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Voo Controlado contra o Terreno (CFIT)
Documento Original publicado pelo USHST: Training Fact Sheet - Controlled Flight into Terrain

CFIT: Como acontece?

Voo Controlado Contra o Terreno, ou CFIT, ocorre
quando uma aeronave aeronavegável sob o controle de um
piloto é voada sem intenção ou sem prévia consciência
contra o terreno, água, ou um obstáculo.
CFIT se classifica como o 13º tipo mais comum de
acidente de helicóptero e, de acordo com as estatísticas da
NTSB (equivalente americano ao CENIPA), 60% de todos os
acidentes CFIT são fatais. Apesar da sua frequência, pilotos
podem achar difícil se relacionar ao conceito de voar suas
aeronaves sem conhecimento contra o terreno. Muitas
emergências em voo podem ser detectadas e necessitam um
plano específico ou ação corretiva. Entretanto, quando o CFIT
ocorre, o piloto percebe a emergência no mesmo instante
que o helicóptero colide com o terreno. Dessa forma, é
importante para os pilotos que entendam as condições e
ações que levam ao CFIT, para que então eles possam
reconhecer e evitar estes perigos para prevenir o acidente.

Operações de Helicópteros
A natureza de muitas operações dos helicópteros
expõe os pilotos a ainda maiores riscos de CFIT. É comum os
helicópteros voarem a baixa altitude ou adjacentes ao
terreno, aumentando as chances de CFIT em caso de perda
de consciência situacional. As FAR’s (equivalente americano
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aos RBAC) permitem aos helicópteros operarem em altitudes
e mínimos meteorológicos inferiores aos aviões. Isso coloca
grande responsabilidade sobre o piloto de helicóptero de
perguntar a si mesmo: “Eu tenho permissão para fazer isso,
mas deveria?”. Com uma boa análise dos fatores de risco,
incluindo capacidades da aeronave, tipo de operação,
habilidade do piloto e condições do ambiente a resposta
correta geralmente é “Não”. Criar mínimos pessoais para
condições meteorológicas e altitudes de cruzeiro podem
ajudar pilotos a eliminar pressões externas que podem
distorcer seu processo de tomada de decisão, e criar uma
margem para erro no caso de uma falha no processo de
consciência situacional. Entretanto, a ação de estabelecer
mínimos não previne acidentes por si só. O verdadeiro teste
aparece quando condições marginais ameaçam um voo
importante. O piloto deve se manter firme aqueles mínimos
pessoais. Isso exigirá muita disciplina para manter uma
margem de segurança, mas a decisão de fazê-lo pode salvar
a vida do piloto e seus passageiros.

Visibilidade e Meteorologia
CFIT normalmente é associado a baixa visibilidade
ou voos noturnos em terrenos montanhosos. Essas
condições podem criar um perigo extremo de CFIT porque os
pilotos normalmente confiam nos seus olhos para identificar
o perigo. Pilotos devem lidar com operações em baixa
visibilidade ou noites escuras com extremo cuidado. Voar
sobre áreas não iluminadas deve ser evitado o máximo
possível. Caso contrário, mantenha uma altitude superior à
normal quando voando à noite para assegurar a separação
sobre o terreno e obstáculos. Um planejamento cuidadoso e
uma análise das condições meteorológicas antes dos voos
podem prevenir o encontro perigoso com condições de
baixa visibilidade, de dia ou noite. Se voar em condições de
baixa visibilidade for necessário devido às exigências da
operação, uma boa consciência situacional é fundamental.
Uma varredura frequente dos instrumentos de voo usada em
combinação com cartas VFR é necessária para assegurar a
separação com o terreno próximo. Além disso, é crucial que
os pilotos constantemente reavaliem as condições atuais de

o CFIT. Dessa forma, considere seriamente o CFIT no
planejamento antes do voo e nas suas tomadas de decisão
na cabine. Seja persistente no monitoramento dos seus
instrumentos e sempre mantenha consciência situacional,
especialmente quando a carga de trabalho for alta.
Estabeleça mínimos pessoais que irão lhe fornecer uma
margem extra de segurança. Juntos podemos eliminar o CFIT
da lista de acidentes mais comuns na operação de
helicópteros.

voo assim como suas decisões. Não é porque a decisão de “Ir”
foi tomada que o voo deve ser concluído como planejado. O
reconhecimento prévio de condições de CFIT em potencial
pode permitir que o piloto quebre a cadeia de erros e previna
um acidente. Pouse assim que praticável caso a visibilidade
ou as condições meteorológicas deteriorarem.

Consciência Situacional
É fato que acidentes CFIT normalmente ocorrem em
cenário de baixa visibilidade e em terreno montanhoso.
Entretanto, acidentes CFIT não estão limitados a essas
condições, e muitos também ocorrem em terrenos planos ou
elevações. Além disso, estudos mostram que metade dos
acidentes CFIT com helicópteros ocorreram em condições
VMC. Essas estatísticas demonstram que CFIT são causados
por mais que apenas fenômenos meteorológicos.
Fundamentalmente, perda de consciência situacional causa
esses acidentes. Distrações, grande carga de trabalho, ou
fixação em certos elementos do voo podem levar a um
cenário de CFIT em potencial. Pilotos devem manter uma
imagem mental clara da localização do seu helicóptero em
relação ao terreno e objetos ao redor. O entendimento que
CFIT pode ocorrer em qualquer fase do voo, em qualquer
condição climática e durante ambos dia e noite é um passo
na direção da prevenção dessa ocorrência. Bom julgamento
do piloto e voo dentro das capacidades da aeronave e do
piloto reduzirão ainda mais a probabilidade de CFIT.

Resumo
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A chave para evitar CFIT é persistência na manutenção
da consciência situacional durante o voo, utilizando as
ferramentas apropriadas para tal.
Apesar dos avanços na tecnologia de cabine e
navegação, acidentes CFIT continuam a ocorrer.
CFIT ocorre em todos os tipos de condições e terreno.
É crucial que os pilotos reconheçam os perigos de operar
a baixa altitude em ambientes de pouca visibilidade.
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http://www.ihst.org/portals/54/Reality_Aeronautical_Knowl
edge_21MAY12.pdf and in AC 61-134
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Eliminando CFIT

Este documento é uma publicação traduzida do USHST (United States Helicopter
Safety Team) e analisada por um grupo de trabalho do BHEST. Mais informação sobre
o BHEST / IHST, os seus relatórios, ferramentas de segurança, e apresentações podem
ser obtidas nos sites: http://www.bhest.org/ e www.ihst.org.
Documento original pode ser acessado em:
http://www.ihst.org/Portals/54/insights/CFIT.pdf

Novas tecnologias tornaram a manutenção da
consciência situacional mais fácil para os pilotos de
helicóptero. O EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning
System - Sistema Aprimorado de Alerta de Proximidade com
o Terreno, numa tradução livre) fornece aos pilotos
consciência posicional relativa ao terreno que é fácil de ver e
compreender. Esse tipo de instrumento tem sido lentamente
introduzido nas novas aeronaves, mas pode nunca ser
padronizado na aviação de pequeno porte ou aviação geral,
as quais estatisticamente são mais suscetíveis aos acidentes
CFIT. Avanços nos aviônicos se provaram úteis, mas
fundamentalmente é o Piloto em Comando (PIC) que previne
2

