
 
 

 
 

STEPHAN CHIARONI SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO CENIPA NA PREVENÇÃO DOS ACIDENTES NA AVIAÇÃO GERAL BRASI-

LEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



 
 

 
 

 

STEPHAN CHIARONI SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO CENIPA NA PREVENÇÃO DOS ACIDENTES NA AVIAÇÃO GERAL BRASI-

LEIRA 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Kerlington Pimentel de Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

 2019 



 
 

 
 

 RESUMO 
 

Desde seus primeiros voos, a aviação sofreu com inúmeros acidentes e incidentes ao redor do globo, 

com isso, foi necessário criar maneiras de analisar como os acidentes ocorriam. Deste modo, foram 

criadas inúmeras teorias de como os acidentes ocorriam e como ele deveriam ser evitados. No entanto, 

os acidentes ainda continuavam ocorrendo, e com isto, foi necessário aprofundar os conhecimentos ‘do 

por que os acidentes ainda continuavam a correr’. Assim, os conhecimentos sobre os fatores humanos 

passaram a ser fundamental para a prevenção dos acidentes, pois a maior parcela das ocorrências estava 

ligada a falhas humanas, como por exemplo: falha de tomada de decisão, falha de planejamento de voo 

e entre outros. Com isto, as autoridades foram colocando como exigência à matéria de fatores humanos 

como parte da grade curricular de seus cursos para pilotos privados, com a ênfase na tomada de decisão 

dentro do cockpit. Aliados a isto, as maneiras tradicionais reativas, foram sendo substituídas por atitudes 

proativas para a segurança do voo. Entretanto, no Brasil as maneiras proativas para se evitar um acidente, 

dão lugar para as formas tradicionais de como vemos e prevenimos os acidentes, pois o modelo reativo 

do Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos(SIPAER), não apresenta ferramentas proativas 

para a prevenção dos acidentes da aviação geral. 

 

Palavras Chaves: Tomada de Decisão; SIPAER, Safety I and Safety II. 

 

ABSTRACT 

Since its first flights, aviation has suffered from numerous accidents and incidents around the globe. 

With this, it was necessary to create ways to analyze how accidents occurred. In this way, numerous 

theories were created of how accidents occurred and how they should be avoided. However, the acci-

dents were still occurring, and with that, it was necessary to deepen the knowledge 'of why the accidents 

still continued to run'. Thus, knowledge about human factors became fundamental for the prevention of 

accidents, since the greater part of the occurrences was linked to human failures, such as: failure of 

decision making, failure of flight planning and among others. As a result, the authorities have been 

putting the human factors matter as a requirement as part of the curriculum of their courses for private 

pilots, with an emphasis on decision making within the cockpit. Allied to this, in traditional reactive 

ways, they have been replaced by proactive attitudes towards flight safety. However, in Brazil, proactive 

ways to avoid an accident give way to traditional ways of seeing and preventing accidents, since the 

reactive model of the Aeronautical Accident Prevention System (SIPAER) doesn’t present proactive 

tools for the prevention of accidents on plane crashes in geral aviation. 

 

Keywords: Making Decision; SIPAER; Safety I and Safety II. 
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INTRODUÇÃO 

 

As estatísticas de acidentes aeronáuticos ao longo de dez anos no Brasil, vem mostrado que os 

acidentes aeronáuticos têm como maior índice: o erro de Julgamento, a supervisão gerencial e o plane-

jamento de Voo. No entanto, o Sistema de Investigação de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) e o Ser-

viço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA), realizam todos os 

anos, cursos, simpósios e palestras, difundindo a cultura de segurança de voo, bem como a disciplina 

SIPAER. Entretanto, mesmo com todos esses esforços para a diminuição dos acidentes aeronáuticos, os 

resultados obtidos através do próprio Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuti-

cos(CENIPA), mostra que os indicies de acidentes vem caindo lentamente, variando para mais e para 

menos, ano após ano. Resultando assim, em uma segurança reativa ao invés de uma segurança proativa.  

Neste trabalho, será abordado os aspectos históricos sobre a construção da segurança de voo no 

Brasil, abordando a criação dos órgãos responsáveis pela promoção da prevenção dos acidentes. Como 

também, as práticas lineares introduzidas e solidificadas nos métodos de prevenção no Brasil, se incum-

bindo unicamente em encontrar e corrigir.  

Em resposta a este modelo, o modelo proativo proposto por Hollnagel, descreve a necessidade de 

observarmos a segurança de uma forma diferente, onde há a necessidade de não nos limitarmos nas 

teorias de causa e efeito, na qual não são apropriadas para o mundo atual a qual vivemos. Consequente-

mente a isto, necessitamos buscar a melhoria da segurança por meio de um maior investimento na edu-

cação, na comunicação e na promoção das ferramentas necessárias para a diminuição dos acidentes.  

O objetivo deste trabalho é apresentar as causas do por que o erro de julgamento, supervisão 

gerencial e planejamento de voo, ainda apresentam índices tão altos, mesmo com tanto trabalho do CE-

NIPA, SIPAER e SERIPA, com a ênfase no curso de piloto privado. 
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1 A PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS NO BRASIL 

 

      Com o advento da aviação em 23 de outubro de 1906, o mundo contemplava uma das mais 

complexas e extraordinárias maquinas já feitas pelo ser humano até então. Com o passar dos anos sub-

sequentes à sua criação, a aviação teve um grande salto em termos de construção e de tecnologia nas 

aeronaves. No entanto, muitos acidentes ocorriam, justamente por falhas nas estruturas das aeronaves, 

falta de conhecimento sobre os efeitos aerodinâmicos, entre outros fatores [1]. No Brasil, o primeiro 

acidente aeronáutico com vítima, ocorreu em 20 de maio de 1908, com o Tenente Juventino Fernandes 

da Fonseca [2]. Onde segundo Sigaud Caetano, houve falha na válvula de gás do balão em que o tenente 

pilotava, provocando uma queda descontrolada, e consequentemente sua morte [3]. 

        Décadas mais tarde, com os primeiros avanços do setor, o decreto nº19.902 de 22 de abril de 

1931, criou o Departamento da Aviação Civil (DAC), com a preocupação de promover o planejamento, 

a orientação e a coordenação da aviação. Como também, a observância por parte do estado, que os 

métodos utilizados na administração pública não eram adequados para a Aviação [4]. O decreto 

nº19.902, ainda abordava a necessidade da criação de um novo órgão de administração federal, o que 

ocorreu somente em1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica.  Em 7 de dezembro de 1944, os 

Estados Unidos da América, organizou uma convenção com o intuito de estabelecer padrões internaci-

onais de tráfego aéreo, bem como acordos bilaterais padronizadas com o intuito de evitar a possiblidade 

de eventuais conflitos, promovendo desta forma, o crescimento da aviação de forma continua e segura 

[5]. Esta convenção foi aderida por cinquenta e dois países, com a vigésima sexta assinatura de retifica-

ção, em 5 de março de 1947. Criando assim, a Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO) [6]. 

 

1.1 O Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) 

 

No Brasil, com o intuito de padronizar as investigações de acidentes aeronáuticos, foi então criado 

com o decreto nº 24.749, o Serviço de Investigações e prevenção de acidentes aeronáuticos (SIPAER) 

[7]. No entanto, em 11 de outubro de 1965, uma década e meia após sua criação, o SIPAER sofreu 

alterações em sua estrutura para atender as recomendações do anexo 13º da então criada ICAO. Com 

isto, os métodos de investigação e prevenção de acidente foram gradualmente reformulados, o Inquérito 

Técnico Sumario e Relatório Sumário, foram substituídos respectivamente por Relatório de Investigação 

de Acidentes e Relatório Final. Ainda foi adicionado segundo Costa Filho [8], os fatores humanos, os 

fatores materiais e os aspectos operacionais. Com isto, foi estabelecido o homem, o meio, e a máquina. 

Este modelo foi concebido por T. P. WRIGHT da Cornell University, nos anos de 1940, e posteriormente 

atualizado em 1965 e 1976, introduzindo a gestão (Management), e a missão (Mission). Sendo assim, 

chamado de modelo 5-M, na qual podemos observar nos emblemas do SIPAER e CENIPA [9]. 
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Anos mais tardes, através do NSCA 3-3, o CENIPA estabeleceu alguns princípios com a finali-

dade de promover a segurança de voo, na qual toda a atividade de prevenção na aviação, deveria e ainda 

deve, estar em acordo com os oito princípios de segurança, como por exemplo “ 1- Todo acidente aero-

náutico deve ser evitado; 2- Todo acidente resulta de uma sequência de eventos, e nunca de uma forma 

isolada; 8- Acusações agem diretamente contra os interesses da prevenção de acidentes [10]”. 

 No entanto, segundo Farjer, o modelo 5-M é amplamente criticado por se limitar a analisar os 

fatores contribuintes do acidente em questão, analisando apenas os aspectos técnicos, humanos e opera-

cionais, onde são de alcance limitado para a investigação [1]. Segundo Cardoso [11], os agentes sociais 

não estão localizados em corpos, mas sim em uma rede moldada por relações heterogêneas, sendo assim: 

Amar, pensar, agir, escrever e trabalhar por um salário, contribuem para o que somos, e como agimos. 

Com isto, é possível observar que ao focarmos unicamente nestes aspectos, deixamos de considerar 

aspectos importantes de todo o acidente.  

É importante salientar que toda investigação e prevenções realizadas no Brasil, deve seguir a 

filosofia SIPAER. No entanto, alguns pontos da filosofia SIPAER demonstram ter uma clara distorção 

com a realidade dos valores da segurança. Como por exemplo o ideal de que todos acidentes aeronáuti-

cos devem ser evitados. Segundo a ICAO, por mais que possamos desejar o zero acidente e incidente na 

aviação, tal desejo é inalcançável. Pois os perigos são parte integral do contexto operacional da aviação. 

Falhas e erros sempre estarão presentes, e sempre acontecerão, pois, nenhuma atividade humana será 

livre de erros [12]. Contudo, O Centro de Investigação e prevenções de Acidentes Aeronáuticos (CE-

NIPA), mantem estas afirmações como princípios e diretrizes para a segurança de voo. 

 

1.2 O Centro de Investigação e prevenções de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) 

 

O CENIPA é o órgão central do SIPAER, onde passa ao SIPAER, as atribuições de sistema como 

citado acima. O CENIPA nasce através do decreto nº 69.565, onde ele é responsável pelo planejamento, 

orientação, coordenação, controle e a supervisão da prevenção de acidentes aeronáuticos no Brasil [13]. 

Segundo o NSCA 3-6, ao CENIPA compete: gerenciar e executar todas as investigações de acidentes e 

incidentes aeronáuticos que ocorrem em solo Brasileiro [8].             

Além do CENIPA, em 2007 fora criado o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Aci-

dentes Aeronáuticos (SERIPA), com o propósito de criar novas organizações militares para a dissemi-

nação da segurança de voo através da filosofia SIPAER [8]. Entretanto, apesar da criação dos SE-

RIPA´S, ano após ano continuamos em uma gangorra em números de acidentes. A grade curricular do 

SIPAER dificulta uma melhora significativa em todo o cenário, pois, a tomada de decisão, na qual é o 

fator contribuintes “disparado” nos índices do SIPAER, não é abordado com efetividade no curso de 

segurança de voo para piloto privado. 
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Grafico1: Gráfico do CENIPA sobre as ocorrências de acidentes, acidente fatais e fatalidades. 

                                                     Fonte: Painel SIPAER, 2018[14]. 

 

Segundo Hollnagel, os acidentes são definidos como eventos inesperáveis que se resultam em 

efeitos indesejáveis [15]. Eles são difíceis de serem previstos, e raramente acontecem por um único 

fator. Sendo assim, necessário barreiras de prevenção efetivas para que se evite o acidente, ou diminua 

a consequência que ele possa trazer [16]. Segundo PIRES, as barreiras de prevenção, possuem a função 

de prevenir ou diminuir as consequências de um evento. Com isto, uma maneira eficaz é a criação de 

barreiras com amplas diversidades, para que caso não seja possível prevenir as ocorrências dos aciden-

tes, ainda seja possível prevenir as ocorrências das consequências indesejadas [16]. 

Segundo FREITAS, as naturezas das barreiras são independentes de sua origem, da sua finalidade 

(preventiva ou proteção), e de sua localização [17]. Os sistemas de barreiras variam desde de osbstáculos 

físicos a até mesmo regras e leis. Hollnagel classifica os sistemas de barreiras em quatros categorias: 

Física; Funcional: Simbólica e Imaterial [16]. A barreira Imaterial é a que mais se enquadra no cenário 

atual, pois dentre as demais, a barreira imaterial, carrega consigo, o significado de uma barreira que não 

se encontra fisicamente, e para seu perfeito funcionamento em sua finalidade, necessita do conhecimento 

do utilizador. Elas são representadas como livros ou memorandos. como por exemplo: regras, diretrizes 

e princípios de segurança [16].      

Alguns dos fatores contribuintes estão diretamente ligados com a falta de conhecimento  (barreira 

imaterial), onde a falta de conhecimento sobre os fatores humanos, dentem a maior parcela contribuinte 

dos acidentes que ocorrem [17], as quais são: julgamento de pilotagem, supervisão gerencial, planeja-

mento de voo, e em último, processo decisório [16]. Sendo assim, necessário a criação de uma barreira 

amplamente efetiva. Onde seja elevada a cultura de segurança ao nível de princípio e valor, pois segundo 

PIRES “Prioridades mudam com o ambiente de trabalho ou ambiente de negócios, já os valores não[...]”. 
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2 O MODELO REATIVO E O MODELO PROATIVO 

 

Desde de sua invenção com Santos Dumont, a aviação sofreu com muitos desastres ao longo 

desses cem anos. Com isto, muitas tentativas para evitar novos acidentes foram sendo desenvolvidas, 

como por exemplo o modelo Linear, que tinha como objetivo buscar a falha e a corrigir. Entretanto, 

estas soluções se tornaram uma tradição em nosso meio, por sua eficácia de soluções em curto prazo, 

contudo, tal modelo não nos auxiliou a explicar a persistência dessas deficiências a longo prazo [18]. 

Essa maneira de pensar, teve grande apoio nas décadas de 1960 a 1980, pois os sistemas eram simples, 

e menos dependentes entre si. O pensamento era que os sistemas podiam ser completamente decompos-

tos, e seu funcionamento era bimodal, ou seja, funciona corretamente ou não. 

  O modelo linear, presumia que podíamos decompor os eventos e tarefas, pela “sedutora simpli-

cidade da cronologia (Este evento aconteceu depois daquele; portanto, o primeiro evento “causou” o 

segundo)” [19]. Entretanto, hoje em dia, esse tipo de análise é muito difícil. Pois os sistemas estão cada 

vez mais conectados entre si. E, portanto, a engenharia de resiliência reconhece que as explicações tra-

dicionais de causa e efeito dos modelos lineares, não são suficientes para buscar as explicações dos 

acidentes que ocorrem no mundo atual.  

 

2.1 O Safety I e o Modelo Linear  

 

Para a maioria de nós, a segurança traz consigo o significado de ausência de resultados indesejado. 

No entanto, raramente paramos para defini-la corretamente. A Organização Internacional de Aviação 

Civil (ICAO) [20], define segurança como:      

                                   

O estado na qual, a possibilidade de danos às pessoas ou danos a propriedades, é re-

duzido e mantido em um nível em um nível aceitável ou abaixo deste, através do con-

tinuo processo de identificações de perigos e gerenciamento de riscos [...]. 

 

Com isto, o ponto de partida da segurança I é a ocorrência do acidente e o gerenciamento de seu 

risco, com única proposta de eliminar ou conter os resultados adversos. No entanto, esta é uma alterna-

tiva de curto prazo, pois se limita a “causa e efeito”, e presume que as causas são comuns e sempre 

poderão ser identificas. Entretanto, as causas não são comuns e nem sempre são possíveis identificá-las.  

Outro ponto relevante sobre a segurança I, é a existência do abito de mensurar a segurança sobre 

o que dá errado. Isso é facilmente observado nas estáticas de probabilidade de acidentes, por exemplo: 

um determinado componente garante funcionar noventa e nove por cento das vezes, no entanto, o um 

por cento acaba sendo o foco da segurança I, deixando os noventa e nove por cento de lado para a 
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manutenção da segurança. Isto é reforçado pelas ações dos reguladores, que exigem relatórios detalha-

dos sobre os eventos que deram errado [18].  Muitos estudos são feitos para o mesmo fim, o resultado é 

uma grande quantidade de formas diferentes para explicar como o evento indesejável poderia ser evi-

tado, tendo o simples intuito de “encontrar e corrigir” [18]. No entanto, não é possível garantir que as 

coisas funcionem corretamente, apenas impedindo que as coisas não deem errado [19]. 

 Com isto, o raciocínio de segurança é sempre medido pela ocorrência dos seus eventos indese-

jados, o resultado prático é que se um sistema é bom, ele apresenta poucas falhas, e seus riscos são 

devidamente gerenciados, entretanto se o sistema é ruim ele apresenta muitas falhas (Sistema bimodal). 

Com isto, a segurança é definida quando ela está ausente, e não quando ela está presente. Outra conse-

quência disto, é a difícil justificativa dos altos gastos no setor de segurança em uma empresa. Pois se 

nada acontece em uma empresa, se presume que a segurança é boa, e, portanto, não são necessários 

futuros investimentos, tornando a segurança algo impossível de se medir [19]. Infelizmente o trabalho 

imaginado traz consigo o significado de trabalho realizado na segurança I, a consequência disto, é a 

inflexibilidade com as diferentes demandas que o dia apresenta. Embora esse pressuposto fosse razoável 

na década de 1970, hoje não é. Pois os sistemas estão muito conectados e interdependentes uns dos 

outros. Com isto, não é possível gerenciar os sistemas como acontecia antes [19]. 

 

 Figura 1: Desenvolvimento das tecnologias empregadas no Boeing 737-200, 737-500 e 737-MAX. 

  

A segurança I, presume que “Os projetistas previram todas as contingências e capacitaram o sis-

tema com recursos de respostas apropriadas” [19]. Entretanto, são incabíveis que tais afirmações sejam 

consideradas no cenário atual.  O impulso desenfreado por soluções tecnológicas e não socio técnicas, 

acarreta em um conhecimento superficial sobre os sistemas, onde as descrições muitas vezes são dema-

siadamente detalhadas, com possíveis mudanças no sistema antes que os detalhes sejam concluídos, o 

que acarretará em um detalhamento parcial sobre o sistema. Pois cada vez mais são introduzidos siste-

mas tecnológicos com soluções fácies e simples, com o propósito de evitar o erro humano. 

Contudo, os sistemas tecnológicos necessitam de um ambiente especifico e devidamente contro-

lado, apresentando pouca variabilidade inesperada. No entanto, estas condições não são possíveis de 

serem estabelecidas em modelos sociotécnicos. Sendo necessário que os humanos amorteçam grande 
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parte das variáveis. Com isto, se torna evidente que “As pessoas não são um problema a ser resolvido 

ou padronizado: elas são a solução adaptável” [19]. 

2.2 Sefaty II e a Engenharia da resiliência 

 

Segundo a IATA [21], perto de três bilhões de pessoas voaram em um dos trinta e sete milhões 

de voos que ocorrem em 2012. Contudo, quando nos aprofundando mais nestas informações, é obser-

vado que há cada dia em 2012, cem mil voos pousaram com segurança em seus destinos, com apenas 

setenta e cinco acidentes em todo o ano. Portanto, devemos observar as coisas que dão certo e tentar 

compreender o porquê as coisas funcionaram corretamente. E posteriormente, definir a segurança como: 

“assegurar que todas as coisas deem certo”, em vez de “assegurar que nada de errado”.  Aliado a isto, 

necessitamos ajustar nossos trabalhos às condições existentes no memento, e não devemos idealizar que 

o trabalho imaginado seja o trabalho realizado. A engenharia da resiliência “reconhece que os resultados 

aceitáveis e os resultados adversos têm uma base em comum: os ajudes no desempenho” [18]. O próprio 

SGSO (Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional) reconhece isto, ao apontar um desvio 

entre a deriva teórica e a prática. 

A engenharia de resiliência defende que os ajustes no desempenho são comuns no cotidiano, e é 

bom que sejam assim, pois eles servem para compensar a falta de tempo, falta de material, entre outros. 

Com isto, sob a ótica da segurança II, não faz sentido descrever os componentes de um sistema, unica-

mente em desempenho aceitável ou não aceitável [18], entretanto, vale ressaltar que não se pode con-

fundir variabilidade do sistema, com outros eventos como: violações, desvios de desempenho ou falta 

de adesão no trabalho. 

Segundo a Eurocontrol, os sistemas de hoje são intratáveis, e isto se reflete em nossa limitação 

em descrever o que poderá ser feito em muitas coisas, como por exemplo: prever as consequências nas 

mudanças de um design [18]. Entretanto, mesmo com muitas dificuldades, as pessoas garantem seu 

funcionamento na maior parte das vezes, devido ao ajuste continuo em seu trabalho.  

A continua expansão da aviação nos mostra o quão é importante que o desempenho seja eficaz. 

Portanto, devemos ver as falhas como uma variabilidade no desempenho cotidiano, pois é seguro dizer 

que algo que deu errado, deu certo muitas vezes antes do ocorrido, e dará muitas outras vezes após o 

ocorrido. Em poucas palavras, devemos primeiramente intender como isto funcionava antes de algo 

acontecer, e procurar o porquê isso funcionava corretamente na maior parte das vezes [18]. 

As limitações de prever mudanças no design se agravam quando as situações no trabalho se tor-

narem mais complexas, acarretando em uma visão superficial dos detalhes do trabalho [19]. Bainbridge 

relatou que “O projetista que tenta eliminar o operador, ainda deixa o operador executar tarefas que o 

projetista não conseguiu automatizar” [22]. Segundo Proqualis [18], essa frase não retrata apenas os 

projetos de automação, mas também o design dos locais de trabalho, como também as especificações de 
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trabalho. Logo, não podemos enxergar as coisas com a ótica da segurança I, pois o trabalho e os sistemas 

não podem ser decompostos de maneira eficaz e as funções de um sistema não bimodais.  

A segurança II defende a capacidade de o sistema funcionar em condições variáveis, na qual possa 

atingir o maior número de resultados pretendidos. Para obtermos o maior número de coisas que dão 

certo, não podemos nos ater a respostas após o acidente, pois isto é uma medida reativa, e, portanto, 

precisamos de gestões de segurança proativas. Com isto, podemos interromper que algum resultado 

indesejado aconteça, antes mesmo que ele comece. Sob esta ótica, nós teremos um menor esforço para 

reverter o quadro, pois “As consequências do evento terão menos tempo para desenvolver-se e difundir-

se [18], economizando um tempo precioso para a gestão da segurança [18]. 

A segurança I tenta explicar um acidente por sua cronologia, ou seja, tenta-se reconstruir os even-

tos até encontrar a causa raiz. No entanto, as condições as quais o evento ocorreu, podem ter existido 

em um curto período de tempo e podem ter se originado de outros eventos temporais, o que pode acar-

retar em um tempo despendido muito grande. Com isto, suas causas são reconstruídas e nunca encon-

tradas. Sob essa ótica, é possível que nunca consigamos encontrá-las. Um exemplo clássico sobre os 

eventos temporais, é o acidente com o voo British Airways trinta e oito, na qual um Boeing 777-200 

teve um congelamento nos trocadores de calor em ambos os motores, na qual impedia o congelamento 

do combustível da aeronave. Durante a descida a aeronave perdeu seus dois motores, contudo, o piloto 

conseguiu pousar o 777, sem que ninguém se machucasse. No entanto, para descobrir esta causa, os 

investigadores demandaram muito tempo, pois ela não estava mais presente quando a investigação se 

iniciou [24]. 

Para a segurança II, as manifestações são todos os resultados possíveis, como por exemplo o 

citado acima. São manifestações ainda, os resultados que se apresentam em altas frequência, onde se-

gundo Proqualis, costumam ser ignorados pela gestão de segurança. Como mencionado na segurança I, 

os sistemas hoje, são mensurados nas quantidades de falhas que eles apresentam, entretanto, é impor-

tante compreender o por que o sistema é seguro quando nenhum acidente ocorre. Com isso, a segurança 

é mensurada quando ela está presente, e não quando ela ausente [19]. Com esses esforços, é possível 

demonstrar para as empresas que o investimento que fora colocado na segurança, obteve resultados 

positivos e não negativos [19]. 

O exercício da profissão dos agentes na aviação, são uma constante combinação entre a segurança 

I e segurança II. O equilíbrio entre as duas óticas, são: o clima organizacional, as experiências dos pilo-

tos, a pressão por parte dos administradores e situações semelhantes a essas. Embora o pêndulo esteja 

teoricamente equilibrado entre as duas seguranças, há uma tendência para que as situações do cotidiano 

sejam resolvidas pela eficiência e não pela meticulosidade. Isto torna difícil a justificativa de trocar as 

experiências no trabalho, pois essa abordagem é vista como algo que não apresenta soluções eficazes a 

curto prazo. No entanto, a gestão de segurança eficaz, necessita que haja um esforço conjunto no início 

para compreender como o trabalho é realizado [18]. 
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A segurança II proativa, demonstra ser mais fácil em ocorrências de grande magnitude, pois seu 

desenvolvimento é relativamente lento em relação a pequenos eventos. Os indicadores destes aconteci-

mentos são geralmente muito claros, e suas respostas são triviais. No entanto, apresar de existirem um 

desenvolvimento rápido no caso dos eventos pequenos, onde não há indicativos para sua ocorrência, é 

necessário um esforço em comum para que tenhamos uma visão proativa em pequenos eventos, pois 

não podemos nos concentrar unicamente nos eventos com grandes gravidades. Pois segundo Porqualis 

“Um número de pequenas melhorias no desempenho cotidiano pode contar mais do que uma grande 

melhoria no desempenho excepcional” [19]. Aliado a isto, não podemos acreditar que os grandes aci-

dentes trazem consigo um potencial maior de aprendizado, pois o potencial de aprendizado não é menor 

do que um de grande escala. 

Entretanto, mesmo que o foco da segurança II seja a preocupação em garantir que as coisas deem 

certo, tais resultados nem sempre são possíveis de serem atingidos. É necessário, portanto, que haja uma 

preocupação constante com o que está acorrendo como o previsto, para não cairmos em um caminho de 

confirmação. Para a plena gestão da segurança II, é necessário estarmos atentos as possíveis falhas que 

poderão ocorrer. Sob essa ótica, podemos prevenir problemas ou falhas [18]. 
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3 A PROATIVIDADE NA AVIAÇÃO 

 

Como citado anteriormente, para termos uma melhor gestão da segurança, necessitamos abando-

nar as formas reativas como resolvemos os problemas, e buscar uma segurança proativa para a aviação 

geral.  Ao olharmos para o modelo brasileiro de prevenção de acidentes aeronáuticos, nos deparamos 

com um modelo reativo, que tenta fazer com que o cenário dos acidentes diminua. No entanto, para que 

tenhamos bons resultados na segurança, é necessário que haja mais investimentos na educação sobre a 

segurança de voo. Como também, mais incentivos para que haja uma comunicação com as outras pes-

soas sobre suas experiências e aprendizados, na qual poderão ser o diferencial para a não ocorrência de 

um determinado acidente [18]. Como bem disse o Tenente-Coronel Aviador Luís Renato Horta de Cas-

tro, chefe do SERIPA 5 em uma palestra, “[...] O adequado julgamento é resultado de habilidades trei-

nadas e aplicadas independente de experiência previamente adquirida.” 

No Brasil, a matéria designada para a segurança de voo, é chamada de disciplina de segurança de 

voo. A matéria de segurança de voo, basicamente se resume em um curso de duração de doze horas aula, 

com o foco em apresentar a construção do modelo de prevenção na aviação, bem como sua filosofia 

SIPAER. O curso datado de 27 de agosto de 2004, aborda de forma sucinta os fatores humanos na 

aviação, no entanto, eles não possuem uma abordagem na grande do curso. [25]. 

Figura 2: Recorte da disciplina de segurança de voo, contida no MCA58-3. 

Fonte: MCA 58-3 Manual do Curso Piloto Privado – avião, (Brasil, 2004) [25]. 

 

Nos Estados Unidos da América, a regulamentação quanto ao curso de piloto privado é feita pela 

Federal Aviation Administration (FAA), nos conhecidos  Code of Federal Regulations (CFR)14 parte 

61,105, subparte E. Na qual, enfatiza a necessidade do treinamento sobre tomada de decisão e erro de 

julgamento [26]. A qual é um dos principais “fatores contribuintes” para a ocorrência de acidentes no 

Brasil.  

Como citado anteriormente, a barreira Imaterial é representada como: livros e memorandos de 

segurança. A barreira imaterial é na verdade, uma ferramenta para promover a proatividade na segurança 

http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR
http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR
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da aviação, pois é necessário que se seja meticuloso no presente, para que no futuro o sistema seja 

eficiente, assim, podemos gerenciar melhor as situações do cotidiano. Um exemplo disto é um furacão, 

onde as medidas necessárias para diminuir o dano do evento é de conhecimento geral. Com isto, as 

pessoas já sabem o que fazer quando aquela situação ocorrer.  

Apesar dos esforços do SIPAER, CENIPA e os SERIPA´s através da filosofia SIPAER, os fatores 

contribuintes dos acidentes vem demostrando a necessidade de um enfoque maior no erro de julgamento, 

supervisão gerencial, e planejamento de voo. Pois as palestras realizadas todos os anos, em cada estado 

do Brasil, vem se demonstrando ineficazes pelas quantidades de aeroclubes ao arredor de cada estado, 

e pela dimensão continental que o território brasileiro possui.  

 

Gráfico 2: Painel SIPAER, maiores fatores contribuintes no julgamento de pilotagem. 

Fonte: Painel SIPAER, (CENIPA, 2018) [14]. 

 

Através da visão proativa, podemos diminuir as ocorrências de acidentes ou então, diminuir a 

gravidade dos eventos indesejados. Na qual, fora exatamente o que ocorreu nos Estados Unidos, onde 

foi promovida pelo seu órgão regulador de aviação civil (FAA). Em meados dos anos de 1980 [27], os 

Estados Unidos da América, estavam tendo muitos acidentes com causas relacionadas aos fatores hu-

manos, com isto, a FAA requisitou o treinamento de tomada de decisão como parte do currículo. Publi-

cando em 1991, seis manuais na qual capacitava os pilotos a como tomar a melhor atitude dada a situação 

apresentada no voo [28].  

Estes manuais foram avaliados por estudos independentes, na qual validaram sua eficácia para a 

redução dos acidentes de tomada de decisão [27]. Na qual, foram testados em dois grupos distintos, onde 

o primeiro não havia recebido tal treinamento, e o segundo havia recebido este treinamento. O resultado 

deste teste, apresentou uma diferença significativa de dez a cinquenta por cento a menos de erros de 

julgamento. Outra ferramenta para o aumento da segurança de voo proativa, disponibilizados pela FAA, 

são os  Pilot´s Handbook of Aeronautical Knowledge, na qual aborda o planejamento do voo, o com-

partilhamento da cabine de pilotagem, a fisiologia do ser humano no voo, e entre outras ferramentas, na 

qual são imprescindíveis para o gerenciamento eficaz do voo [27].  Estes Handbook são publicados no 
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site da FAA de forma gratuita para todos os estudantes da aviação, demonstrando assim, uma barreira 

proativa eficaz para a segurança da aviação geral. 

Aliado a FAA, a European Aviation Safety Agency(EASA) acrescenta em seu curso para piloto 

privado (Subpart C - Private Pilot Licence (PPL), Sailplane Pilot Licence (SPL) And Balloon Pilot Li-

cence (BPL) sessão 1, a matéria de fatores humanos com grande ênfase em tomada de decisão. A EASA, 

e seu exame teórico (FCL.215 — Theoretical knowledge examination), descreve a necessidade de ques-

tões sobre fatores humanos, exigindo do aluno o conhecimento sobre os fatores humanos (tomada de 

decisão, gerenciamento do cockpit, comportamento humano no voo, stress e entre outros) [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.easa.europa.eu/
https://www.easa.europa.eu/
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CONCLUSÃO 

 

Através dos dados apresentados aqui, se mostra necessário a alteração dos métodos de prevenção 

praticados no âmbito do curso de piloto privado no Brasil. Os métodos reativos praticados pelos elos 

SIPAER, vem sendo ineficientes dada a pouca exposição de horas aulas, aliada a falta de ferramentas 

proativas para as fases do voo. Tais ações, resultam em um conhecimento pobre sobre a segurança pro-

ativa do voo, quando comparado pelos os outros dois modelos (Americano e Europeu). 

É de se observar a infeliz ausência da matéria de prevenção de acidentes aeronáuticos na prova 

de proficiência teórica para piloto privado da ANAC (Agencia Nacional de Aviação Civil). Na qual, se 

demostra não ser um conhecimento importante que o aluno-piloto necessita possuir para a ANAC. Com 

isso, é sensato dizer que os cuidados referentes a segurança do voo, são complementados pelos próprios 

aeroclubes, dependendo é claro, dos valores e princípios que os aeroclubes carregam consigo, deixando 

a segurança em um ambiente não padronizado, onde é possível encontrar grandes variações de conheci-

mento acerca dos cuidados referente a segurança de voo. Onde não há um aperfeiçoamento com o foco 

na tomada de decisão, privando o aluno de um item essencial para o voo como um todo. Hoje, sabemos 

que o aperfeiçoamento da tomada de decisão, vem pelo treinamento e aperfeiçoamento   

Por fim, as práticas proativas da FAA e EASA, demonstram ser passos importantes a serem se-

guidos pela ANAC, como também, pelas autoridades responsáveis pela prevenção de acidentes aéreos 

(SIPAER, CENIPA e os SERIPA). Portanto, é necessário a força conjunta dos agentes responsáveis pela 

segurança de voo, para que no futuro haja a diminuição do fator humano como fator contribuinte, como 

também, a elevação dos princípios de segurança praticados aqui no Brasil. 
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