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Resumo 

 

O presente artigo foi elaborado com o objetivo de mostrar como é feita a gestão de risco 

nas atividades de voo do Curso de Piloto de Combate, conceituando riscos e identificando 

as ferramentas utilizadas nesse processo. A pesquisa básica foi desenvolvida visando a 

aquisição de conhecimento sobre o assunto e abordou o problema de forma qualitativa e 

exploratória, baseada em pesquisa bibliográfica e documental. Após o estudo, concluímos 

que o gerenciamento de risco nas atividades aéreas do CPC é de suma importância para 

a operação e deve abordar aspectos técnicos e táticos, carecendo de ajustes nos 

formulários utilizados para se adequar à realidade do atual emprego da Aviação do 

Exército. 
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RISK MANAGEMENT IN THE FLIGHT 

ACTIVITIES OF THE FIGHTING PILOT COURSE 

 
 

Abstract 

 

This article was prepared with the aim of showing how risk management is performed in 

the flight activities of the Combat Pilot Course, conceptualizing risks and identifying the 

tools used in this process. The basic research was developed aiming at the acquisition of 

knowledge on the subject and approached the problem in a qualitative and exploratory 

way, based on bibliographic and documentary research. After the study, we concluded 

that risk management in CPC aerial activities is very important for the operation and 

should approach technical and tactical aspects, requiring adjustments to the forms used to 

suit the reality of the current use of the Army Aviation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Exército Brasileiro (EB) é uma das três Forças Armadas do Brasil, responsável, 

no plano externo, pela defesa do país em operações eminentemente terrestres e, no 

interno, pela garantia da lei, da ordem e dos poderes constitucionais. O EB possui seus 

próprios meios aéreos que integram a Aviação do Exército (AvEx). Esse segmento foi 

recriado com o objetivo primaz de proporcionar aeromobilidade orgânica à Força 

Terrestre. 

A Força Terrestre brasileira é capaz de atuar na terceira dimensão do campo de 

batalha através do emprego de helicópteros, operados pelos integrantes da AvEx. Essa 

atividade requer equipamentos de alta complexidade e pessoal especializado e com 

elevado grau de adestramento. 

Entretanto, para tornar-se especialista de Aviação do Exército são necessários 

diversos cursos e qualificações. As especializações e adestramentos do setor aeronáutico 

do EB são realizados no Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). Seguindo 

nesse viés, os pilotos atingem seu mais alto nível na condução das frações de helicópteros 

ao realizar, no CIAvEx, o Curso de Piloto de Combate (CPC). 

Durante o CPC, além da carga teórica, os alunos executam diversos voos com 

aspectos técnicos e operacionais.  A atividade com aeronaves de asa rotativa, de forma 

geral, é rodeada de riscos em potencial e, antes de cada decolagem, os instruendos 

aprendem e realizam o gerenciamento do risco para cada operação que irão cumprir. 

Diante do contexto tem-se a seguinte questão norteadora da pesquisa: Como é 

feito o gerenciamento do risco no curso de pilotos de combate do EB? 

 A pesquisa tem como objetivo geral apresentar uma visão geral do Curso de 

Pilotos de Combate, demonstra como é feito o gerenciamento do risco abordando 

aspectos técnicos, o gerenciamento do risco envolvendo aspectos operacionais, as ações 

utilizadas para sanar ou mitigar os riscos e, por fim, as considerações finais sobre o tema 

em tela.  

Para responder ao problema da pesquisa foi utilizado o método de análise 

documental e pesquisa bibliográfica. 
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2 CURSO DE PILOTO DE COMBATE  

 

O Curso de Piloto de Combate é um curso de extensão para militares do Exército 

Brasileiro, regulado pela Portaria do Estado Maior do Exército, PORTARIA Nº 359-

EME, de 04 de setembro de 2017, cujo objetivo é: “[...] habilitar militares à ocupação de 

cargos e ao desempenho de funções ligadas ao planejamento e à execução de missões de 

combate da Aviação do Exército e ao comando de frações, até o nível subunidade aérea.” 

Com a conclusão do curso, os pilotos estarão aptos a comandar frações de 

helicópteros no cumprimento de missões de combate, apoio ao combate, apoio logístico, 

operações de cooperação e coordenação com agências, operações de garantia dos poderes 

constitucionais e garantia da lei e da ordem (GLO), operações subsidiárias, prevenção e 

combate ao terrorismo, ações sob a égide de organismos internacionais e emprego em 

apoio à política externa em tempo de paz ou crise. 

Segundo o Plano de Disciplinas (PLADIS) do CPC, durante o curso os oficiais 

alunos travam contato com diversos assuntos, destacando as seguintes Unidades 

Didáticas (UD): Emprego Tático da Aviação do Exército; Planejamento e Execução de 

Operações Aeromóveis (Op Amv); Maneabilidade de Fração de Helicópteros; Navegação 

Tática; e Segurança de Voo. 

De acordo com as informações contidas no site do CIAvEx¹, além da pesada carga 

teórica, os alunos executam as principais Op Amv, principalmente o Assalto, o Ataque, a 

Segurança e o Reconhecimento, além das missões de Pacificação e de Apoio a Órgãos 

Governamentais.  

Dentro da unidade didática Segurança de Voo, são ministradas instruções sobre 

os assuntos: A Prevenção de Acidentes Aeronáuticos nas Operações Aeromóveis; e 

Gerenciamento de Risco. Ao final desta UD, de acordo com o PLADIS, os alunos deverão 

ter condições de: “citar os fatores de risco relacionados às Op Amv; descrever o processo 

de gerenciamento de risco utilizado na Aviação do Exército; e executar o gerenciamento 

de risco em operações”. 

 

______________   

¹    CENTRO DE INSTRUÇÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO. Disponível em 

http://www.ciavex.eb.mil.br/index.php/component/content/article?id=87. Acessado em: 04 Set. 

2020.  
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O Curso de Piloto de Combate é agraciado com dois exercícios no terreno. O 

primeiro é denominado Operação Vale do Paraíba e ocorre durante as sétima e oitava 

semanas do curso. Nessa Operação, os alunos planejam e executam Operações 

Aeromóveis nos níveis de exigência de familiarização e treinamento. 

A segunda operação é a coroação do CPC, realizada no final do curso, e chamada 

de Operação Pegasus em Fúria. Neste exercício, os alunos planejam e executam 

Operações Aeromóveis, só que desta vez o nível de exigência é mais elevado, e os 

participantes devem atingir a suficiência e a proficiência. 

O encerramento do curso acontece com a cerimônia militar de “brevetação” dos 

novos pilotos de combate do Exército Brasileiro, inserindo a almejada elipse azul safira 

ao fundo do seu distintivo de piloto.  

 

3 O GERENCIAMENTO DO RISCO 

 

O gerenciamento do risco, de uma forma genérica, é um processo em que as 

organizações buscam levantar potenciais eventos ou situações que poderão afetar direta  

ou indiretamente a empresa.  

Na aviação geral, as companhias aéreas buscam a segurança operacional.  

 

Por Segurança Operacional entendemos um conjunto de medidas, 

conscientemente implantadas, que se destina a identificar, gerenciar, reduzir 

ou eliminar os riscos de operações aeronáuticas, através de todos os atores 

direta ou indiretamente envolvidos na operação. (RODEGUERO; BRANCO, 

2013, p. 771). 

 

A segurança operacional, segundo Rodeguero e Branco (2013), é consequência de 

uma análise realizada anteriormente, envolvendo a identificação e a gestão de riscos. 

Normalmente, há uma confusão em torno dos termos perigo e risco.  

 

“Perigo é a condição, objeto ou atividade que potencialmente pode causar 

lesões às pessoas, danos ao equipamento ou estruturas, perda de material, ou 

redução da habilidade de desempenhar uma função determinada” (BRASIL, 

2012 p. 47). 

 

 Conforme descreve o Manual da Prevenção do SIPAER (MCA3-3), o “risco é o 

potencial avaliado das consequências prejudiciais que podem resultar de um perigo, 

expressa em termos de Probabilidade e Severidade, tomando como referência a pior 

condição possível”. 
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Ainda segundo Rodeguero e Branco (2013, p. 808, grifo do autor), “Risco: é uma 

situação que envolve a exposição a um perigo ou ameaça [...]”, “[...] uma incerteza quanto 

ao resultado. Risco é a situação que pode expor alguém a um perigo, caso se torne 

realidade.” 

Segundo a Federal Aviation Administration dos EUA, “O risco é o impacto futuro 

de um perigo que não é controlado ou eliminado. Pode ser visto como incerteza futura 

criada por um perigo.” “[...] a mesma situação pode gerar riscos diferentes.” ² (tradução 

nossa). 

Como dito anteriormente, o risco deve ser avaliado em duas vertentes: a 

probabilidade (chance de ocorrer) e a severidade (gravidade de sua consequência caso 

ocorra). 

A Norma Interna do Comando de Aviação do Exército nº 7002, publicada em 

2017 ((NI)/CAvEx nº 7002), apresenta em seu artigo 53º uma matriz de risco conforme a 

figura abaixo 

 

Figura 1 – matriz de risco – (NI)/CAvEx nº 7002, pág 15 

 

 
Fonte: Brasil (2017) 

Além de apresentar uma matriz de risco, a referida norma sugere alguns critéros 

de aceitação a serem avaliados para a continuação ou não da atividade. 

 

 

______________  

²   Risk is the future impact of a hazard that is not controlled or eliminated. It can be viewed as 

future uncertainty created by the hazard. If it involves skill sets, the same situation may yield different 

risk. 

  UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. Federal Aviation Administration. 

Risk Management Hand Book, 2009. Disponível em: 

https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/. Acesso em: 04 ago. 

2020. 
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Figura 2 – Critérios de aceitação – (NI)/CAvEx nº7002, pág 15 

Fonte: Brasil (2017) 

Portanto, o gerenciamento do risco é um processo que envolve a identificação dos 

perigos, dos riscos associados a esses perigos em termos de probabilidade e severidade, 

as ações que poderão ser tomadas para eliminar ou mitigar esses riscos e uma avaliação 

dessas ações. 

 

3.1 O Gerenciamento do Risco nos voos do CPC – Aspectos Técnicos 

 

Segundo Rodeguero e Branco (2013), antes do voo há o planejamento, uma série 

de avaliações e checagens. Esses estágios anteriores é que fazem com que a viagem 

transcorra na maior previsibilidade possível, sem surpresas e sobressaltos. 

De acordo com Brasil (2019, p.86) o gerenciamento do risco é o processo que 

envolve: 

a) a identificação do perigo; 

b)  análise das causas e consequências dos perigos; 

c)  avaliação dos riscos associados às consequências dos perigos; 

d)  proposição das ações de mitigação, eliminação e controle dos riscos; 

e)  e avaliação de eficácia das ações implementadas. 

 

De acordo com a (NI)/CAvEx nº 7002 (2017, p. 3), o método de gerenciamento 

de risco para a atividade aérea adotado pela Aviação do Exército e, consequentemente, 

aplicado aos voos do Curso de Piloto de Combate, possui os seguintes objetivos: 

 

I – Permitir avaliar, antecipadamente o grau de risco que envolve determinada 

missão de voo. 

II – Recomendar linhas de ação para as diversas faixas de risco. 
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III – Dar as melhores condições para que a tripulação gerencie a evolução dos 

acontecimentos durante a realização da missão aérea. 

IV – Incrementar a segurança de voo na aviação do Exército 

 

Os princípios básicos do gerenciamento de risco são: 

 

I - aceitar o risco quando os benefícios compensarem os custos (relação custo-

benefício); 

II - não antecipar (EM HIPÓTESE NENHUMA) riscos desnecessários; 

III - antecipar e controlar o risco por meio do planejamento; e 

IV - tomar decisões de risco no nível apropriado. (BRASIL. 2017, p 3) 

 

Pautado nos objetivos, nos princípios básicos e sabendo que o risco é inerente à 

atividade de voo, foi elaborado um formulário a ser preenchido pelo comandante da 

aeronave antes de cada missão aérea, o Formulário de Gerenciamento de Risco (FGR). 

Por ocasião dos voos previstos na grade curricular do Curso de Piloto de Combate, 

os oficiais alunos aprendem e executam o preenchimento dos FGR. 

O FGR é a ferramenta que permitirá ao comandante da missão aérea: 

 

I – calcular o risco envolvido na missão aérea; 

II – adotar ações que minimizem o grau de risco obtido; 

III – adotar ações de controle do risco; 

IV – monitorar as diversas condições de risco que afetam a segurança de voo; 

V – cancelar a missão, caso as condições básicas não sejam atendidas e/ou 

extrapole o seu poder de decisão; e 

VI – fornecer melhores informações ao escalão imediatamente superior para 

que o mesmo possa tomar sua decisão (atende ao princípio de GR: “tomar 

decisões de risco no nível apropriado”) (BRASIL, 2017 p. 4 e 5). 

 

O referido formulário é composto por cinco partes, abordando a identificação da 

atividade, as condições impeditivas, os perigos em potencial, o cálculo da probabilidade, 

o cálculo da gravidade e do risco. Todos esses itens referem-se à parte técnica do voo. 

Não está presente nesse formulário a parte tática, levando em consideração o inimigo. 

Por ocasião do preenchimento do FGR são atribuídos pesos (valores) às assertivas 

descritas e realizado um cálculo em cima da probabilidade e gravidade. Após o 

preenchimento e de acordo com o valor total, enquadra-se o grau de risco obtido em baixo, 

médio, alto ou muito alto.  

Baseado no grau atingido, é tomada a decisão no nível apropriado quanto a 

continuação ou cancelamento da atividade e descritas as ações da tripulação para 

gerenciar os riscos identificados. Como exemplo, foi colocado um FGR em anexo a este 

artigo. 
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Analisando os formulários preenchidos ao longo do CPC do ano de 2019, 

observou-se que, em sua grande maioria, obteve-se um grau de risco baixo e médio, 

excetuando as missões aéreas da operação Pegasus em Fúria executadas no período da 

noite, com o uso de óculos de visão noturna, onde, em alguns casos, o grau de risco 

chegou ao nível alto. 

 

3.2 O Gerenciamento do Risco nos voos do CPC – Incluindo Aspectos Operacionais 

 

Ao analisarmos os itens anteriores, podemos observar que o gerenciamento do 

risco nas atividades de voo do CPC consta apenas fatores técnicos. Embora a INAvEx 

7002, de 2017, conceitue segurança operacional, explore o gerenciamento de risco 

operacional (GRO) e traz em seu anexo B um modelo básico de formulário, na prática 

executava-se somente o FGR. 

Com o emprego crescente da Aviação o Exército nas operações de Garantia dos 

Poderes Constitucionais e Garantia da Lei e da Ordem, verificou-se a necessidade de um 

minucioso gerenciamento de risco para as operações, envolvendo aspectos técnicos e 

táticos. 

Partindo desse contexto, a partir de 2019, adotou-se também, de forma 

experimental, a análise de fatores operacionais para cada missão aérea do CPC.³ 

Esse novo formato foi idealizado a partir da junção do anexo B da (NI)/CAvEx 

7002, de 2017, com o formulário DD FORM 2977 adotado pelo Exército dos EUA, 

emitido em setembro de 2015 pelo Departamento de Defesa – DoD4 e aborda os aspectos 

técnicos e táticos necessários para uma determinada atividade/operação. 

Trata-se de um esquema mais flexível onde as informações são lançadas baseadas 

nas experiências, visualizações, tempestade de ideias, informações obtidas do escalão 

superior, informações de inteligência, manuais, entre outras fontes. 

O gerenciamento de risco operacional (GRO) é de responsabilidade do 

comandante da missão e, para cada atividade, são levantadas informações, tanto técnicas 

quanto táticas, em relação aos perigos, riscos e defesas existentes. 

 

______________  

³ Informação verbal obtida com instrutores do Curso de Piloto de Combate. 
4 UNITED STATES ARMY. Central Army Registry. Disponível em: 

https://rdl.train.army.mil/catalog/search?current=true&seach_terms=GTA-21-08-001. Acessado 

em: 24 Out. 2020. 

 



9 
 

De posse dessas informações, é atribuído um índice de acordo com a tabela já 

citada na figura 1 – Matriz de risco. Na sequência, são levantadas as possíveis ações a 

serem implementadas para amenizar o índice levantado na fase anterior e quem é o 

responsável por cada uma delas. 

Por fim, após o levantamento das ações e seus respectivos responsáveis, a 

atividade é novamente analisada à luz da matriz de risco (figura 1) e estabelecido um 

novo índice. Um exemplo da referida tabela encontra-se em anexo a esse artigo (Anexo 

A - FORMULÁRIO DE GERENCIAMENTO DO RISCO PREVISTO). 

Esse novo índice é enquadrado em uma tabela descrita como Tolerância do Risco, 

similar aos critérios de aceitação da figura 2, da seguinte forma: 

Figura 3 – tolerância do risco – formulário de gerenciamento de risco operacional 

Índice de Avaliação do Risco Critério Sugerido 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A Inaceitável com as circunstâncias 

existentes 

5D, 5E, 4C, 3B, 3C, 2A, 2B Aceitável depois de revisar a operação 

4D, 4E, 3D, 2C, 1A, 1B Aceitável depois de revisar a operação 

3E, 2D, 2E, 1C, 1D, 1E Aceitável 

Fonte: Brasil (2017) 

 

Com a aplicação dessa metodologia, pode-se verificar, por exemplo, os riscos que 

a presença de elementos hostis na área da operação pode trazer para a atividade de voo e 

quais as ações necessárias para eliminar ou atenuar esses riscos, tornando o 

gerenciamento mais completo e evitando a exposição dos meios, materiais e humanos, a 

riscos inaceitáveis. 

 

4 Ações para Eliminação ou Atenuação do Risco 

 

As ações para eliminação e atenuação dependerá de cada risco identificado e 

avaliado, mas segundo o Brasil (2017, p.16), de forma geral, as “Ações adicionais para 

reduzir o risco e índice de risco resultante” são: 

 

I – Mitigação: medidas para combater o perigo potencial ou para reduzir a 

probabilidade ou severidade do risco. Mitigação do risco = Controle do risco 

(Mitigar – Suavizar, tornar menos severo). 

II – Estratégias: 
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- Evitar a exposição - Quando os riscos excedem os benefícios de continuar a 

operação ou a atividade, cancelar a operação ou a atividade; 

- Redução - Deve-se reduzir a frequência da operação ou atividade, ou adotar 

medidas para reduzir a magnitude das consequências do risco aceito; e 

- Segregação da exposição - Adotam-se medidas para isolar os efeitos do 

risco, ou introduzem-se capas redundantes de proteção contra os riscos. 

 

Como exemplo de ações para gerenciar os potenciais riscos, ao analisarmos os 

FGR das atividades aéreas do CPC, podemos citar que durante os briefings são realizadas 

revisões de procedimentos previstos, chamadas de atenção para o risco aviário, obstáculos 

e parâmetros da aeronave, condições de higidez da tripulação, entre outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A operação com helicópteros, tanto em situação de paz, como em ambiente de 

guerra, está sujeita a diversos perigos, que vão desde à presença de pássaros (risco aviário) 

até a ação hostil de inimigos executando tiros diretos contra as aeronaves. 

A necessidade da exposição das máquinas e tripulação a esses perigos configura-

se em riscos potenciais e estes riscos precisam ser gerenciados. 

Para isso, os pilotos da Aviação do Exército, durante o Curso de Piloto de 

Combate, exercitam o gerenciamento de risco antes de todas as operações aéreas.  

O aumento da demanda do emprego da Aviação do Exército nas operações de 

Garantia dos Poderes Constitucionais e Garantia da Lei e da Ordem (GLO) impôs um 

gerenciamento do risco mais aprimorado, levando à inserção da análise também dos 

aspectos táticos. 

Nesse ínterim o CPC inseriu em suas atividades aéreas o gerenciamento de risco 

operacional, de forma experimental, visando adequar seus alunos à nova realidade. 

Ao longo desse artigo, ficou patente que o gerenciamento do risco é mister para 

as atividades aérea e deve abraçar os aspectos técnicos e a situação tática da operação. 

Destarte, é interessante que o uso do formulário GRO seja aprimorado e validado 

para que se torne a ferramenta mais adequada para o gerenciamento do risco nas 

atividades de voo do Curso de Piloto de Combate.  
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ANEXO A - FORMULÁRIO DE GERENCIAMENTO DO RISCO PREVISTO 

NA (NI)/CAvEx nº 7002 
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ANEXO B - FORMULÁRIO DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL (em desenvolvimento) 

Data: MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

OMAvEx 

Visto Cmt Missão: 

 

____________________________ 

______     ____________________ 

            Posto            Nome de guerra 
Missão: 

 

 GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E DAS AÇÕES MITIGADORAS NA ÁREA TÁTICA 

 

T
Á

T
IC

A
 

Nº ATIVIDADE 

PERIGOS 

(o que poderá causar 

ocorrências) 

RISCOS 

(possíveis 

consequências) 

DEFESAS EXISTENTES 

(ações para diminuir a probabilidade 

ou gravidade dos riscos) 

ÍNDICE 

(tabela) 

POSSÍVEIS AÇÕES A SEREM 

IMPLEMENTADAS 
Responsável 

ÍNDICE

(tabela) 

1         

2         

3         

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E DAS AÇÕES MITIGADORAS NA ÁREA TÉCNICA 

 

T
É

C
N

IC
A

 

Nº ATIVIDADE 

PERIGOS 

(o que poderá 

causar ocorrências) 

RISCOS 

(possíveis consequências) 

DEFESAS EXISTENTES 

(ações para diminuir a probabilidade 

ou gravidade dos riscos) 

ÍNDICE 

(tabela) 

POSSÍVEIS AÇÕES A SEREM 

IMPLEMENTADAS 
Responsável 

ÍNDICE 

(tabela) 

1       
 

 

2         

 

3 
        

 

Ass Cmt Missão: 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 ___________      ____________________________________________________________________________ 

               Posto                                                                           Nome completo 
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Matrizes para gerenciamento do risco operacional 
 

3- PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO  4 - SEVERIDADE DOS EVENTOS 
 

DEFINIÇÃO SIGNIFICADO ÍNDICE  DEFINIÇÃO SIGNIFICADO ÍNDICE 

FREQUÊNTE 
É provável que ocorra muitas vezes ou tem ocorrido 

frequentemente. 
5  CATASTRÓFICO 

- Destruição do equipamento. 

- Mortes muitas pessoas. 
A 

OCASIONAL 
É provável que ocorra algumas vezes ou tem ocorrido com 

pouca frequência. 
4  CRÍTICO 

- Uma redução importante das margens de segurança, dano físico ou 

carga de trabalho tal que os operadores não possam desempenhar suas 

funções de forma precisa e completa. 

- Lesões sérias ou mortes de várias pessoas. 

- Graves danos ao equipamento. 

B 

REMOTO 
Improvável, mas é possível que venha ocorrer ou ocorre 

raramente. 
3  SIGNIFICATIVO 

- Uma redução significativa das margens de segurança, uma redução 

na capacidade do operador em responder a condições adversas de 

operação, devido ao incremento na carga de trabalho ou a condições 

que impedem sua eficiência. 

- Incidente sério. 

- Lesões ao pessoal. 

C 

IMPROVÁVEL 
Bastante improvável que ocorra ou não se tem notícia de que 

tenha ocorrido. 
2  PEQUENO 

- Interferência. 

- Limitações operativas. 

- Utilização de procedimentos de emergência. 

- Incidentes menores. 

D 

MUITO 

IMPROVÁVEL 
Quase impossível de acontecer 1  INSIGNIFICANTE - Consequências leves E 

 

 

5 – AVALIAÇÃO DO RISCO  6 - TOLERÂNCIA DO RISCO 
 

  SEVERIDADE DO RISCO    

  CATASTRÓFICO 

A 
PERIGOSO 

B 
SIGNIFICATIVO 

C 
PEQUENO 

D 
INSIGNIFICANTE 

E  Índice de avaliação do risco Critério Sugerido 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e 

d
o
 r

is
co

 

5 
Frequente 

5A 5B 5C 5D 5E  5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A Inaceitável com as circunstâncias existentes 

4 
Ocasional 

4A 4B 4C 4D 4E  4D, 4E, 3D, 2C, 1A, 1B Aceitável depois de revisar a operação 

3 
 Remota 

3A 3B 3C 3D 3E  4D, 4E, 3D, 2C, 1A, 1B Aceitável depois de revisar a operação 

2 
 Improvável 

2A 2B 2C 2D 2E  3E, 2D, 2E, 1C, 1D, 1E Aceitável 

1 
 Muito 

 Improvável 

1A 1B 1C 1D 1E    



 


