante a seqüência de acionamento dessa 

unidade de força. Quando os interruptores gerais são desligados, os painéis de vôo 

se desligam também.  

Contudo, quando os pilotos de testes da Embraer desligaram os interruptores 

gerais, o painel primário de vôo (PFD) do capitão e o painel de múltiplas funções 

(MFD) do co-piloto permaneceram ligados.18 Como resultado, é provável que 

alguns equipamentos aviônicos críticos como o transponder ainda estivessem 

conectados ao sistema elétrico, embora a posição desligada da chave devesse tê-

los isolado.19 

Após tentar resolver o problema por aproximadamente quarenta e cinco 

minutos, por fim os pilotos da Embraer decidiram ligar a APU do Legacy enquanto 

o PFD do capitão e o painel de múltiplas funções MFD do co-piloto ainda estavam 

ligados. Sendo assim, é provável que, em 26 de setembro de 2006, equipamentos 

aviônicos críticos do Legacy tenham sido colocados em risco pela exposição a 

picos de energia durante o início da APU. 

                     
18 O apresentador primário de vôo é um LCD (mostrador de cristal líquido) no qual está contida a 
instrumentação primária de vôo da aeronave. Há dois PFDs no painel dianteiro de instrumentos 
do Legacy — um diante da posição de cada piloto. 

Há também apresentadores de múltiplas funções, cada um localizado perto de um PFD. O MFD 
também é um mostrador LCD e primariamente apresenta informações de navegação para os 
pilotos. O MFD também pode ser configurado para apresentar representações visuais de clima 
ruim, o status de vários sistemas da aeronave e alertas de TCAS. 
19 Um condutor elétrico é simplesmente uma fonte comum de energia elétrica para certos 
componentes. 
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Em um vôo de aceitação em 27 de setembro de 2006, os pilotos de teste da 

Embraer notaram que ambas as imagens do Sistema de Gerenciamento de Vôo 

estavam piscando e trêmulas. A inspeção posterior da Embraer revelou que os 

sistemas estavam conectados incorretamente, o que motivou suspeita de que 

outros sistemas poderiam apresentar, da mesma maneira, conexões defeituosas. 

Durante teste noturno de taxiamento em solo para tentar resolver problemas 

persistentes com o sistema anti-gelo, a ExcelAire notou que as luzes da cabine 

piscavam com as mudanças da APU para a energia do gerador do motor. O 

N600XL foi o primeiro Legacy equipado com luzes LED na cabine, e a ExcelAire 

quis se certificar de que esse problema seria resolvido pela Embraer.  

Depois de uma série de discussões/conversas entre os representantes da 

ExcelAire e a diretoria da Embraer, esta por fim forneceu uma carta de intenções 

em que se comprometia a corrigir o problema após a entrega. A diretoria da 

Embraer informou à ExcelAire que o problema seria corrigido com a instalação de 

um regulador de corrente no sistema elétrico do avião. Depois que a Embraer 

concordou em consertar o mau funcionamento do LED, sem mais ressalvas, a 

ExcelAire entendeu que a aeronave estava em condições de ser entregue e a 

aceitou. 

Embora a relação entre esses múltiplos problemas e o acidente ocorrido em 

29 de setembro de 2006 permaneça desconhecida até a presente data, os 

problemas de funcionamento, assim como as anomalias mencionadas, levantam 

sérias questões quanto ao bom funcionamento e segurança da aeronave produzida 

pela Embraer.  

Até que se apurem todos os fatos verificados na produção e testes da 

aeronave e também com relação aos equipamentos de aviônica, não se pode 

saber o que teria causado o funcionamento inadequado transponder/TCAS no vôo 

de 29 de setembro. 

 

6.3 Inspeção feita pela EMBRAER na aeronave imediatamente após o 

acidente 

 

 Logo após o acidente, quando a aeronave N600XL encontrava-se em solo, 

na base aérea do Cachimbo, militares brasileiros e o pessoal da Embraer 
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gravaram, em vídeo, um procedimento de teste na cabine. Durante esse teste, 

ordenou-se a Joe Lepore que ocupasse o assento da direita enquanto um 

empregado não-identificado da Embraer tomou o assento esquerdo. Outro 

empregado da Embraer, Donovan Koch, ajoelhou-se no pedestal e fez a gravação 

enquanto lia uma lista de verificação em um laptop. Um militar brasileiro ficou de pé 

à esquerda de Koch, e o representante da ExcelAire ficou de pé atrás do Sr. Koch. 

Foi gravado um vídeo antes de se ligar a energia, abrangendo toda a cabine. Após 

acionada a energia todos os autodiagnósticos foram executados, enquanto eram 

gravados. A aeronave passou em todos os testes. Koch pediu que Lepore 

buscasse os planos de vôo no Sistema de Gerenciamento de Vôo, e houve alguma 

discussão até que o outro piloto da ExcelAire, Jan Paladino, ofereceu mais 

explicações. 

O representante da ExcelAire observou que funcionários da Embraer fizeram 

download de dados em um laptop e, após, dirigiram-se à parte traseira da 

aeronave, para  fazer download de dados a partir dos gravadores de dados de vôo 

(FDR). Até o momento, a ExcelAire não sabe quais dados de sua aeronave foram 

transferidos diretamente para o citado laptop. Os funcionários da Embraer também 

removeram os gravadores de dados de vôo do Legacy, e Koch posteriormente os 

guardou. 
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7.  EXAME DOS COMPONENTES DE AVIÔNICA E FALHAS DETECTADAS 

 

Resumo da Seção 

• A Embraer teve problemas com a Unidade de Gerenciamento de Rádios (RMU), a 

Unidade de Comunicação (RCZ) e o computador do Sistema de Gerenciamento 

de Vôo (FMS) do Legacy antes de esse ser entregue à ExcelAire. 

• A RMU havia falhado em duas outras aeronaves antes de ser instalada no 

N600XL. 

• A RCZ, que inclui o módulo do transponder, foi rejeitada em outra aeronave antes 

de ser instalada no N600XL. 

• O FMS falhou duas vezes durante vôos de produção devido a conectores 

defeituosos, que foram encontrados apenas dois dias antes do acidente. 

• O exame de componentes selecionados dos aviônicos constatou erros de 

instalação e falhas inesperadas, o que requer testes adicionais. 

 

Antes da aceitação da aeronave Legacy, bem como durante o vôo em que 

ocorreu o acidente, foram notadas anomalias nos aviônicos da nova aeronave. 

Muito embora os problemas notados durante os vôos de aceitação devessem ter 

sido resolvidos pela Embraer antes da entrega, a investigação revelou que a 

Unidade de Gerenciamento de Rádio (“RMU”) e a Unidade de Comunicação 

instaladas no N600XL não eram novas. De fato, conforme noticiado acima, ambas 

haviam sido retiradas de outras aeronaves antes de serem instaladas pela 

Embraer nessa aeronave. 

A Unidade de Gerenciamento de Rádio (“RMU”) é um painel que proporciona 

o controle de rádio, do transponder e do TCAS, entre outras funções.  

Até o presente momento, a investigação revelou que a RMU que, na cabine, 

fica do lado do piloto (RMU N.°1) já havia sido instalada antes em duas outras 

aeronaves.  

Num primeiro momento, em 05 de outubro de 2005, a referida unidade fora 

instalada pela Embraer em sua linha de montagem na aeronave número de série 

145-939. Em 10 de outubro de 2005, essa unidade foi retirada dessa aeronave, e 
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em 7 de novembro de 2005, enviada para reparos. De acordo com as informações 

disponíveis, o problema foi relatado da seguinte forma: quando se acionava a ½ 

função as informações no painel desapareciam (apareciam barras).  

Posteriormente, em 20 de dezembro de 2005, a mesma RMU N.° 1 foi 

instalada em outra aeronave, número de série 145-946, na linha de montagem da 

Embraer. Em 13 de março de 2006, o equipamento foi retirado dessa aeronave 

devido a um problema relatado da seguinte forma: “a unidade está em branco”. Em 

18 de março de 2006, a referida RMU foi novamente enviada para reparos na 

Honeywell. O Relatório de Serviço da Honeywell N.° 110295 fornece detalhes 

adicionais sobre o reparo realizado. 

Em 10 de maio de 2006, a RMU N.°1 foi mais uma vez instalada em uma 

aeronave na linha de produção da Embraer, dessa vez na de número 145-965, que 

mais tarde se tornou o Legacy N600XL.  

A ExcelAire não foi informada de que a RMU instalada em sua aeronave não 

era uma unidade nova, que tinha antes sido instalada em duas aeronaves, e que 

possuía um amplo histórico de reparos antes de ser utilizada na N600XL. 

A Unidade de Comunicação “RCZ” é uma unidade de comunicação integrada 

que tem incorporados o Transponder, o TCAS e as comunicações VHF.  

Até o presente momento, a investigação revelou que a RCZ N.° 1 que, na 

cabine, fica do lado do piloto (RCZ N.°1) já havia sido instalada antes na aeronave 

número de série 145-952, em 3 de abril de 2006.  

No dia 5 de abril de 2006, essa unidade foi removida da aeronave 145-952 

devido a um problema relatado da seguinte forma: “a unidade foi rejeitada, como 

solicitado pela Honeywell, para verificar em laboratório a funcionalidade XPDR 

MOD.S EHS – DOS. ECM H 3269”.  

Em 7 de abril de 2006, a RCZ N.° 1 foi testada pela Honeywell e voltou ao 

estoque da Embraer. 

Em 24 de maio de 2006, foi instalada na aeronave 145-965, que mais tarde 

se tornou o Legacy N600XL.  

Mais uma vez, a ExcelAire nunca foi informada de que a RCZ, incluindo o 

transponder e o TCAS, instalada em sua nova aeronave, já tinha sido instalada em 

outra aeronave e que havia sido rejeitada para uso. 
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Testes nos equipamentos aviônicos, incluindo a RMU e a RCZ foram 

confiados à Honeywell, fabricante das unidades. Para tanto, vários componentes 

foram removidos da aeronave N600XL e transportados para as instalações da 

Honeywell no Arizona.20 Embora os testes ainda estejam em andamento, já 

forneceram alguns resultados interessantes, que talvez lancem dúvidas sobre a 

confiabilidade dessas unidades. Por exemplo, foi encontrada uma quantidade 

excessiva de silicone não-condutor dentro dos conectores da antena do 

transponder. 

Já haviam sido notados conectores frouxos nos aviônicos dessa aeronave 

durante os vôos testes realizados no processo de produção da Embraer. Mais 

especificamente, o computador N.° 1 do Sistema de Gerenciamento de Vôo 

(“FMS”) falhou em duas ocasiões durante vôos-teste de produção. Na primeira 

falha, em 22 de setembro de 2006, o FMS ficou em branco quando a aeronave 

estava em aproximação final para pousa. A segunda falha ocorreu em 27 de 

setembro de 2006 quando se constatou que o FMS estava “piscando”. Descobriu-

se — dois dias antes do vôo em que ocorreu o acidente — que a causa desse 

problema foi um conector com “mau contato”. 

Também por ocasião dos testes conduzidos pela Honeywell, detectou-se que 

enquanto a aeronave estava voando nivelada a 37.000 pés, o TCAS recebeu um 

sinal de “peso nas rodas”, o que faz o sistema interpretar que a aeronave está no 

solo. Importante salientar que o sistema TCAS não funciona quando recebe 

informações no sentido de que a aeronave está em solo ou abaixo de 180 pés. Os 

testes realizados até esta data não revelaram a causa desse sinal incorreto. 

Os resultados dos testes completos da Honeywell ainda não estão 

disponíveis e mais testes serão necessários. 

 

                     

20 Nem todos os componentes aviônicos do Legacy foram testados. Por exemplo, os Computadores 

de Dados do Ar não foram removidos da aeronave e foram usados nos testes CDAs do estoque da 

Honeywell. 
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8.  RELATÓRIOS DE PROBLEMAS EM SERVIÇO (SDR) DO FAA 

 

Uma consulta ao banco de dados de Relatórios de Problemas em Serviço do 

FAA revela nove casos de falha no TCAS e/ou o transponder durante a operação 

de aeronaves 135/145 da Embraer. Uma dessas falhas ocorreu durante o 

taxiamento e as demais, durante a subida ou em vôos de cruzeiro. Desses nove 

incidentes, cinco envolveram falha em ambos os transponders. Em três dos nove 

incidentes, a manutenção não conseguiu encontrar nenhum defeito no TCAS e/ou 

no transponder.  

A título de comparação, houve apenas um relatório de falha de transponder e 

nenhum de falha de TCAS em quaisquer das variações listadas do Boeing 737-

800. Isso significa que o índice de falhas na aeronave 135/145 da Embraer é mais 

de 10 vezes superior ao índice de falhas do Boeing 737-800. 21 Os Relatórios de 

Problemas em Serviço estão resumidos na tabela abaixo. 

 

Data Aeronave Descrição do Problema 

09/05/2000 EMB145 6255-BOS- TRIPULAÇÃO RELATA QUE, DURANTE O 

TAXIAMENTO, TCAS FALHOU.  MANUTENÇÃO INSPECIONOU E 

TROCOU A SONDA TAT DIREITA. 

03/10/2001 EMB135ER CLE VÔO NR 3899 TRIPULAÇÃO RELATOU QUE  

TRANSPONDER 1 NÃO ESTAVA NO MODO “C”.  TRANSPONDER 

NÚMERO 2 JÁ ESTAVA EM MEL. RETORNO A CLE E POUSO SEM 

INCIDENTES. MANUTENÇÃO INSPECIONOU, TIROU E TROCOU O 

TRANSPONDER 1. VERIFICAÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA 

BOAS. AERONAVE LIBERADA PARA O SERVIÇO. 

21/03/2002 EMB135ER CLE VÔO 3000 TRIPULAÇÃO RELATOU, LOGO APÓS A 

DECOLAGEM, UM CHEIRO LEVE DE FUMAÇA EM SISTEMA 

ELÉTRICO E AMBOS OS TRANSPONDERS PARARAM DE 

FUNCIONAR.  MANUTENÇÃO INSPECIONOU, VERIFICOU A FIAÇÃO E 

EXECUTOU VERIFICAÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA. NÃO 

FORAM ENCONTRADOS DEFEITOS. AERONAVE LIBERADA PARA O 

SERVIÇO. 

                     
21 Um total de 1.049 aeronaves Boeing 737-800 foram entregues no terceiro quadrimestre de 

2006. A Embraer afirma que, no mesmo, período entregou 859 aeronaves da família 

135/145. 
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Data Aeronave Descrição do Problema 

27/06/2002 EMB145LR CLE VÔO 3040 TRIPULAÇÃO RELATOU   TRANSPONDERS 1 E 

2 INOPERANTES EM CRUZEIRO CERCA DE MEIA HORA DEPOIS DE 

CLEVELAND. TAMBÉM RELATARAM QUE O COMUNICADOR N.° 2 

FALHOU. AERONAVE VOLTOU A CLEVELAND E POUSOU SEM 

MAIORES INCIDENTES.  MANUTENÇÃO INSPECIONOU E TROCOU 

AMBAS AS RCZs. FORAM REALIZADAS VERIFICAÇÕES 

OPERACIONAIS, MAS NÃO FORAM ENCONTRADOS DEFEITOS. 

AERONAVE LIBERADA PARA O SERVIÇO. 

01/09/2002 EMB145 TRIPULAÇÃO RELATA QUE AMBOS OS TRANSPONDERS 

FICARAM INOPERANTES A CAMINHO DE YYZ. TAMBÉM 

RECEBERAM MENSAGEM DE BAIXA VELOCIDADE DO FLAP. 

18/10/2004 EMB145 TRANSPONDER PERDEU A CAPACIDADE MODO C E O TCAS 

TAMBÉM FALHOU. MANUTENÇÃO REALIZOU TESTES NO 

TRANSPONDER E NO SISTEMA TCAS. AMBAS AS VERIFICAÇÕES 

OPERACIONAIS FORAM BOAS. 

08/09/2005 EMB145LR VÔO 3521-PIT AMBOS OS TRANSPONDERS FALHARAM EM 

VÔO LOGO APÓS A DECOLAGEM. MANUTENÇÃO CONSERTOU AS 

UNIDADES DE COMUNICAÇÃO E REINICIOU A FORÇA DA 

AERONAVE. 

29/03/2006 EMB145LR VÔO 8080 SAT – COMUNICADOR 1 E TRANSPONDER 1 

FALHARAM EM VÔO. MANUTENÇÃO TROCOU A UNIDADE 

INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO N.° 1. 

23/06/2006 EMB145LR AMBOS OS TRANSPONDERS INOPERANTES. RETORNO AO 

CAMPO E POUSO SEM INCIDENTES. TROCADO O ICU600. 

VERIFICAÇÕES OPERACIONAIS BOAS. AERONAVE VOLTOU AO 

SERVIÇO. 

 

12/12/2005 737-800 (AUS) FALHA NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSPONDER. 

(CASA NR 510001813) 
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9. CRIMINALIZAÇÃO DE ACIDENTES DE AVIAÇÃO  

 

 O anexo 13 da Convenção Internacional sobre Aviação Civil, intitulado 

“Acidente com aeronaves e investigação de incidentes”, impõe obrigações ao 

Estado onde ocorre o acidente. Um dos dogmas centrais presentes no Anexo 13 é 

a advertência de que as informações obtidas durante uma investigação de acidente 

não devem ser utilizadas de maneira inadequada para processos disciplinares, 

civis, administrativos e criminais subseqüentes. O Anexo 13, do qual o Brasil é 

signatário, deixa claro que o único objetivo da investigação de um acidente ou 

incidente de aviação é prevenir ocorrências semelhantes no futuro, e não atribuir 

responsabilidades.  

 Essa política é baseada no fato, há muito reconhecido, de que a investigação 

de acidentes aéreos é questão cada vez mais complexa que depende da 

cooperação de profissionais do setor. Investigações criminais e processos, 

conduzidos por leigos com o foco na individualização de responsabilidades, 

colocam em risco o livre fluxo de informações necessário para aprimorar a 

segurança e prevenir acidentes no futuro.     Profissionais bem-intencionadas, e 

experientes no setor de aviação, receiam que suas declarações possam ser 

usadas em prejuízo próprio ou de terceiros. O Anexo 13 foi, nesse sentido, 

promulgado com o propósito de enfatizar o caráter preventivo das investigações de 

acidente aéreo, que deve se preocupar em conhecer o fato para que ele não volte 

a se repetir. Em sua Nota à Seção 5.12 do Anexo 13, que dispõe sobre registros 

durante investigações de acidentes, a ICAO adverte:  

 

 [1] informações dadas voluntariamente por pessoas entrevistadas 

durante a investigação de um acidente ou incidente poderiam ser 

utilizadas inadequadamente para processos disciplinares, civis, 

administrativos e criminais subseqüentes. Se tais informações forem 

difundidas, elas podem, no futuro, não mais ser abertamente divulgadas 

aos investigadores. A falta de acesso a tais informações impediria o 

processo de investigação e afetaria     gravemente a segurança do vôo.      

         

Isso não significa que atos criminais graves devam ficar impunes. Na área da 

aviação, há situações nas quais o processo criminal é necessário e adequado, tal 

como em atos de terrorismo. O Anexo 13 e, mais recentemente, a “Resolução 
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conjunta relacionada à criminalização de acidentes de aviação” (documento 8), da 

qual as principais instituições de segurança de vôo do mundo são signatárias, 

reconhecem que sabotadores e aqueles que agem intencionalmente não deveriam 

ficar impunes à responsabilidade criminal. Mais significativamente, contudo, a 

Resolução Conjunta é firmemente oposta à criminalização de acidentes em que 

nenhuma dessas evidências esteja presente, com os signatários observando, em 

particular, a investigação criminal nesse acidente em específico.  

No caso concreto, os pilotos Joseph Lepore e Jan Paladino foram submetidos 

a diversos questionamentos pelas autoridades de aviação e responderam a todas 

as perguntas tendo em vista o interesse da segurança da aviação. A indústria de 

aviação necessita dessa cooperação para evitar futuras catástrofes.   
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10.  CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 
 
Em 29 de setembro de 2006, aproximadamente às 16h56, horário local, um 

Boeing 737-800 SFP da Empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes e um jato 

executivo Legacy 600 da Embraer colidiram em espaço aéreo controlado sobre a 

região amazônica do Brasil.  As 154 pessoas a bordo do B737 perderam a vida no 

pior acidente aéreo no Brasil. 

Análises das transmissões do controle de tráfego aéreo e das caixas-pretas 

de voz da cabine dos pilotos do Legacy confirmam que ambas as aeronaves 

tinham liberação por parte do Controle de Tráfego Aéreo para voar na mesma 

altitude e aerovia, em sentidos opostos. Conforme demonstrado, embora essa rota 

de colisão tenha sido estabelecida mais de uma hora antes do acidente, uma 

sucessão de falhas no sistema de controle de tráfego aéreo, impediu que os 

controladores responsáveis por essas duas aeronaves notassem o erro a tempo de 

evitar a tragédia.  

De acordo com o disposto no Anexo 13 da “International Civil Aviation 

Organization” (ICAO), iniciou-se investigação pelo Centro de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), com a colaboração da National 

Transportation Safety Board (NTSB). Essa investigação em andamento não tem o 

objetivo de encontrar culpados, mas determinar as causas do acidente a fim de 

prevenir ocorrências similares no futuro. Conclusões preliminares do processo de 

investigação já resultaram em algumas recomendações de segurança do CENIPA 

e da NTSB, todas elas relacionadas ao aprimoramento do controle de tráfego 

aéreo no Brasil: (a) maior proficiência dos controladores de tráfego aéreo no uso 

da língua inglesa; (b) novo treinamento dos controladores em operações RVSM, 

incluindo procedimentos a serem seguidos em caso de perda, pela aeronave, do 

uso do transponder em Modo C (relatório de altitude); (c) modificação dos 

mostradores de tráfego aéreo para eliminar dados confusos e desnecessários do 

radar determinador de altitude; (d) indicação clara da perda de sinais secundários 

de radar de uma aeronave por meio de código de cores ou outros métodos; (e) 

treinamento dos controladores de vôo sobre ações decisivas para localização de 

aeronaves, em caso de perda de contato por radar e/ou rádio. 

 As recomendações de segurança emitidas até a presente data não possuem 

relação com a conduta dos pilotos do Legacy, os quais não receberam, dos 

instrumentos de vôo localizados na aeronave, qualquer indicação de problemas 
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relacionados a componentes aviônicos. Pelo contrário, logo após o impacto, os 

pilotos do Legacy confirmaram que o Sistema de Alerta e Prevenção de Colisões 

(TCAS) estava ligado e que o indicador de aviso de tráfego, que surge no monitor 

para alertar pilotos sempre que há tráfego no sentido contrário, continuava sem 

indicar tráfego conflitante. Em nenhum momento durante o vôo surgiu no painel de 

controle o sinal de alerta acionado pelo TCAS para evitar colisões. A investigação 

de segurança também confirmou que o Controle de Tráfego Aéreo recebeu 

diversas chamadas por rádio feitas pelo Legacy antes da colisão, mas não as 

respondeu. 

Componentes aviônicos do Legacy foram examinados pelo fabricante para 

conhecimento de razões que possam justificar a ausência de alertas aos pilotos 

antes da colisão. Tais testes revelaram, entre diversas anomalias nos aviônicos do 

Legacy, que a Unidade de Gerenciamento de Rádios (RMU) e a Unidade de 

Comunicação (RCZ) não eram componentes novos.  A RMU, que mostra a 

situação do TCAS, já havia apresentado falhas em duas outras aeronaves, antes 

de ser instalado na nova aeronave vendida à ExcelAire pela Embraer. A RCZ, que 

inclui o transponder Modo C, também havia sido rejeitada em outra aeronave antes 

de ser instalada no Legacy.  As investigações devem procurar entender as razões 

pelas quais componentes aviônicos previamente rejeitados em outras aeronaves 

foram instalados no Legacy vendido à ExcelAire. 

Testes revelaram também erros na instalação dos componentes aviônicos, 

incluindo o uso, por parte da Embraer, de uma quantidade excessiva de silicone 

não condutor em conexões da antena com o transponder.  É necessário apurar os 

efeitos que a instalação indevida da antena do transponder possa ter tido na perda 

dos sinais do transponder pelo Controle de Tráfego Aéreo. 

Também o computador do Sistema de Gerenciamento de Vôo (FMS) havia 

falhado, em vôo-teste dois dias antes do acidente, devido a um conector 

defeituoso. Numerosas falhas foram ainda registradas na memória da unidade 

TCAS, incluindo erros de transição ar-terra que, aparentemente, ocorreram durante 

o vôo. Poderia um conector defeituoso ou um erro de instalação ter causado a 

perda do sinal do transponder ou afetado a operação do TCAS durante o vôo? 

Houve qualquer tipo de perícia para apurar a situação dos conectores dos 

componentes aviônicos? Seria prematuro, e irresponsável, qualquer imputação de 

responsabilidades individuais pelo acidente sem a resposta dos técnicos em 

aviação a essas questões cruciais. 
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 Durante as 24 horas após o acidente, técnicos da Embraer tiveram pleno 

acesso ao Legacy, quando realizaram análises e testes na aeronave. Os 

resultados dessas análises e testes são ignorados, mas podem ser importantes 

para a investigação. O que exatamente foi feito pelos técnicos da Embraer nessas 

avaliações realizadas nas horas seguintes ao acidente? Em que medidas a entrada 

desses técnicos no avião compromete a credibilidade de avaliações e testes 

realizados posteriormente? 

 Além dos problemas com componentes aviônicos do Legacy, foram 

apontadas falhas determinantes do Controle de Tráfego Aéreo. Esse acidente 

ocorreu sob regras de vôos por instrumentos (IFR) em espaço aéreo controlado. 

Em tais condições, o movimento de aeronaves, tanto na horizontal como na 

vertical, está sujeito às autorizações dos controladores de tráfego aéreo. Uma 

autorização é uma instrução obrigatória para a aeronave, que deve ser seguida, 

salvo em situação de emergência. 

No caso concreto, antes da partida, a Embraer transmitiu eletronicamente o 

plano de vôo do Legacy para o controle de tráfego aéreo, fornecendo, entre outros 

dados, a rota de vôo proposta e as altitudes para a viagem de São José dos 

Campos (SBSJ) a Manaus. O plano propunha: (a) altitude de cruzeiro de 37.000 

pés de SBSJ a Brasília; (b) a partir de Brasília, descida para 36.000 pés até o 

ponto Teres, aproximadamente 228 milhas náuticas a noroeste de Brasília; (c) Em 

Teres, subida para altitude de cruzeiro de 38.000 pés até Manaus. Logo após a 

decolagem, porém, o controle de tráfego aéreo autorizou o Legacy a subir e a 

manter 37.000 pés, e, após isso, não houve qualquer outra autorização para 

mudança de altitude. 

A posição do Legacy foi monitorada por meio dos sinais secundários de 

vigilância por radar, os quais usam informações fornecidas pelo transponder modo 

C para identificar a aeronave no radar do controle de tráfego aéreo e informar sua 

altitude. Tais informações aparecem em um bloco de dados nas telas do controle 

de tráfego aéreo (“bloco de dados”), onde também constam as altitudes planejadas 

para os distintos trajetos do vôo. 

Cerca de 2 minutos antes de o Legacy chegar a Brasília, embora o bloco de 

dados indicasse que havia sido planejada uma mudança de altitude, o controlador 

não alterou sua autorização para que o Legacy mantivesse altitude de cruzeiro de 

37.000 pés.  



 91 

Aproximadamente 5 minutos após passar Brasília, e 55 minutos antes do 

acidente, o controle de tráfego aéreo parou de receber o sinal do transponder 

modo C do Legacy.  A perda de sinal do Legacy aparece no bloco de dados do 

controle de tráfego aéreo, mas, contrariando regras básicas de aviação, o 

controlador responsável não comunicou tal fato aos pilotos, para que pudessem 

verificar seu transponder ou mudar para outro transponder. Falhou também o 

controlador ao não comunicar a inoperância do transponder a outro controlador, e 

ao não coordenar uma separação sem radar do Legacy ao longo de sua rota de 

vôo planejada. 

A perda de sinal do Legacy ocorreu enquanto a aeronave operava em espaço 

aéreo do tipo Mínimo de Separação Vertical Reduzido (RVSM), que exige o uso de 

transponder modo C, visto que a separação vertical entre aeronaves é de apenas 

1.000 pés. Portanto, a partir do momento da perda de sinal do transponder, o 

Legacy não poderia mais ter permissão para operar em espaço aéreo RVSM. Os 

pilotos do Legacy não teriam como saber que o sinal de transponder Modo C não 

estava sendo recebido. O controlador falhou ao deixar de tomar as medidas 

necessárias para que o Legacy deixasse o espaço aéreo RVSM, e descesse a 

uma altitude onde fosse possível maior separação vertical entre as aeronaves, ou 

seja, a 35.000 pés ou menos.  

Quando perdeu o sinal do Modo C, o sistema de radar do controle de tráfego 

automaticamente substituiu a altitude do Legacy no bloco de dados por outra bem 

menos exata, a estimativa do “radar determinador de altitude”. A altitude estimada 

por tal radar mudava praticamente a cada varredura do radar, com variações 

consideráveis entre a atitude real e a altitude planejada para a aeronave. 

Presumivelmente, com base nessas leituras errôneas, antes da leitura do gravador 

de dados de vôo, os investigadores chegaram a cogitar na hipótese de acrobacias 

realizadas pelo Legacy. O fato é que a perda do Modo C e as estranhas flutuações 

na altitude do Legacy indicadas pelo radar, com variações entre 33.300 e 39.000 

pés em pleno espaço aéreo RVSM, deveriam ter sido notadas pelo controlador, 

ainda mais considerando o baixo tráfego aéreo naquele momento.   

Treze minutos após a perda do sinal do transponder, o controlador 

responsável pelo Legacy foi substituído e novamente falhou ao deixar de relatar tal 

fato ao seu substituto, além de informar erroneamente que o Legacy voava na 

altitude de 36.000 pés. O controlador substituto, por sua vez, tampouco procurou 

confirmar a altitude do Legacy, embora fosse evidente pelo bloco de dados que o 
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sinal do Modo C do Legacy havia sido perdido e a que sua altitude estimada 

mudava em períodos de dez segundos, a cada varredura da área pelo radar. 

Nesse momento, o controlador substituto deveria ter sido informado que o Boeing 

737 da Gol havia recebido autorização de Brasília para trafegar na mesma aerovia 

e altitude do Legacy. 

Cerca de 13 minutos após entrar em serviço, o controlador substituto fez a 

primeira tentativa de contato por rádio com o Legacy, para que este mudasse para 

outra freqüência do controle de tráfego aéreo. O controlador não recebeu resposta 

e a transcrição da caixa de voz da cabine do Legacy indica que essas chamadas 

não foram recebidas.  

Dois minutos após, às 19h31Z, perdeu-se o contato por radar com o Legacy 

quando o bloco de dados da aeronave desapareceu completamente do monitor de 

radar do controlador. A perda quase simultânea de contato com a aeronave por 

rádio e radar deveria ter levado o controlador responsável a tomar ações imediatas 

e emergenciais para restabelecer contato. Mas, novamente, nenhuma providência 

foi tomada. 

 Entre 19h48Z e 19h52Z, o Legacy fez doze tentativas de contato, sem êxito. 

Às 19h53m54Z a tripulação do Legacy finalmente ouviu uma transmissão do 

controle de tráfego, com instrução para mudança de freqüência, mas houve 

interrupção da instrução. O Legacy tentou imediatamente, por mais sete vezes, em 

diferentes freqüências, contatar o controle de tráfego para solicitar os dados da 

nova freqüência, mas não houve resposta. Às 19h56m54Z, ocorreu a colisão.  

O material aqui apresentado permite a análise dos especialistas sobre os 

eventos de 29 de setembro de 2006. São identificadas sucessivas falhas do 

sistema de controle de tráfego aéreo, falhas essas que, sem correção, continuarão 

a comprometer a segurança das aerovias brasileiras. As verdadeiras causas desse 

acidente foram sistêmicas. Se o controle de tráfego aéreo tivesse seguido seus 

próprios regulamentos, conforme recomendações preliminares do CENIPA e da 

NTSB, esse acidente teria sido evitado.  

 

São Paulo, 9 de abril de 2007 

 

José Carlos Dias     Theodomiro Dias Neto 
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DOCUMENTO 1 

 

 

HISTÓRICO DE TREINAMENTO DE JOSEPH LEPORE 

 FLIGHT SAFETY INTERNATIONAL 

Estabelecido em 1951 

 

HISTÓRICO DE TREINAMENTO DE VÔO 

ERJ135/145 Piloto INICIAL 

Cliente: Joseph Lepore (0004034746) 

Empresa Cliente: ExcelAire Services Inc. (0000009353) 

Certificado: EW7A379W FAR 135 

Detentor do Certificado: EXCELAIRE SERVICE, INC.(0000006984) 

Modelo de Aeronave: ERJ135/145 

Base do Piloto: 

Certificado do Piloto: 72647673 

Tipo: ATP 

País que Emitiu o Certificado: ESTADOS UNIDOS 

 

Data de Início: 09 de agosto de 2006 

Objetivos: 61-157TR 

Curso: Versão: 135 

Dispositivos de Treinamento: Nível D 

FSI#: 516 

FAA#: 

JAA#: 

 

REQUISITOS ADICIONAIS INDICADOS PELA INFORMAÇÃO ENTRE PARÊNTESES – 

Parte 135 (135), JAA (J), CANADÁ (CA) 

 

Período do Treinamento: 

Data: 09 de agosto a 30 de agosto de 2006 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 

Nº AC do Simulador de Vôo 516 516 516 516 516 

Nível D D D D D 

INICIAIS DO 

INSTRUTOR 

TOTAIS HON HAS HON HON HON 

Assento PF 14,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Esquerdo 

 PNF 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Assento 

Direito 

PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 PNF 12,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 

1. PREPARAÇÃO PRÉ-VÔO 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

Desempenho 

e Limitações 

1       

 

2. PROCEDIMENTOS PRÉ-VÔO 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a.Inspeção 

Pré-Vôo (A/C 

ou com 

Imagens) 

   1    

b. lementos 

de 

Aviônica/FMS 

1       

c. Partida da 

Unidade       

Normal 

1       

De otência                 

Anormal 

 1  1    

d.Taxiar 1       

e.Inspeção 

Pré-

Decolagem 

1       

 

3. FASE DE DECOLAGEM E PARTIDA 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a.Decolagem 

Normal 

1       

b.Decolagem 

com Vento de 

Través 

1       

c. Decolagem 

por 

Instrumentos 

– RVR (500f) 

 1      

c. Decolagem 

por 

  1     
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Instrumentos 

– RVR (600f)  

d. Falha na 

Unidade de 

Potência 

durante a 

Decolagem 

 1 1     

e.Decolagem 

Rejeitada 

 1  1    

f. Partida por 

Instrumentos 

1       

g. Tesoura de 

Vento 

   1    

h. Elementos 

de 

Aviônica/FMS 

Durante a 

Decolagem e 

a Partida 

1       

 

4. MANOBRAS DURANTE O VÔO 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a.Curvas 

Inclinadas 

1       

b.Aproximação 

com Estol 

1       

c. Falha da 

Unidade de 

Potência 

1       

d. 

Recuperação 

de Atitudes 

Inusitadas 

1       

 

5. PROCEDIMENTOS POR INSTRUMENTOS 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a.Chegada por 

Instrumentos 

 1 1     

b.Procedimento 

de Espera 

 1  1    

c. Elementos 

de 

Aviônica/FMS 

1       
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Durante o Vôo 

d. Elementos 

de 

Aviônica/FMS 

Durante a 

Chegada e a 

Aproximação 

1       

 

CLIENTE: Joseph Lepore  - NÚMERO DO CERTIFICADO: 72647673 

 

6. APROXIMAÇÕES 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 

Normal 1      a.Precisão 

Manual (com 

F/D) 

OEI  1 1    

Normal       b.Dados 

Iniciais de 

Aproximação 

de Precisão 

OEI       

Normal 1      c. Precisão 

Acoplada OEI       

Normal  1 1    d. Fazer 

Círculos OEI       

Normal 1      e. Visual 

OEI    1   

Normal       f. ASR 

OEI       

Normal  1 1    g. RNAV 

(GPS) OEI    1   

Normal       h. LDA 

OEI       

Normal       i. LDA/DME 

OEI       

Normal  1     j. LOC 

OEI       

Normal   1    k. LOC/BC 

OEI       

Normal 1      l. LOC/DME 

OEI       

Normal       m. NDB 

OEI       

n. NDB/DME Normal       
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OEI       

Normal       o. VOR 

OEI       

Normal 1      p. VOR/DME 

OEI       

Normal  1 1    q. ILS 

OEI  1  1   

Normal 1      r. ILS/DME 

OEI  1     

 

 

7. APROXIMAÇÕES ERRADAS 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. Da 

Aproximação 

de Precisão 

1       

b. Com um 

Motor 

Inoperante 

 1  1    

 

 

8. ATERRISSAGENS E APROXIMAÇÕES PARA ATERRISSAGENS 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. 

Aterrissagem 

Normal 

1       

b.Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

de Precisão 

1       

c. 

Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

de Precisão – 

RVR (1800f) 

 1 1     

d. . 

Aproximação e 

Aterrissagem 

com Falha na 

Unidade de 

Potência  

 1 1     

e.  1 1     
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Aterrissagem 

Rejeitada 

f. Aterrissagem 

com ventos de 

través 

1       

g. 

Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

em Círculos 

 1 1     

h. 

Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

sem Flap ou 

sem Flap 

Padrão 

 1 1     

i. Manobra 

para 

Aterrissagem 

com Falha na 

Unidade de 

Potência 

(Aeronave – 

Se 

Necessário) 

       

j. Aterrissagem 

Rejeitada de 

uma 

Aproximação 

Normal Errada 

(Aeronave – 

Se 

Necessário) 

       

 

9. PROCEDIMENTOS NORMAIS/ANORMAIS 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08

Normal 1      a. Sistema 

Elétrico Anormal  1  1   

b. Falha da Normal 1      
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Unidade de 

Potência 

(inclusive 

desligamento e 

repartida) 

Anormal  1  1   

Normal 1      c. Sistemas 

Ambiental e de 

Pressurização 

Anormal    1   

Normal 1      d. Sistema de 

Detecção e 

Extinção de Fogo 

Anormal   1    

Normal 1      e. Equipamento 

de Emergência 

da Aeronave e 

Pessoal 

Anormal   1    

Normal 1      f. Sistema de 

Controle de Auto 

Ajuste, Sistema 

Inst. De Ajuste 

Eletrônico e 

Subsistemas dos 

mesmos  

Anormal    1   

Normal 1      g. Sistemas de 

Navegação e 

Aviônica 

 

Anormal   1    

Normal 1      h. Sistemas Anti-

Congelamento e 

de 

Descongelamento 

Anormal   1    

Normal 1      i. Sistema de 

Combustível Anormal  1 1    

Normal 1      j. Sistemas de 

Controle de Vôo Anormal  1 1    

Normal 1      k. Sistemas 

Hidráulicos Anormal  1  1   

Normal 1      l. Sistemas de 

Flaps Anormal  1 1    

Normal 1      m. Trem de 

Pouso e Freios Anormal  1  1   

Normal 1      n. Inversores de 

Empuxo Anormal  1 1    
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10. PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. 

Descompressão 

Rápida 

 1 1     

b. Descida de 

Emergência 

(Taxa Máxima 

de Descida) 

 1 1     

c. Evacuação 

de Emergência 

 1  1    

d. Remoção de 

Fogo e Fumaça 

Durante o Vôo 

 1 1     

 

11. PROCEDIMENTOS PÓS-VÔO 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. 

Procedimentos 

Pós- Vôo 

1       

b. Estacionar e 

Fixar 

1       

 

12. ÁREAS DE ÊNFASE ESPECIAL 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. Controle 

Positivo da 

Aeronave 

1       

b.Troca 

Positiva dos 

Controles de 

Vôo 

1       

c. Evitar 

Colisões 

1       

d. Evitar 

Onda de 

Turbulência  

1       

e. Uso de 

Automação 

1       

f. LAHSO – 

Operações de 

Aterrissagem 

 1 1     
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e Espera de 

Curta 

Duração 

g. 

Administração 

da 

Comunicação 

1       

h. Incursão na 

Pista 

1       

i. CFIT – Vôo 

Controlado 

para o 

Terreno 

  1     

j. CRM – 

Administração 

de Recurso 

de Tripulação 

1       

k. ADM – 

Tomada de 

Decisões em 

Aeronáutica 

1       

l. Tesoura de 

Vento 

   1    

m. Manobra 

de Escape 

CFIT 

  1     

 

Número de Decolagens e Aterrissagens 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08

 TOTAIS      

Dia 22 1 3  5 6Decolagens 

Noite 4   4   

Dia 24 2 3  6 6Aterrissagens 

Noite 6   6   

INICIAIS DO INSTRUTOR NOME DO INSTRUTOR ASSINATURA DO INSTRUTOR

HAS Radford D. Hastings  

HON Lee M. Honeycutt  

 

CLIENTE: Joseph Lepore  - NÚMERO DO CERTIFICADO: 72647673 

LEGENDA DAS NOTAS: 

 

1 = PROFICIENTE    T = SOMENTE PROCEDIMENTO TREINADO 

2 = PROGRESSO NORMAL D = DISCUTIDO 
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3 = PRECISA MAIS TREINO C = COMPLETO (APENAS PARA LOFT) 

4 = INSATISFATÓRIO 

 

CLIENTE: Joseph Lepore  - NÚMERO DO CERTIFICADO: 72647673 

 

DATA COMENTÁRIOS 

21 de agosto 

de 2006 - HON 

Bem preparado para a missão. Aproximações voadas em KIAH, 

instruído. 

22 de agosto 

de 2006 – HAS 

Introduzido a cortes VI múltiplos e aproximação e aterrissagens OEI. O 

controle da velocidade no ar e altitude foi bom, tende a um excesso de 

controle com o leme, que deve melhorar com a prática. 

23 de agosto 

de 2006 – HON  

Saídas melhorando, aproximações completadas em KCLL e KIAH, 

instruído. 

24 de agosto 

de 2006 – HON 

Treinamento de Segurança Operacional em solo no Aeroporto 

completada, aproximações completadas em KIAH, instruído. 

25 de agosto 

de 2006 – HON 

Aproximações conduzidas em KIAH, instruído. 

28 de agosto 

de 2006 – HON 

Alguma melhora com as saídas, aproximações conduzidas em KIAH, 

instruído. 

29 de agosto 

de 2006 - HON 

Vôo de KIAH a KSAT, recomendado para o tipo de viagem, instruído. 

 



 103 

DOCUMENTO 2 

 

HISTÓRICO DE TREINAMENTO DE JAN PALADINO 

       FLIGHT SAFETY INTERNATIONAL 

Estabelecido em 1951 

 

HISTÓRICO DE TREINAMENTO DE VÔO 

ERJ135/145 Piloto INICIAL 

 

Cliente: Jan Paladino (0004123292) 

Empresa Cliente: ExcelAire Services Inc. (0000009353) 

Certificado: EW7A379W FAR 135 

Detentor do Certificado: EXCELAIRE SERVICE, INC.(0000006984) 

Modelo de Aeronave: ERJ135/145 

Base do Piloto: 

Certificado do Piloto: 3041457 

Tipo: ATP 

País que Emitiu o Certificado: ESTADOS UNIDOS 

 

Data de Início: 09 de agosto de 2006 

Objetivos: 61-157TR 

Curso: Versão: 135 

Dispositivos de Treinamento: Nível D 

FSI#: 516 

FAA#: 

JAA#: 

 

REQUISITOS ADICIONAIS INDICADOS PELA INFORMAÇÃO ENTRE PARÊNTESES – Parte 

135 (135), JAA (J), CANADÁ (CA) 

 

Período do Treinamento: 

Data: 09 de agosto a 30 de agosto de 2006 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 

Nº AC do Simulador de Vôo 516 516 516 516 516 

Nível D D D D D 

INICIAIS DO 

INSTRUTOR 

TOTAIS HON HAS HON HON HON 

Assento 

Esquerdo 

PF 14,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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 PNF 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Assento 

Direito 

PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 PFN 12,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 

1. PREPARAÇÃO PRÉ-VÔO 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

Desempenho 

e Limitações 

1       

 

2. PROCEDIMENTOS PRÉ-VÔO 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a.Inspeção 

Pré-Vôo (A/C 

ou com 

Imagens) 

   1    

b.Elementos 

de 

Aviônica/FMS 

1       

c. Partida da 

Unidade       

Normal 

1       

de Potência                 

Anormal 

 1  1    

d.Taxiar 1       

e.Inspeção 

Pré-

Decolagem 

1       

 

3. FASE DE DECOLAGEM E PARTIDA 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a.Decolagem 

Normal 

1       

b.Decolagem 

com Vento de 

Través 

1       

c. Decolagem 

por 

Instrumentos 

– RVR (500f) 

 1      

c. Decolagem 

por 

Instrumentos 

  1     
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– RVR (600f)  

d. Falha na 

Unidade de 

Potência 

durante a 

Decolagem 

 1 1     

e.Decolagem 

Rejeitada 

 1 1     

f. Partida por 

Instrumentos 

1       

g. Tesoura de 

Vento 

   1    

h. Elementos 

de 

Aviônica/FMS 

Durante a 

Decolagem e 

a Partida 

1       

 

4. MANOBRAS DURANTE O VÔO 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a.Curvas 

Inclinadas 

1       

b.Aproximação 

com Estol 

1       

c. Falha da 

Unidade de 

Potência 

1       

d.Recuperação 

de Atitudes 

Inusitadas 

1       

 

5. PROCEDIMENTOS POR INSTRUMENTOS 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a.Chegada por 

Instrumentos 

 1 1     

b.Procedimento 

de Espera 

 1  1    

c. Elementos de 

Aviônica/FMS 

Durante o Vôo 

1       

d. Elementos 

deAviônica/FMS 

1       
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Durante a 

Chegada e a 

Aproximação 

 

CLIENTE: Jan Paladino NÚMERO DO CERTIFICADO: 3041457 

6. APROXIMAÇÕES 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 

Normal 1      a.Precisão 

Manual (com 

F/D) 

OEI  1 1    

Normal       b.Dados 

Iniciais de 

Aproximação 

de Precisão 

OEI       

Normal 1      c. Precisão 

Acoplada OEI  1     

Normal  1 1    d. Fazer 

Círculos OEI       

Normal 1      e. Visual 

OEI    1   

Normal       f. ASR 

OEI       

Normal   1    g. RNAV 

(GPS) OEI    1   

Normal       h. LDA 

OEI       

Normal       i. LDA/DME 

OEI       

Normal  1 1    j. LOC 

OEI    1   

Normal   1    k. LOC/BC 

OEI       

Normal 1      l. LOC/DME 

OEI       

Normal       m. NDB 

OEI       

Normal       n. NDB/DME 

OEI       

Normal       o. VOR 

OEI       

Normal 1      p. VOR/DME 

OEI       
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Normal  1 1    q. ILS 

OEI  1  1   

Normal 1      r. ILS/DME 

OEI  1     

 

7. APROXIMAÇÕES ERRADAS 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. Da 

Aproximação 

de Precisão 

1       

b. Com um 

Motor 

Inoperante 

 1  1    

 

8. ATERRISSAGENS E APROXIMAÇÕES PARA ATERRISSAGENS 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. 

Aterrissagem 

Normal 

1       

b.Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

de Precisão 

1       

c.Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

de Precisão – 

RVR (1800f) 

 1      

c.Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

de Precisão – 

RVR (30M) 

  1     

d.Aproximação 

e Aterrissagem 

com Falha na 

Unidade de 

Potência  

  1     

e.Aterrissagem 

Rejeitada 

 1 1     

f. Aterrissagem 

com ventos de 

través 

1       
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g. 

Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

em Círculos 

 1 1     

h.Aterrissagem 

de uma 

Aproximação 

sem Flap ou 

sem Flap 

Padrão 

 1 1     

i. Manobra 

para 

terrissagem 

com Falha na 

Unidade de 

Potência 

(Aeronave – 

Se 

Necessário) 

       

j. 

Aterrissagem 

Rejeitada de 

uma 

Aproximação 

Normal Errada 

(Aeronave – 

Se 

Necessário) 

       

 

9. PROCEDIMENTOS NORMAIS/ANORMAIS 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08

Normal 1      a. Sistema 

Elétrico Anormal  1 1    

Normal 1      b. Falha da 

Unidade de 

Potência 

(inclusive 

desligamento e 

repartida) 

Anormal  1 1    

Normal 1      c. Sistemas 

Ambiental e de 

Pressurização 

Anormal  1 1    
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Normal 1      d. Sistema de 

Detecção e 

Extinção de Fogo 

Anormal  1 1    

Normal 1      e. Equipamento 

de Emergência 

da Aeronave e 

Pessoal 

Anormal  1 1    

Normal 1      f. Sistema de 

Controle de Auto 

Ajuste, Sistema 

Inst. De Ajuste 

Eletrônico e 

Subsistemas dos 

mesmos  

Anormal  1 1    

Normal 1      g. Sistemas de 

Navegação e 

Aviônica 

 

 

Anormal  1 1    

Normal 1      h. Sistemas Anti-

Congelamento e 

de 

Descongelamento 

Anormal   1    

Normal 1      i. Sistema de 

Combustível Anormal  1 1    

Normal 1      j. Sistemas de 

Controle de Vôo Anormal  1 1    

Normal 1      k. Sistemas 

Hidráulicos Anormal  1  1   

Normal 1      l. Sistemas de 

Flaps Anormal  1 1    

Normal 1      m. Trem de 

Pouso e Freios Anormal    1   

Normal 1      n. Inversores de 

Empuxo Anormal   1    

 

10. PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. 

Descompressão 

Rápida 

 1 1     

b. Descida de 

Emergência 

 1 1     
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(Taxa Máxima 

de Descida) 

c. Evacuação 

de Emergência 

 1  1    

d. Remoção de 

Fogo e Fumaça 

Durante o Vôo 

 1 1     

 

11. PROCEDIMENTOS PÓS-VÔO 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. 

Procedimentos 

Pós- Vôo 

1       

b. Estacionar e 

Fixar 

1       

12. ÁREAS DE ÊNFASE ESPECIAL 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 

a. Controle 

Positivo da 

Aeronave 

1       

b.Troca 

Positiva dos 

Controles de 

Vôo 

1       

c. Evitar 

Colisões 

1       

d. Evitar 

Onda de 

Turbulência  

1       

e. Uso de 

Automação 

1       

f. LAHSO – 

Operações de 

Aterrissagem 

e Espera de 

Curta 

Duração 

 1 1     

g. 

Administração 

da 

Comunicação 

1       

h. Incursão na 1       
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Pista 

i. CFIT – Vôo 

Controlado 

para o 

Terreno 

  1     

j. CRM – 

Administração 

de Recurso 

de Tripulação 

1       

k. ADM – 

Tomada de 

Decisões em 

Aeronáutica 

1       

l. Tesoura de 

Vento 

   1    

m. Manobra 

de Escape 

CFIT 

  1     

 

Número de Decolagens e Aterrissagens 

Data 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08

 TOTAIS      

Dia 24 4 3  5 6Decolagens 

Noite 4   4   

Dia 23 5   6 6Aterrissagens 

Noite 6   6   

INICIAIS DO INSTRUTOR NOME DO INSTRUTOR ASSINATURA DO INSTRUTOR

HAS Radford D. Hastings  

HON Lee M. Honeycutt  

 

CLIENTE: Jan Paladino  -NUMERO DO CERTIFICADO: 3041457 

 

LEGENDA DAS NOTAS: 

1 = PROFICIENTE    T = SOMENTE PROCEDIMENTO TREINADO 

2 = PROGRESSO NORMAL D = DISCUTIDO 

3 = PRECISA MAIS TREINO C = COMPLETO (APENAS PARA LOFT) 

4 = INSATISFATÓRIO 

CLIENTE: Jan Paladino  -NÚMERO DO CERTIFICADO: 3041457 

 

DATA COMENTÁRIOS 

21 de agosto de 

2006 - HON 

Bem preparado para a missão. Aproximações voadas em KIAH, 

instruído. 

22 de agosto de Período de simulação muito bom. Jan claramente demonstra sua 
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2006 – HAS experiência e proficiência com o treinamento em linhas aéreas. Comando firme 

da aeronave em todas as fases. 

23 de agosto de 

2006 – HON  

Desempenho muito bom, aproximações completadas em KCLL e KIAH, 

instruído. 

24 de agosto de 

2006 – HON 

Treinamento de Segurança Operacional em solo no Aeroporto 

completada, aproximações completadas em KIAH e KHOU, instruído. 

25 de agosto de 

2006 – HON 

Aproximações conduzidas em KIAH e KHOU, instruído. 

28 de agosto de 

2006 – HON 

Bem à frente da aeronave, aproximações conduzidas em KIAH, 

instruído. 

29 de agosto de 

2006 - HON 

Trabalho completado no assento direito, recomendado para inspeção 

135, instruído. 
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DOCUMENTO 3 

LINHA DO TEMPO DO VÔO DO N600XL 
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DOCUMENTO 4 

 

BOLETINS IFALPA E APLA SOBRE OPERAÇÕES DE VÔO NO BRASIL 

 

IFALPA – Boletim de Segurança 

A Voz Global dos Pilotos 

 

07SAB14 – 29 de janeiro de 2007  

 

Operações de ATC no espaço aéreo brasileiro 

 

A recente colisão em pleno vôo no Brasil pôs em realce diversas questões 

associadas com a operação em seu espaço aéreo que podem ter significativas implicações 

de segurança de vôo. A IFALPA, em coordenação e consulta com a Associação- Membro 

brasileira, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e a Federação Internacional de 

Controladores de Tráfego Aéreo (IFATCA), acredita que todos os pilotos devem manter um 

alto nível de advertência situacional enquanto operando em ou dentro das FIRs [Regiões 

de Informações de Vôo]. De especial preocupação, é o método tanto do controle de 

procedimento quanto técnico do tráfego aéreo usado no espaço aéreo brasileiro e nas 

áreas fronteiriças da FIR, comparado ao que os pilotos podem usar em outras partes do 

mundo. Enquanto este boletim focaliza questões relativas à interação  de controladores e 

pilotos, a IFALPA observa que as deficiências jacentes aqui se devem à falta de supervisão 

e controle governamental do sistema do ATC [Controle de Tráfego Aéreo]. Isto é uma 

questão separada que a IFALPA, em coordenação com outras agências e entidades 

internacionais, está trabalhando para que sejam corrigidas.  

 

Sem comentar a investigação em andamento sobre o acidente envolvendo a recente 

colisão em pleno vôo e com base, exclusivamente, em relatórios de pilotos de Associações-

Membro que são experientes em operar neste ambiente, a IFALPA deseja assegurar que 

as tripulações estejam cientes das seguintes questões que podem apresentar desafios 

operacionais:  
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● Embora o uso de radar esteja agora amplamente difundido no espaço aéreo 

brasileiro, a experiência dos controladores operando em um ambiente completo sob radar 

está ainda em desenvolvimento. Isto pode conduzir a mudanças sutis em procedimentos 

que refletem muitos anos de emprego de procedimentos sem radar. De fato, há “setores 

misturados” em que os procedimentos de radar são usados, mas parte do setor não está 

realmente coberto por radar. O controlador pode comentar que o vôo está “sob vigilância” 

quando, de fato, pode não ser sempre correto.  

 

● A experiência de controlador não é sempre levada em conta na programação das 

atribuições para os controladores na instalação do ATC. Esta situação poderia resultar em 

controladores inexperientes operando em um ambiente desafiador, envolvendo tanto o 

controle de radar e de procedimento quanto de comunicação ruim, e agindo com pouca ou 

nenhuma supervisão.  

 

● As mudanças em planos de vôo não são sempre apropriadamente transmitidas 

pelo sistema inteiro do ATC. Isto pode resultar em setores diferentes tendo partes de dois 

planos de vôo (o original e o revisado). Portanto, se for feita uma mudança no plano original 

de vôo, uma autorização para “rota planejada de vôo” deve ser esclarecida e os detalhes 

específicos de rota confirmados com cada setor. Este passo é muito importante – você 

deve esclarecer e confirmar quaisquer mudanças na rota planejada de vôo original, e que 

você está procedendo de acordo com a nova autorização.  

 

● Como em muitas áreas em que a língua inglesa não é o idioma primário dos 

controladores, estes podem falar um inglês limitado. Os pilotos também devem estar 

advertidos de que alguns controladores podem soar proficientes no uso da língua inglesa 

como resultado desses controladores falarem com um sotaque familiar ou devido à sua 

excelente pronúncia de certas palavras. Nesta situação, a proficiência real das habilidades 

na língua inglesa do controlador poderia ser mascarada, e isto exacerbaria a confusão 

gerada pelas questões de mudança do plano de vôo observadas acima. Portanto, é 

altamente recomendada a estrita aderência à fraseologia padrão da ICAO [Organização 

Internacional de Aviação Civil]. 

 

● Não há nenhuma norma nacional ou de aeroporto para procedimentos de partida 

engine-out no Brasil, assim cada operador pode ter diferentes procedimentos. Portanto, os 

controladores podem não saber que procedimento está sendo seguido no caso de uma 

falha de motor. Sob estas circunstâncias, questões de elevada carga de trabalho no cockpit 

e proficiência de linguagem podem ser acrescidas à dificuldade em comunicar-se de modo 

eficiente o percurso de vôo visado no ATC. 
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● Os pilotos acostumados a sistemas de ATC mais experientes em outras áreas 

operacionais podem não se dar conta da necessidade de esclarecer instruções, evitar 

assunções ou basear-se nas comunicações e advertências situacionais entre os pilotos e 

os controladores que podem, de outro modo, prevenir erros. Similarmente, pilotos que 

inadvertidamente solicitam uma altitude, determinação de rota incorretas ou inapropriadas, 

etc.,  podem não ser contestados por um controlador.  

 

Uma das conseqüências dos atuais sistemas de navegação altamente exatos é que 

sua precisão pode resultar em uma aeronave que esteja na mesma rota com pequeno ou 

nenhum desvio lateral. Enquanto o Procedimento de Desvio Lateral Estratégico (SLOP) 

está em uso em outras áreas do mundo, ele não existe ainda na América do Sul, de modo 

que algumas Associações-Membro estão debatendo ativamente os benefícios deste 

conceito e podem logo estabelecer posições encorajando o uso deste procedimento.  

 

Ações recomendadas: 

 

► Pilotos operando no ou em torno do espaço aéreo brasileiro devem assegurar que 

eles estejam cientes de toda a orientação operacional publicada por sua empresa e que 

revejam os materiais de treinamento da empresa se quaisquer deles tenham sido 

fornecidos.  

 

► Aderir sempre estritamente à fraseologia padrão da ICAO para todas as 

comunicações e não assumir que o controlador esteja inteiramente advertido de quaisquer 

mudanças que tenham sido feitas ao plano de vôo.  

 

► Considerar o uso de toda a iluminação externa da aeronave quando mudar de 

altitude.  

 

► A IFALPA insiste que todos os pilotos que estejam familiarizados com operações 

no ou em torno do Brasil compartilhem esse conhecimento com sua Associação Nacional e 

com a IFALPA de modo que os subseqüentes boletins de acompanhamento possam ser 

fornecidos à comunidade internacional. 

 

► A IFALPA também recomenda que pilotos operando neste espaço aéreo, como é 

o caso em todas as operações, trabalhem muito proximamente com os departamentos de 

segurança e de operações de sua empresa para assegurar que todas as tripulações 

tenham as informações mais abrangentes disponíveis com relação a perigos potenciais de 

operar nesta área.  
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A IFALPA comunica estas informações apenas com finalidade informativa. Em todos 

os casos, os pilotos devem seguir os procedimentos de sua empresa. 

Nos interesses da segurança de vôo é encorajada a reprodução deste boletim no 

todo ou em parte. Ele pode ser oferecido para venda ou usado comercialmente. Todas as 

cópias devem dar crédito à IFALPA. 
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A ALPA [Associação de Pilotos de Linhas Aéreas] adverte os pilotos sobre as 

operações do ATC no espaço aéreo brasileiro 

 

 

Em 29 de janeiro, a Associação publicou um Alerta de Segurança da ALPA 2007-01 

para advertir pilotos sobre questões relativas ao espaço aéreo brasileiro. A colisão em 

pleno ar de setembro de 2006, ocorrida no Brasil, realçou diversas questões associadas às 

operações naquele espaço aéreo, as quais podem ter significativas implicações para a 

segurança de vôo.  

 

A ALPA acredita que todos os pilotos devem manter um alto nível de advertência 

situacional ao operar nas “Regiões de Identificação de Vôo Brasileiras” (FIRs). 

Particularmente preocupante são os métodos, tanto procedimentais quanto técnicos, 

usados pelo Controle de Tráfego Aéreo no espaço aéreo brasileiro, e em suas áreas 

fronteiriças de FIR, comparados àqueles aos quais os pilotos podem usar em outras partes 

do mundo.  

 

A ALPA portanto recomenda que os pilotos: 

 

● operando em ou em torno do espaço aéreo brasileiro assegurem que estejam 

advertidos de toda a orientação operacional publicada por sua empresa e revejam os 

materiais de treinamento da empresa se quaisquer deles tenham sido fornecidos.  

 

● habituem-se sempre estritamente à fraseologia padrão da ICAO para todas as 

comunicações e não assumam que o controlador esteja inteiramente advertido de 

quaisquer mudanças que tenham sido feitas ao plano de vôo.  

 

● considerem o uso de toda a iluminação externa da aeronave toda vez que mudar 

de altitude.  

 

● que estejam familiarizados com operações em ou em torno do Brasil compartilhem 

esse conhecimento com sua Comissão Central e Segurança de Ar MEC e com o 
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Departamento de Engenharia e de Segurança Aérea da ALPA de modo que subseqüentes 

boletins de acompanhamento possam ser fornecidos aos membros da ALPA.  

 

● operando neste espaço aéreo, como é o caso em todas as operações, trabalhem 

muito proximamente com os departamentos de segurança e de operações de sua empresa 

para assegurar que todas as tripulações de vôo tenham as informações mais abrangentes 

disponíveis com relação a perigos potenciais de operar nesta área. 

 

Enquanto o boletim da ALPA se concentra em questões relativas à interface 

piloto/controlador, os pilotos devem observar que as deficiências jacentes são causadas 

pela falta de supervisão e controle governamental apropriados no sistema de Controle de 

Tráfego Aéreo. Isto é uma questão separada que a ALPA, em conjunção com a IFALPA e 

outras agências e entidades internacionais, está trabalhando para que sejam corrigidas.  

 

Sem comentar a investigação em andamento sobre o acidente envolvendo a recente 

colisão em pleno vôo e com base exclusivamente em relatórios de pilotos que são 

experientes em operar neste ambiente, a ALPA deseja assegurar que as tripulações de vôo 

estejam cientes das seguintes questões que podem apresentar desafios operacionais no 

espaço aéreo brasileiro: 

 

● Embora o uso de radar de vigilância do Controle de Tráfego Aéreo atualmente 

esteja amplamente difundido no espaço aéreo brasileiro, a experiência dos controladores 

operando em um ambiente completo de radar está ainda em desenvolvimento. Isto pode 

conduzir a mudanças sutis em procedimentos que refletem muitos anos de uso de 

procedimentos sem radar. 

 

● A experiência de controlador não é sempre levada em conta na programação das 

atribuições para os controladores nas instalações do Controle de Tráfego Aéreo. Esta 

situação poderia resultar em controladores inexperientes operando em um ambiente 

desafiador, com pouca ou nenhuma supervisão.  

 

● Mudanças no plano de vôo, incluindo alterações no plano de vôo original feitas no 

curso do vôo, não são sempre apropriadamente transmitidas por todo o sistema do 

Controle de Tráfego Aéreo. Isto pode resultar em setores diferentes do Controle de Tráfego 

possuindo partes de dois planos de vôo, o original e o revisado. Portanto, em caso de 

mudança do plano original de vôo, a tripulação de vôo deve assegurar que uma autorização 

para “rota planejada de vôo” tenha sido esclarecida e os detalhes específicos de 

determinação de rota tenham sido confirmados com cada setor.  
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● Como em muitas áreas nas quais a língua inglesa não é a língua primária dos 

controladores, estes podem falar um inglês limitado. Os pilotos também devem estar 

advertidos de que alguns controladores podem soar proficientes no uso da língua inglesa 

como um resultado desses controladores falarem com um sotaque familiar ou devido à sua 

excelente pronúncia de certas palavras. Nesta situação, a proficiência real das habilidades 

na língua inglesa do controlador poderia ser mascarada, e isto exacerbaria a confusão 

gerada por quaisquer questões de mudança do plano de vôo. Portanto, a estrita aderência 

à fraseologia padrão da ICAO é altamente recomendada. 

 

● Os pilotos acostumados a sistemas mais eficientes de ATC em outras áreas 

operacionais podem não se dar conta da necessidade para esclarecer instruções, evitar 

assunções ou basear-se nas comunicações e advertências situacionais entre os pilotos e 

os controladores que podem, de outro modo, prevenir erros. Similarmente, um controlador 

pode não contestar pilotos que inadvertidamente solicitam uma altitude, determinação de 

rota incorretas ou inapropriadas, etc.  

 

● O Brasil não possui nenhuma norma nacional ou de aeroporto para procedimentos 

de partida engine-out em áreas de terminal; assim cada operador pode ter diferentes 

procedimentos. Portanto, os controladores podem são saber qual o procedimento que os 

pilotos estão seguindo no caso de uma falha de motor. Sob estas circunstâncias, questões 

de elevada carga de trabalho no cockpit e proficiência de linguagem podem ser acrescidas 

à dificuldade em comunicar de modo eficiente o percurso de vôo visado para o ATC. 

 

Uma das conseqüências dos atuais sistemas de navegação altamente exatos é que 

sua precisão pode resultar em aeronaves cumprindo a mesma rota com pequeno ou 

nenhum desvio lateral. Enquanto o procedimento de desvio lateral estratégico (SLOP) que 

esteja em uso em outras áreas do mundo não existe ainda na América do Sul, algumas 

associações membro estão debatendo ativamente os benefícios deste conceito e podem 

logo estabelecer posições encorajando o uso deste procedimento. Nesse ínterim, se 

tripulações individuais de vôo escolher voar quaisquer desvios de uma rota publicada, elas 

devem informar cada setor do ATC a respeito de suas intenções.  

 

Contate o Departamento de Engenharia e de Segurança Aérea ALPA no 1-800-424-

2470 ou eas@alpa.org para mais informações ou para relatar questões de segurança.  
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DOCUMENTO 5 

 

RECOMENDAÇÃO DA CENIPA 

 

 

Recomendações Preliminares de Segurança 

AERONAVES : PR-GTD E N600XL 

MODELOS : BOEING 737- 800 - PR GTD 

EMB 135BJ LEGACY - N600XL 

DATA 05 JAN 2007 

 

Aeronaves Modelo: BOEING 737-800 

E 

BEM 135BJ LEGACY 

 

Número: PP GTD e N600 

XL 

OPERADORA: 

GOL LINHAS AÉREAS 

E 

EXCELAIR 

Local do Acidente Data/Hora: 29 de setembro 

de 2006 – 16:56’ 54” P 

Local: Coordenadas  

1053S 05317W 

Tipo: 

Colisão no Ar 

 

I.  RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA: 

 

Proposta da autoridade estatal que está conduzindo a investigação do acidente, 

com base em informações obtidas na investigação, feita com a intenção de prevenir 

acidentes ou incidentes. Ref. ICAO Anexo 13. 

 

II.  RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES DE SEGURANÇA 

  

 As recomendações preliminares de segurança emitidas pela Comissão são: 

1.  O DECEA deverá, imediatamente: 

a)  Analisar o AIP brasileiro para atualizá-lo, com ênfase na inclusão de regras 

e procedimentos do Controle de Tráfego Aéreo brasileiro. 
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b)  Treinar os Controladores de Tráfego Aéreo na realização do procedimento 

correto de Liberações do Controle de Tráfego Aéreo de acordo com as definições dos itens 

8.4.8, 8.4.9 3 8.4.10 das REGRAS AÉREAS E SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO 

AÉREO 100-12 da ICA. 

c)  Assegurar o nível de proficiência em idioma inglês de todos os Operadores 

do Sistema de Controle de Tráfego Aéreo brasileiros, e também prover os meios 

necessários para atender o Anexo I SARP da ICAO e o Doc 9835. 

d)  Assegurar a adesão de todos os Controladores de Tráfego Aéreo aos 

procedimentos de transferência para setores ou centros adjacentes.. 

e)  Assegurar que os procedimentos escritos para casos de perda de 

comunicação sejam totalmente seguidos por todas as unidades de Controle de Tráfego 

Aéreo. 

f)  Assegurar que todos os Controladores de Tráfego Aéreo compareçam a 

aulas específicas sobre regras e procedimentos de Controle de Tráfego Aéreo que 

consideram as recomendações contidas nas letras (b), (c), (d) (e) do presente documento. 

g)  Padronizar e operacionalizar o uso da característica OFF SET quando da 

falta de comunicação ou nas regiões de cobertura do radar. 

h)  Implementar nova apresentação (sistema de alerta efetivo) da perda de 

transponder modo “c” no software de Controle de Tráfego Aéreo que está em uso para 

aumentar a situação de alerta dos Controladores de Tráfego Aéreo. 
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DOCUMENTO 6 

 

RECOMENDAÇÕES DO NTSB 

 

Embora a investigação ainda esteja em andamento e embora ainda não possa ser 

determinada uma causa, os investigadores notaram muitas questões com potencial de 

segurança de Controle de Tráfego Aéreo: 

 

1.  Questão de Segurança: alterações automatizadas no bloco de dados podem 

facilmente não ser notadas pelos controladores e podem levar a enganos. 

 Recomendação: Determinar os riscos e benefícios de modificar o software de 

processamento de dados do radar para garantir que o conteúdo do campo “altitude 

autorizada” do bloco de dados do Controle de Tráfego Aéreo só possa ser mudado por 

meio de uma ação direta do controlador responsável pela aeronave. Relatar os achados da 

análise para o DIPAA. Se considerado conveniente, mudar o software de Controle de 

Tráfego Aéreo da maneira descrita. 

 

2.  Questão de Segurança: Os valores de radar do localizador de altura, ou 3D, não 

indicam a altitude da aeronave com o mesmo grau de precisão que o modo C e podem 

confundir controladores. Embora tenha valor potencial para fins de emergência ou defesa 

aérea, para o fim de Controle de Tráfego Aéreo não há motivos para apresentar 

rotineiramente as informações do localizador de altura para controladores civis. 

 Recomendação: Apresentar a altitude apresentada pelo localizador de altitude 

somente mediante solicitação digitada ou por outro meio de acionamento da apresentação. 

Quando os dados do localizador de altitude estiverem sendo apresentados, assegurar que 

eles possam ser distinguidos sem engano dos relatórios de altitude do modo C recebidos 

da aeronave. 

3.  Questão de Segurança: As funções do Controle de Tráfego Aéreo e o equipamento 

de prevenção de acidentes dependem em grande parte de transponders que estejam 

operando adequadamente. A extensão do tempo em que o N600XL estava sem alvos 

secundários no radar foi muito além do que seria de esperar no caso de variações 

momentâneas de cobertura do radar. O controlador deveria ter detectado esse fato e 

entrado em contato com a tripulação para corrigir o problema observado no transponder. 
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 Recomendação: Modificar os métodos de apresentação para identificar com maior 

clareza a perda de respostas de radar secundário de uma aeronave por meio de um código 

de cores ou outro meio de pronta identificação. 

 

4.  Questão de Segurança:  O Documento 7030 estabelece que uma separação que 

não seja de radar deve ser aplicada a uma aeronave que não tem transponder. Além disso, 

o RVSM requer um transponder modo C operacional. A perda de respostas secundárias e 

de modo C deveria ter feito o controlador reverter para a separação vertical padrão entre a 

N600XL e todas as outras aeronaves. 

 Recomendação: Reforçar o treinamento RVSM dos controladores, principalmente a 

necessidade de encerrar operações RVSM quando a aeronave já não conseguir cumprir os 

padrões de equipamento exigidos. 

 

5.  Questão de Segurança: A N600XL não havia respondido às chamadas de rádio 

durante pelo menos 30 minutos no momento em que foi entregue para o Centro da 

Amazônia, mas essa informação não foi passada para o controlador de Manaus/Amazônia. 

Brasília deveria ter informado Manaus/Amazônia que a N600XL não estava respondendo 

as chamadas do Controle de Tráfego Aéreo durante a chamada de coordenação. 

 Recomendação: Assegurar que os procedimentos de transferência de controle entre 

setores do Controle de Tráfego Aéreo incluam a comunicação de todas as informações 

relevantes a respeito da aeronave em questão, de qualquer situação anormal nas 

comunicações e quaisquer incertezas sobre os dados de vôo, como a rota ou altitude 

atribuída. 

6.  Questão de Segurança: A resposta do transponder da N600XL não foi apresentada 

durante o período em que a aeronave teria descido para FL360, com base no bloco de 

dados. No entanto, não foi adotado qualquer procedimento para assegurar que a aeronave 

estivesse na altitude esperada. Esse procedimento deveria detectar que a N600XL nunca 

saiu da altitude 370 e tampouco relatou chegar a altitude 360. 

 Recomendação: Desenvolver procedimentos para garantir que os controladores 

monitorem ativamente a altitude das aeronaves, que solicitem e confirmem mudanças de 

altitude quando não estiverem em situação de modo C, e que registrem quando as 

aeronaves saírem e chegarem às altitudes designadas. 
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7.  Questão de Segurança: A N600XL ficou sem enviar e receber comunicação com o 

Controle de Tráfego Aéreo durante aproximadamente 400 milhas. Embora o Controle de 

Tráfego Aéreo tenha feito diversas chamadas para a aeronave, não houve respostas e não 

foi tomada qualquer outra medida. Sem qualquer relato exigido da tripulação, eles não 

detectaram a ausência de comunicação por aproximadamente uma hora. Além disso, 

depois da perda do transponder e da incapacidade de se comunicar com a tripulação, o 

alvo primário do radar também desapareceu, uma indicação potencial de situação de perigo 

para a aeronave (por exemplo, falha elétrica, pouso forçado, etc.) 

 Recomendação: Desenvolver procedimentos para detectar a perda de 

comunicações de rádio com aeronaves sob o controle do CINDACTA, por exemplo, ao 

exigir relatórios de posição mais freqüentes ou ao exigir que os controladores chamem 

cada aeronave periodicamente para confirmar o contato de rádio. Orientar os controladores 

para tentarem agressivamente o restabelecimento do contato com a aeronave que pareça 

não estar respondendo, inclusive tentativas de relês com outras aeronaves que estejam na 

área. Se necessário, fazer transmissões cegas para informar a aeronave da suspeita de 

situação de perda de comunicação e informar as tripulações de vôo das mudanças de 

situação como, por exemplo, a perda de contato no radar ou a interrupção do serviço de 

radar. Tomar medidas agressivas para localizar a aeronave cujo sinal tenha sido perdido 

simultaneamente no radar e no rádio. 

 

8.  Questão de Segurança:  Ao visualizar os monitores de Controle de Tráfego Aéreo, 

os investigadores observaram o desaparecimento de blocos de dados inteiros do monitor 

logo após a entrega, e antes de cruzar o limite de um setor, indicando que os controladores 

rotineiramente abandonavam o bloco de dados antes de a aeronave sair do setor. Essa 

prática aumenta a probabilidade do controlador esquecer que uma aeronave ainda está sob 

sua responsabilidade e que deve ser separada de outros tráfegos. 

Recomendação: Assegurar que os controladores apresentem continuamente os 

blocos de dados de aeronaves que estejam operando em suas áreas de responsabilidade 

mesmo após a transferência das comunicações para outro setor. 

 

9.  Questão de Segurança: Os investigadores descobriram que não havia maneira de 

registrar as informações das reuniões para mudança de turno do Controle de Tráfego 

Aéreo, onde as informações críticas a respeito da situação de aeronaves, informações de 

apoio à navegação [navaids] e outras informações de segurança de vôo são transmitidas 

entre os controladores. Uma transmissão incompleta das informações na passagem de 
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turno pode levar os controladores a, inadvertidamente, fazer suposições e dar instruções 

incorretas. 

Recomendação: Estabelecer uma lista de verificação [checklist] para que os 

controladores cubram os itens mais críticos na hora de transmissão de informações na 

reunião de troca de turno e para que registrem essa transmissão de informações de 

maneira semelhante às gravações das comunicações de rádio. 
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DOCUMENTO 7 

 

Artigo Jornal Folha de S.Paulo 
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DOCUMENTO  8 

 

Resolução conjunta referente à criminalização de acidentes com aeronaves 

 

 Reconhecendo a importância das investigações de acidentes na aviação civil em 

assegurar o livre fluxo de informações para determinar a causa de acidentes e incidentes e 

prevenir a ocorrência de outros;  

Reconhecendo as ações realizadas recentemente pela Organização Internacional 

de Aviação Civil na criação de emendas do Anexo 13 – Investigação sobre Acidentes e 

Incidentes de Aeronaves da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, encorajando os 

Estados Contratantes a adotar, em novembro de 2006, certas ações para proteger as 

fontes de informações sobre segurança;  

 Reconhecendo a importância de prevenir o uso inadequado de informações sobre 

segurança, incluindo o uso crescente de tais informações em processos criminais contra o 

pessoal operacional, gerentes e funcionários reguladores de segurança;         

Reconhecendo que as informações prestadas voluntariamente por pessoas 

entrevistadas durante o curso de investigações seguras são extremamente importantes e 

que tais informações, se usadas por investigadores ou promotores criminais para de avaliar 

a culpa e punição, poderiam  desencorajar as pessoas de fornecer informações sobre 

acidentes, afetando, assim, a segurança dos vôos;         

Reconhecendo que, sob certas circunstâncias, incluindo atos de sabotagem e 

conduta irresponsável intencional ou particularmente flagrante, as investigações e 

processos criminais podem ser adequados;   

 Preocupados com a tendência crescente de criminalizar atos e omissões de partes 

envolvidas em acidentes e incidentes de aviação; 

 

 Observando que:  

 

a.  as autoridades encarregadas do cumprimento das leis, na colisão em pleno ar, em 29 

setembro de 2006, entre o jato executivo Legacy 600 da Embraer e o B-737-800 da Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes, abriram uma investigação criminal e ameaçaram prestar 

denúncia de homicídio culposo involuntário e interrogaram pilotos, enquanto um magistrado 

revogava os passaportes dos pilotos;  

 

b.  a Suprema Corte francesa, em 20 de setembro de 2006, rejeitou um pedido para 

suspender as acusações no acidente com o Concorde da Air France em julho de 2000, no 
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qual três pessoas, um ex-oficial autorizado de aviação civil francesa e dois ex-oficiais de 

fabricação de aeronaves, estão atualmente sob investigação por acusações criminais; 

 

c.  espera-se que um tribunal francês emita seu veredicto em breve sobre o acidente da 

Air-Inter em 1992, em Estrasburgo, França, no qual o projetista do Airbus A320, dois 

executivos aposentados da Air-Inter, o ex-Diretor Geral de Aviação Civil, o funcionário 

público aposentado, que era chefe nacional de certificação, e um controlador de vôo foram 

investigados e processados 14 anos após o acidente e enfrentam acusações de homicídio 

culposo por negligência; 

 

d.  promotores suíços, em agosto de 2006, denunciaram oito controladores de vôo da 

Swiss Skyguide por homicídio culposo resultante da colisão, em pleno ar, do DHL B-757 

com um Bashkirian TU-154, em 1º de julho de 2002, sobre Überlingen, no Sul da 

Alemanha; 

 

 SEJA, PORTANTO, RESOLVIDO que as organizações abaixo: 

         

1.  Declaram que a consideração suprema em uma investigação de acidente de aviação 

deve ocorrer para determinar a provável causa e os fatores contribuintes no acidente e, 

não, punir criminalmente a tripulação do vôo, os empregados de manutenção, os 

executivos da administração da empresa aérea ou do fabricante, os funcionários 

reguladores ou os controladores de vôo. Ao identificar o “o motivo” e a “razão” de um 

acidente, os profissionais da segurança da aviação estarão melhor preparados para 

abordar a prevenção de acidentes. Investigações criminais podem e, realmente impedem, 

que as informações críticas façam parte de investigações sobre um acidente e, 

posteriormente, interfiram na prevenção bem-sucedida de acidentes na indústria de 

aviação.  

 

2.  Declaram que, exceto atos de sabotagem e conduta irresponsável intencional ou 

particularmente flagrante (incluindo a ingestão excessiva de álcool ou outras substâncias), 

a criminalização de acidentes de aviação não é um impedimento eficaz ou de interesse 

público. Os profissionais da indústria de aviação recebem muitos incentivos para a 

operação segura do vôo. A indústria de aviação coloca todos os dias sua reputação e vidas 

humanas na linha de visão e tem um notável registro de segurança devido, em grande 

parte, à disposição atual de operadores e fabricantes de cooperar plena e francamente com 

as autoridades de investigação. O benefício de obter informações precisas para aumentar 

os padrões de segurança e reduzir acidentes recorrentes supera, em muito, a satisfação de 

um processo criminal, condenação e punição. Aumentar a segurança na indústria de 
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aviação é benefício maior para a sociedade do que procurar punição criminal para aqueles 

“culpados” de erro humano ou erros trágicos.  

 

3.  Incentivam os Estados a fazer uma maior restrição e adotar diretrizes mais estritas 

antes que os funcionários iniciem as investigações criminais ou instaurem processos 

criminais após acidentes de aviação. Sem qualquer justificativa adequada para uma 

investigação criminal ou acusações, o sistema de aviação e as vítimas de desastres aéreos 

e seus entes queridos estão melhor servidos por recurso a forte fiscalização reguladora e 

rigorosa execução por autoridades de aviação nacionais e internacionais e por instauração 

de ações por meio dos sistemas de justiça civil para obter compensação.  

 

4.  Incentivam os Estados a salvaguardar o relatório de investigação sobre segurança e 

prováveis conclusões sobre causa/fator contribuinte a partir da divulgação prematura e usá-

lo diretamente em processos civis ou criminais. Embora o uso de relatórios de acidentes 

oficiais possa poupar os investigadores criminais dos consideráveis custos de conduzir toda 

uma investigação separada, existe um sério risco de que esses relatórios sejam desviados 

de seu propósito original, pois causas técnicas, freqüentemente, não podem ser 

equacionadas a causas legais necessárias quando se estabelece responsabilidade civil ou 

criminal. Além disso, o uso de “experts”, relativamente sem treino e experiência, por 

autoridades acusadoras ou judiciais, em comparação com autoridades oficiais de 

investigação de acidentes, pode resultar em análises técnicas falhas e em fracasso da 

justiça, enquanto interfere na investigação oficial sobre o acidente. 

 

5.  Incentivam as autoridades nacionais de aviação que investigam acidentes a: (i) 

afirmar forte controle sobre investigações de acidentes, isentas de interferência indevida 

das autoridades que fazem cumprir as leis; (ii) convocar ajuda internacional na investigação 

de acidentes segundo o Anexo 13; (iii) conduzir investigações profissionais para identificar 

a causa provável e os fatores contribuintes e desenvolver recomendações de modo 

deliberativo, evitando qualquer “pressa para julgar”; (iv) assegurar o livre e voluntário fluxo 

de informações essenciais sobre segurança; (v) proporcionar aos entes queridos das 

vítimas e suas famílias informações completas, exatas e precisas no menor prazo possível; 

e (vi) abordar rapidamente quaisquer atos ou omissões em violação aos padrões da 

aviação. 

 

17 de outubro de 2006 

 

William Voss,  Presidente e Diretor Geral da Flight Safety Foundation [Fundação de 

Segurança da Aviação] 
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Jean-Claude Bück, Presidente da Académie Nationale de l’ Air et de l’ Espace [Academia 

Nacional Aérea e Espacial] 

Keith Mans, Chefe Executivo da Royal Aeronautical Society [Sociedade Aeronáutica Real] 

Alexander ter Kuile, Secretário Geral da Civil Air Navigation Services Organisation  

 

16 de novembro de 2006 

 

Mike A Ambrose, Diretor Geral da European Regions Airline Association [Associação de 

Companhias Aéreas Européias]  

 

28 de novembro de 2006 

 

Brian Finnegan, Presidente da Professional Aviation Maintenance Association [Associação 

de Manutenção da Aviação Profissiona]. 

Marc Baumgartner, Presidente da International Federation of Air Traffic Controllers’ 

Associations [Associação dos Controladores de Tráfego Aéreo da Federação Internacional] 

[logo da IFATCA]. 


