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Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AOPA Brasil – Associação de Pilotos e Proprietários de 

Aeronaves, entidade associativa sem fins lucrativos, com 

sede no estado de São Paulo e representação nacional, 

registrada sob o CNPJ com o nº 43.789.205/0001-00, neste ato 

representada pelo seu Presidente, Humberto Gimenes Branco, 

juntamente com Carlos Vinícius Alves Ribeiro, brasileiro, 

casado, piloto privado de aeronaves, Promotor de Justiça, 

portador do CPF 859.613.701-78, apresentam   

 

 

R E P R E S E N T A Ç Ã O  

 

 

pelos fundamentos abaixo transcritos, comprovados com 

as fotografias e documentos anexados, bem como com o rol de 

testemunhas que poderá ser complementado oportunamente.  
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1)   A chamada aviação geral é um dos segmentos do transporte 

aéreo, conforme se extrai dos Anexos da OACI – Organização 

para a Aviação Civil Internacional – que a define como as 

atividades aeronáuticas realizadas com ou sem fins 

comerciais, diferentes do transporte regular de 

passageiros. No universo da aviação geral encontram-se 

incluídas atividades de transporte de passageiros em 

caráter comercial não regular, em caráter privado não 

comercial, atividades de instrução aeronáutica, serviços 

aero agrícolas, aerodesporto, técnico e de segurança 

pública, entre outros.  

 

 

2)   As atividades exercidas pela aviação geral possuem 

abrangência e relevância no contexto da atividade 

aeronáutica, pois, entre outros fatores, é capaz de 

conectar e manter interligada a nação por via aérea, 

particularmente na vasta maioria das localidades não 

atendidas pelas empresas de transporte aéreo. 

 

 

3)   No Brasil, país de dimensões continentais, a aviação 

geral sempre exerceu papel indispensável. Hoje o segmento 

é composto por mais de 12.000 (doze mil) aeronaves em 

operação matriculadas no país. Essas aeronaves são 

conduzidas por mais de 20.000 (vinte mil) aviadores e se 

prestam ao atendimento das mais variadas demandas da 

sociedade, somente garantidas pela atividade segura dos 

seus operadores. 
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4)   Grande parte dessas aeronaves é movida por motores à 

pistão, que por sua vez são projetados para consumir um 

combustível especifico, denominado GASOLINA DE AVIAÇÂO – 

AVGAS. Esse combustível é especificamente destinado à 

atividade aeronáutica e aos motores aeronáuticos, que 

demandam – como todos os demais componentes da aviação – 

padrões inquestionáveis de segurança e confiabilidade. 

 

 

 

5)   Historicamente, a produção de AVGAS no Brasil foi 

realizada pela PETROBRAS S.A. Segundo informado ao 

mercado, em 2018, a PETROBRAS S.A. tomou a decisão de 

interromper a produção desse combustível. Essa 

interrupção, que segundo consta seria retomada após 

manutenção programada na refinaria destinada para essa 

produção, acabou por se prolongar e a PETROBRAS S.A., 

então, passou a suprir o mercado brasileiro através de 

importações.  

 

 

 

6)   Após um período de dificuldades no suprimento do 

produto, com faltas reportadas em diversas localidades do 

Brasil, o combustível importado foi recebido e ao longo 

do tempo, a oferta estabilizada. 
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7)   Indispensável dizer que a absoluta qualidade e a 

integridade do combustível, para a operação aeronáutica, 

é inquestionável. Motores aeronáuticos exigem 

combustíveis com qualidades específicas. Sabe-se que 

quando tais qualidades, por qualquer razão, não são 

atendidas, há risco de dano ao motor, podendo causar seu 

mal funcionamento e até parada, colocando vidas em risco 

(dos tripulantes e passageiros a bordo, bem como da 

coletividade em solo, numa hipotética queda da aeronave). 

 

 

8)   No dia 07/07/2020, esta Associação notificou formalmente 

a ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria 

de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura sobre o 

aparente indicio de contaminação da AVGAS. As evidências 

oriundas de pilotos e mecânicos, em profusão, por todo o 

Brasil, acumuladas temporalmente, demonstravam que uma 

condição potencialmente muito grave estaria em curso, pois 

os relatos de aviadores e mecânicos davam conta da 

agressividade de corrosão de materiais de borracha, 

vedações e vazamentos em tanques das aeronaves, sistemas 

de alimentação de combustíveis, dentre outros. 

 

9)    Tal notificação, feita em caráter preventivo, 

objetivando a manutenção dos elevados padrões de segurança 

operacional requeridos para a aviação, se deu tendo em 

vista a circulação de informações, em redes de operadores 

aeronáuticos, em diversas localidades e regiões do Brasil, 

que davam conta da possível ocorrência de corrosões 
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agressivas aparentemente provocadas pela AVGAS. Tais 

fenômenos se apresentaram em tanques de aeronaves, juntas, 

mangueiras, seletoras, bicos injetores, drenos e em outras 

partes e componentes. Essas informações foram transmitidas 

inclusive com imagens fotográficas e filmagens de 

evidências muito contundentes, algumas delas incluídas 

nesta REPRESENTAÇÃO (ANEXO 1). 

 

 

10)  Na notificação já mencionada, a AOPA Brasil solicitou 

à ANAC: 

 

a.   Tomar providências para verificar as condições 

técnicas e de qualidade da gasolina de aviação 

disponível em território brasileiro, particularmente 

junto à Petrobras, distribuidores e revendas, 

tornando público os resultados de testes que tenham 

sido feitos nos últimos 120 (cento e vinte) dias por 

esses elos da distribuição; 

 

b.    Voltar a realizar testes com produtos estocados 

nos principais pontos da cadeia de suprimento que 

atente o Brasil, particularmente em terminais 

portuários, tanques de distribuidores e tanques de 

revendas, dando ampla publicidade aos resultados; 

 

c.    Abrir canal direto de comunicação entre a 

comunidade aeronáutica e a ANAC para que relatos 

específicos, que apontem localidades, tanques em 

aeroportos, aeronaves, componentes e/ou amostras do 
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combustível que apresentem ou possam apresentar 

discrepâncias sejam formalmente recebidos pela 

Agência. 

 

d.    Fornecer imediatas instruções a distribuidores, 

revendedores, operadores e aviadores relativamente a 

verificações que possam ser conduzidas antes das 

operações como pronta forma de mitigação de riscos. 

 

11) A ANAC tempestivamente respondeu à Associação e, dentre 

outras medidas, notificou a ANP para que tomasse as 

providencias imediatas devidas, tendo e vista o 

inquestionável potencial risco envolvendo a contaminação 

da AVGAS para a segurança das operações.  

 

12) Emitiu, a Agência Nacional de Aviação Civil, em 

09/07/2020, Boletim Especial de Aeronavegabilidade (ANAC 

BEA Nº 2020-08), tendo como objetivo informar a todos os 

operadores e proprietários de aeronaves que operam 

aeronaves movidas a AVGAS quanto aos riscos associados ao 

uso de combustível contaminado ou adulterado e outras 

recomendações, em caráter informativo e não mandatório. 

(ANEXO 2) 

 

13)  No dia 10/07/2020 houve reunião por vídeo conferencia 

que envolveu técnicos da ANP, da ANAC e representantes da 

AOPA Brasil. Nessa reunião estabeleceram-se algumas 

medidas objetivas de responsabilidade da ANP, dentre elas, 

a ida de seus técnicos à campo para verificação e coleta 

de amostras de combustíveis em diversos níveis da cadeia 
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de distribuição, a saber, junto a importadores, 

distribuidores e revendedores. 

 

14) Além disso, a ANP foi demandada e se prontificou a 

empregar todos os recursos disponíveis para que se 

realizasse coleta de AVGAS dos tanques das aeronaves com 

indícios de problemas técnicos, de modo a consubstanciar 

meios oficiais para análises técnicas do produto 

supostamente contaminado ou adulterado. 

 

15) Até o momento estão sendo tomadas providências pontuais 

de coleta de amostras, sem que tenham sido ainda 

divulgadas informações completas do que já fora coletado 

junto a importadores, distribuidores, revendedores ou 

aeronaves afetadas por parte das autoridades encarregadas 

dessa fiscalização. A Associação, com apoio da ANAC, tem 

buscado mobilizar a comunidade para que disponibilize 

acesso às aeronaves afetadas e espera-se que ao longo dos 

próximos dias a ANP aloque recursos técnicos para captação 

de amostras em campo e análises completas do material 

amostral. 

 

16) A Petrobras S.A., em nota de 11/07/2020, às 23:12:01, 

reconheceu a identificação de componentes “diferente dos 

lotes até então importados”..., informou que ”estuda a 

hipótese da variação da composição química ter impactado 

os materiais de vedação e revestimento de tanques de 

combustíveis de aeronaves de pequeno porte” e que, 

portanto, “decidiu, preventivamente, interromper o 

fornecimento de um lote de gasolina de aviação importada 
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após testes realizados em seu centro de pesquisas 

Cenpes”.(ANEXO 3)  

 

17) O objetivo primário que se persegue agora é o da 

segurança operacional, se recomendando a todos os 

operadores que observem indícios de contaminação, não 

executem voos. Além disso, espera-se que com a máxima 

brevidade se tenha um claro mapeamento das causas das 

ocorrências identificadas, rastreamento da origem de 

eventual produto contaminado ou adulterado e respectivas 

ações corretivas que dessa análise irão advir. 

 

18) Contudo, se tendo em vista os efeitos práticos 

observados nas aeronaves que apresentaram indícios, a AOPA 

Brasil representa ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por haver 

reportes de aeronaves abastecidas em todo o território 

nacional, uma vez que tais circunstancias podem 

representar ofensas a interesses metaindividuais - 

individuais homogêneos - na relação de consumo e eventuais 

repercussões criminais decorrentes da aparente 

adulteração e comercialização de gasolina de aviação – 

AVGAS em território nacional. 

 

19) A AOPA Brasil requer ao MINISTÉRIO PÚBLICO avaliar o 

emprego de medidas imediatas que garantam à coletividade 

a certeza do emprego de todos os meios disponíveis no 

âmbito da administração pública para a rápida 

identificação dos problemas potencialmente existentes, 

marcadamente pelo fato de o risco não envolver apenas os 

proprietários, operadores e usuários de aeronaves, mas, 
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também, as pessoas de maneira geral, que poderiam ser 

atingidas por um acidente aeronáutico.  

 

20) É, igualmente, premente, que as Agências envolvidas – 

ANAC e ANP – apresentem imediatamente todos os resultados 

de laudos realizados em todo o combustível AVGAS 

comercializado no Brasil, especialmente o Exame de 

CROMOGRAFIA DETALHADO ou PROFUNDO, capaz de detectar com 

precisão a presença de agentes corrosivos que podem estar 

causando danos nos motores e no sistema de combustível 

das aeronaves.  

 

21)  Requer, por fim, sejam tomadas todas as medidas 

necessárias, no âmbito das atribuições do Ministério 

Público, para se garantir a qualidade do combustível 

aeronáutico, na espécie, AVGAS, haja vista os possíveis 

danos à consumidores que a utilização de combustível 

adulterado ou fora das especificações pode redundar, bem 

como os danos decorrentes dos efeitos da eventual 

contaminação, da paralisação da aviação geral que está, 

agora, alarmada com as notícias e, em grande parte, 

paralisada por força de medidas preventivas de âmbito da 

segurança operacional. 

 

22)   A juízo da AOPA, medida preventiva razoável seria a 

PETROBRÁS retirar imediatamente do mercado – seja dos 

tanques de armazenamento, dos distribuidores, 

revendedores e dos tanques das aeronaves – todo o 

combustível sob suspeita, distribuindo – para se evitar 

desabastecimento – combustível submetido a cromatografia 
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detalhada e restituindo o prejuízo sofrido pelos 

consumidores.  

 

23)  Aos consumidores, solicita-se que seja determinado a 

indicação imediata de agentes técnico-científicos, com 

equipamentos e pessoal qualificado para análise do 

combustível aeronáutico AVGAS que se encontra em tanques 

de aeronaves e/ou de instalações de abastecimento.  
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Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para 

esclarecimentos, reiterando a importância de resposta 

urgente ao pleito ora apresentado, dado que se trata de 

questão que pode envolver a segurança da coletividade, danos 

morais e materiais de incalculáveis proporções.  

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Humberto Gimenes Branco 

Presidente 

+55 11 9 8446 1856 

humberto.branco@appa.org.br 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Carlos Vinícius Alves Ribeiro 

Promotor de Justiça 

CPF 859.613.701-78 
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ANEXO 1: EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

1. Vazamento em fuselagem 

 

 

 

 

2. Vazamento em motor 
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3. Vazamento dreno de tanque asa direita 

 

4. Corrosão de componente 
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5. Vazamento em tanque de combustível na asa 

 

6. Vazamento fuselagem inferior  
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7. Vazamento de tanque em asa esquerda 

 

8. Vazamento de tanque pelo  

compartimento do trem de pouso 
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9. Vazamento raiz de asa direita 

 

10. Vazamento em linha de combustível 
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11. Vazamento em dreno de tanque de combustível 

 

12. Múltiplos vazamentos em tanques asa direita 
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13. Revestimento selante dissolvido em tanque de 

combustível 

 

14. Vazamento intradorso asa direita 
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15. Vazamento em voo tanque asa direita 

 

 

16. Vazamento em tanque asa esquerda 
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17. Vazamento em vedação de tanque de combustível de 

aviação localizado em base aeroportuária 

 

18. Vazamento em sistema de combustível retirado de 

aeronave com vazamentos ocorridos em voo 
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ANEXO 2: BOLETIM ESPECIAL DE AERONAVEGABILIDADE EMITIDO 

PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL EM 09/07/2020
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ANEXO 3: NOTA DA PETROBRAS S.A. DE 11/07/2020 - Petrobras 

informa sobre medidas preventivas em gasolina de aviação 

 

 


