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“Estamos diante de um
problema de governança”

ABMAEL SILVA | AG. A TARDE

Seth Emanuel Couto Melo Filho | Engenheiro de eletrônica
pós-graduado em ciência e mecânica espacial avalia crise

A
o se aproximar do
local do desastre
com o Airbus da
TAM, pouco tempo
depois do impacto, o

engenheiro baiano Seth Ema-
nuel Couto Melo Filho lem-
brou-se dos ataques terroristas
do 11 de Setembro de 2001.
Quinze minutos antes, ele havia

passado com um grupo de ami-
gos pelo local onde aconteceria a
maior tragédia da aviação co-
mercial brasileira.

“As pessoas estavam conster-
nadas, mas um acidente aero-
náutico é um evento tão grande
que é difícil ter uma dimensão
exata do que estava acontecen-
do. Minha sensação é que o fato

de termos 200 pessoas carbo-
nizadas acabou sendo encarado
como uma coisa banal”, observa
o engenheiro.

Para ele, duas tragédias aé-
reas em menos de dez meses é
um sinal de que o modelo co-
mercial adotado pelas compa-
nhias aéreas brasileiras precisa
ser revisto e que a crise aérea

pode ser um sério entrave para o
crescimento do País.

Enquanto os dados da cai-
xa-preta do jato da TAM estão
sendo periciados pela Aeronáu-
tica, Seth levanta algumas hi-
póteses para o acidente e mostra
como o excesso de tecnologia nos
aviões pode afetar a segurança
dos vôos.

Em entrevista exclusiva ao re-
pórter JOÃO MAURO UCHÔA, o
especialista revela que a pressão
das companhias por resultados
pode afetar não só pilotos, mas
também o pessoal de terra en-
carregado da manutenção das
aeronaves. O setor exerce ati-
vidade essencial, mas só é lem-
brado em caso de acidente.

A TARDE | A difusão de ações e
responsabilidades entre Ministé-
rio da Defesa, Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), Infraero e
Aeronáutica dificulta uma saída
para a crise aérea brasileira?
SETH EMANUEL | Com certeza.
Acho até que o novo ministro da
Defesa, Nelson Jobim, foi feliz
quando usou a metáfora de uma
orquestra para mostrar a necessi-
dade de tratar a complexidade de
problemas de uma forma mais
har mônica.

AT | Quais medidas deveriam ser
pr ior izadas?
SE | Estamos diante de um pro-
blema de governança. Precisamos
de boas práticas de gestão não só
para resolver a crise aérea, mas
para evitar um problema de logís-
tica. Não há crescimento econô-
mico sem uma boa logística. Tudo
isto está dentro da questão da
gover nança.

AT | O caos já dura dez meses e o
governo federal não consegue di-
zer quando a situação do trans-
porte aéreo será normalizada. O
setor do turismo já está sendo afe-
tado. Que conseqüências pode-
rão surgir a longo prazo?
SE | Se a crise permanece, é sinal
de que o crescimento proposto pe-
lo governo não é sustentável. É
uma mera bolha que pode se dete-
riorar não apenas na aviação, mas
também em outras áreas.

AT | Depois dos controladores, é
a vez dos pilotos reclamarem me-
lhores condições de trabalho.
Eles se queixam de horários aper-
tados e da pressão para pousos
em Congonhas, mesmo com pista
escorregadia. Relatórios da em-
presa Boeing indicam que a falha
humana é o principal agente cau-
sador de desastres aéreos. Situa-
ções de limite operacional podem
ampliar o impacto de erros dos
pilotos ou do pessoal de terra?
SE | Sim.Quandoaconteceuode-
sastre com o Boeing da Gol, em no-
vembro do ano passado, já exis-
tiam sinais de pressão sobre os
controladores em virtude do au-
mento do tráfego aéreo no Brasil.
Talvez não tenha sido dada a aten-
ção devida à necessidade de pes-
soal e de mais equipamentos na
área de controle de vôo. Também
não houve um planejamento para
otimizar aerovias e alternativas de
conexão para uma nova dimensão

do transporte aéreo no País. Isso
gera pressão em cima de quem está
trabalhando, principalmente en-
tre os controladores. Por outro la-
do, os pilotos também estão sob
este mesmo tipo de pressão. No dia
do acidente com o avião da TAM, o
comandante do Airbus conhecia
os riscos envolvidos na operação
do jato. O piloto também sabia que
a pista de Congonhas é curta, não
tem área de escape e estava escor-
regadia, mas tudo isto era parte da
sua rotina, que passou a ser afeta-
da pelas reclamação dos passagei-
ros e a pressão das companhias pe-
lo cumprimento de horários. O pi-
loto pode ter assumido um risco
elevado, que acabou se somando a
outros eventos que colaboraram
para o desastre.

AT | A pressão das companhias
é um sinal de esgotamento
do modelo comercial baseado
em aeronaves voando o tempo
inteiro e com todos os assentos
ocupados?
SE | Voar o tempo inteiro com to-
dos os lugares ocupados é um exa-
gero. Isto mostra que o sistema não
está bem dimensionado. Uma
das decisões emergenciais do go-
verno é justamente a orientação
para que as companhias mante-
nham aviões de reserva para aten-
der variações na demanda. O ideal
é que os aviões não fiquem lotados
o tempo inteiro. As companhias
deveriam trabalhar com uma pe-
quena folga, exceto nos horários
de pico. Havendo necessidade, se-
ria possível remanejar passageiros
de uma aeronave mais facilmente.

Mas quando os aviões estão sem-
pre cheios, qualquer problema vi-
ra um pandemônio.

AT | Se os pilotos estão sendo
pressionados, o mesmo pode es-
tar acontecendo com os mecâni-
cos. Isto pode comprometer a
qualidade da manutenção das ae-
ronaves? Quem fiscaliza?
SE | A manutenção é uma área
pouco notada e vista quase sempre
como uma espécie de incômodo
por conta da geração de custos.
Enquanto o avião está voando e
dando lucro, ninguém quer saber
de nada. Quando as aeronaves
passam mais tempo voando, os ci-
clos de manutenção se repetem
mais rapidamente. Suponho que
as empresas estejam fazendo isso
com o devido cuidado, mas quem

❛
“Voar o tempo
inteiro com todos
os lugares ocupados
é um exagero. Isto
mostra que o
sistema não é bem
dimensionado”

* QUEM É | Seth
Emanuel Couto Melo
Filho é engenheiro de
eletrônica graduado no
Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA),
com pós-graduação em
ciência e mecânica
espacial pelo Instituto
Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) e
especialização em
política e estratégia
pela Universidade
Estadual da Bahia
(Uneb). Foi
coordenador de
manutenção de
aeronaves da Casa
Militar do Governo da
Bahia (1999-2003) e
professor substituto da
Escola Politécnica da
Universidade Federal
da Bahia (Ufba).
Atualmente é consultor
e desenvolve projetos
na área de educação.

❛
“Precisamos de
boas práticas de
gestão não só para
resolver a crise
aérea, mas para
evitar um problema
de logística“
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Congonhas
O Aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, operou
normalmente na manhã de
ontem, segundo a Infraero,
que administra o terminal.

TRAGÉDIA DO
VÔO TAM 3054
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Passeata
Militantes ligados a 19
entidades promovem hoje, em
São Paulo, uma caminhada
em apoio às famílias das
vítimas do acidente da TAM.

garante? Se o aumento no volume
de tráfego gera pressão sobre pilo-
tos e controladores, que atuam de
forma mais visível, isto também
deve estar acontecendo na manu-
tenção. É dever da Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil) fiscali-
zar as oficinas de manutenção.
Elas são credenciadas, devem ter
certificado de homologação para
funcionamento e devem cumprir
uma série de parâmetros que de-
vem ser renovados periodicamen-
te. Antes do surgimento da Anac, o
trabalho de fiscalização era feito
pelo DAC (Departamento de Avia-
ção Civil da Aeronáutica). A tran-
sição de obrigações da Força Aérea
Brasileira para a Anac também é
um ponto a ser observado. Toda
mudança deste tipo gera conflitos
de competência.

AT | Segundo o presidente da
TAM, consta no manual do Airbus
A320 que o avião poderia voar em
segurança mesmo com o reversor
da turbina travado. O equipa-
mento em condições de uso pode-
ria ter ajudado a evitar a tragédia
do vôo 3054?
SE | O reversor ajuda a frear a ae-
ronave em menos tempo. Mas o fa-
bricante conseguiu homologar
junto às autoridades aeronáuticas
que o avião poderia voar em algu-
mas circunstâncias mesmo com os
dois reversores travados. As tabe-
las e computadores que os pilotos
usam para calcular as condições
de pouso e decolagem são feitas le-
vando em consideração o fato de
que o piloto não vai precisar acio-
nar os reversores. Desta forma, o
equipamento pode ficar reservado
como um recurso adicional. Em
acidentes anteriores envolvendo o
mesmo tipo de aeronave e condi-
ções um pouco parecidas com o
que aconteceu no dia 17 em Con-
gonhas, foram observados indí-
cios de que um pequeno detalhe
no posicionamento das manetes
de potência e reversão das turbi-
nas pode provocar um conflito no
software do avião. O resultado po-
de ser um descontrole na aerona-
ve, que fica impedida de parar ou
arremeter. É uma hipótese a ser
considerada e que certamente já
está sendo investigada.

AT | Os aviões fabricados pela
Airbus são conhecidos mundial-
mente por utilizarem cabines
com elevado nível de sistemas au-
tomatizados. De que forma o ex-

cesso de tecnologia pode com-
prometer a segurança das aero-
n a ve s ?
SE | O excesso de tecnologia pode
gerar confiança excessiva. Tem-se
a impressão de que está tudo en-
tregue ao sistema informatizado.
Inconscientemente, o piloto pode
acabar perdendo o costume de
manter-se atento o tempo inteiro à
máquina. Apesar disto, as estatís-
ticas de acidentes aeronáuticos
são favoráveis à automação. A au-
tomação vem desempenhando
papel importante na conquista de
padrões de confiabilidade, mas
também cria riscos que devem ser
bem avaliados desde a fase de pro-
jeto da aeronave. Por mais que os
sistemas sejam testados, sempre
podem restar algumas possibilida-
des de falha. Num momento em
que surge uma condição muito fa-
vorável, o defeito pode aparecer.
Se ficar constatado que houve um
problema no software da aerona-
ve, a Aeronáutica enviará reco-
mendações para o fabricante, que
tomará providências para que a fa-
lha não volte a acontecer. O traba-
lho deve ser feito com cuidado pa-
ra que a busca por culpados não
atrapalhe a investigação.

AT | A análise dos dados da cai-
xa-preta será suficiente para de-
terminar se houve falha mecâni-
ca ou erro humano?
SE | Ela traz uma informação fun-
damental. Mas existem outros da-
dos importantes e que são registra-
dos pelo aeroporto, gravações do
pessoal de controle de tráfego, fil-
magens, informações meteoroló-
gicas, de radar. Até mesmo a posi-
ção dos passageiros no momento
do impacto é trazida para dentro
do processo de investigação. Um
acidente aeronáutico sempre é
causado por mais de um fator. O
que pode ser encontrado em al-
gum momento são os fatores pre-
p o n d e ra n t e s.

AT | O Aeroporto Luís Eduardo
Magalhães está protegido de um
desastre semelhante ao que acon-
teceu com o Airbus da TAM?
SE | Até onde tenho observado,
sim. É claro que existe uma ten-
dência natural da cidade se apro-
ximar cada vez mais do aeroporto.
Manter o entorno preservado é
uma questão de vigilância perma-
nente. Isto deve ser feito pelas au-
toridades municipais, estaduais e
pela Força Aérea Brasileira.


