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RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO 

1. INFORMAÇÕES FACTUAIS 

DADOS DA OCORRÊNCIA 
DATA - HORA  INVESTIGAÇÃO  SUMA N° 

16 OUT 2011 - 13:50 (UTC)  SERIPA VI  IG-541/CENIPA/2017 
 

CLASSIFICAÇÃO  TIPO(S)  SUBTIPO(S) 

INCIDENTE GRAVE  
[CTOL] COLISÃO COM OBSTÁCULO 
DURANTE A DECOLAGEM E POUSO 

 NIL 
 

LOCALIDADE  MUNICÍPIO  UF  COORDENADAS 

FAZENDA COLONIA  LUZIÂNIA  GO  16°21’44”S 048°05’10”W 

 

DADOS DA AERONAVE 
MATRÍCULA  FABRICANTE  MODELO 

PP-KBU  XAVANTE  A-122-A 
 

OPERADOR  REGISTRO  OPERAÇÃO 

AEROCLUBE DE BRASÍLIA  PRI  INSTRUÇÃO 

 

PESSOAS A BORDO / LESÕES / DANOS À AERONAVE 

A BORDO 

 

LESÕES 

 

DANOS À AERONAVE 
Ileso Leve Grave Fatal Desconhecido 

Tripulantes 2 2 - - - -  Nenhum 

Passageiros - - - - - - X Leve 

Total 2 2 - - - -  Substancial 
        Destruída 

Terceiros - - - - - -  Desconhecido 

ADVERTÊNCIA 

O único objetivo das investigações realizadas pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (SIPAER) é a prevenção de futuros acidentes aeronáuticos. De acordo com o Anexo 13 à 

Convenção sobre Aviação Civil Internacional (Convenção de Chicago) de 1944, da qual o Brasil é país 

signatário, não é propósito desta atividade determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatório Final 

Simplificado, cuja conclusão baseia-se em fatos, hipóteses ou na combinação de ambos, objetiva 

exclusivamente a prevenção de acidentes aeronáuticos. O uso deste Relatório Final Simplificado para 

qualquer outro propósito poderá induzir a interpretações errôneas e trazer efeitos adversos à Prevenção de 

Acidentes Aeronáuticos. Este Relatório Final Simplificado é elaborado com base na coleta de dados, 

conforme previsto na NSCA 3-13 (Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil 

conduzidas pelo Estado Brasileiro). 
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1.1. Histórico do voo 

A aeronave decolou do Aeródromo de Luziânia, GO (SWUZ), para um voo local de 
instrução, por volta das 13h00min (UTC), a fim de realizar treinamento de manobras, com 
um instrutor e uma piloto-aluna a bordo. 

Ao final do treinamento, o instrutor assumiu os comandos e realizou uma passagem 
baixa sobre um braço do rio Corumbá. O estabilizador vertical da aeronave colidiu contra 
um fio de transmissão de energia. Os danos não afetaram os comandos de voo e os 
pilotos retornaram para pouso em SWUZ. 

A aeronave teve danos leves. Os dois tripulantes saíram ilesos. 

 

Figura 1 - Danos ao estabilizador vertical. 

2. ANÁLISE (Comentários / Pesquisas) 

O instrutor ministrava instrução de voo no Aeroclube de Brasília há, 
aproximadamente, dois anos e meio. Era visto pela administração do aeroclube, inclusive 
pelo Gestor de Segurança Operacional (GSO), como um piloto de ótima qualidade 
técnica.  

Conforme relatos do GSO, o instrutor possuía muita experiência nas aeronaves 
utilizadas e realizava os procedimentos estabelecidos pelo aeroclube, dentro de padrões 
de segurança aceitáveis. Apesar dessas características, o GSO afirmou que sempre 
identificou no piloto atitudes de autoconfiança elevada, que, segundo ele, poderiam, em 
algum momento, colocar em risco a segurança operacional. 
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Da mesma forma, percebia que o piloto apresentava dificuldade para reconhecer 
seus erros, sempre apresentando argumentos externos para justificá-los, o que denotava, 
de acordo com o GSO, a necessidade de maior amadurecimento profissional.  

O instrutor, além de ministrar instrução no aeroclube, realizava outros tipos de voo 
em aeronaves que operavam a partir de SWUZ, como, por exemplo, voos de lançamento 
de paraquedistas. 

Apesar de, nas atividades de instrução do aeroclube, demonstrar, aparentemente, 
um padrão de segurança aceitável, foram constatadas situações em que, nas operações 
de lançamento de paraquedistas, o instrutor efetuou passagens rasantes à pista, 
configuradas como situações de risco à segurança operacional. Nessa ocasião, o instrutor 
foi repreendido informalmente pelo GSO do aeroclube, tendo recebido também 
suspensão da instrução de voo, em caráter punitivo. 

De acordo com informações do GSO, em uma das avaliações sobre a qualidade das 
instruções ministradas no aeroclube, o instrutor em questão foi descrito por um dos alunos 
como um piloto que gostava sempre de mostrar suas habilidades em voo, além de 
acreditar em certa invulnerabilidade em relação aos riscos envolvidos naquele tipo de 
comportamento. Outro aluno disse, ainda, que não se identificava com o estilo de voo 
daquele instrutor e não se sentia seguro para voar com ele, optando sempre por ser 
escalado com outro instrutor. 

No voo que resultou no incidente aeronáutico grave, o piloto instruía uma piloto-
aluna do Curso de Piloto Comercial. Ela estava no comando da aeronave quando da 
decolagem para Pirenópolis, GO (SNMH). A intenção inicial era realizar navegação aérea 
entre SWUZ e SNMH. Entretanto, devido às condições meteorológicas adversas, o 
instrutor e a piloto resolveram cancelar o treinamento de navegação a 30 NM do destino e 
retornar para as proximidades do aeródromo de partida, prosseguindo para o setor sul de 
SWUZ, para que a aluna realizasse treinamento de manobras. 

Na primeira entrevista realizada, o instrutor declarou que, após o término de uma 
manobra, foi simulada uma “pane do motor alta”. Trata-se de um exercício em que o 
instrutor simula uma falha de motor por meio da redução do manete de potência em 
alturas superiores a 1000 pés. 

Em seguida, foi simulada uma “pane do motor baixa”. Exercício idêntico ao anterior, 
só que com altura igual a 1000 pés. Segundo o instrutor, houve grande perda de altura 
durante a recuperação da segunda pane, o que levou a aeronave a colidir contra um fio 
da rede elétrica localizado a, aproximadamente, seis metros da água. 

Após análise das características geográficas do local da ocorrência, dos 
procedimentos preconizados pelo manual de instrução do aeroclube, que estabelecia 
altura mínima de 300 pés para a recuperação de panes simuladas, e do histórico do 
piloto, que já havia sido suspenso do aeroclube por efetuar passagens baixas, verificou-se 
que a versão apresentada pelo instrutor poderia não corresponder com a verdade. 

Na segunda entrevista, realizada após reunião da Diretoria do Aeroclube de Brasília 
com os pilotos envolvidos na ocorrência, a aluna relatou outra versão dos fatos. Segundo 
ela, após a conclusão do treinamento no setor sul de SWUZ, o instrutor assumiu, o 
comando da aeronave, realizando, em seguida, uma passagem baixa sobre um braço do 
rio Corumbá. Apesar de a rede elétrica estar sinalizada com duas esferas cor laranja, não 
foi possível avistá-la, vindo a aeronave a colidir o estabilizador vertical contra o fio. 

O instrutor, que foi entrevistado na sequência, confirmou a última versão narrada 
pela aluna. 
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No levantamento dos fatores contribuintes para o incidente grave, descartou-se a 
contribuição das condições meteorológicas, que eram favoráveis ao voo visual em toda a 
região centro-leste do Estado de Goiás. Da mesma forma, foi descartada a participação 
de aspectos ligados à aeronave, que estava com o Certificado de Aeronavegabilidade 
válido. As revisões e inspeções estavam em dia e foram realizadas em oficina 
homologada. 

Com base no histórico do tripulante, é possível observar excesso de autoconfiança, 
o que teria levado o piloto a acreditar na sua capacidade de executar uma passagem a 
seis metros de altura do solo. Observa-se, também, uma atitude exibicionista, já que, 
além de não ser previsto voo à baixa altura naquele contexto específico da instrução, o 
piloto já era reconhecido por alguns alunos pela ânsia em demonstrar suas habilidades 
durante os voos. 

Nesse caso, o anseio do piloto por exibir suas habilidades, de maneira precisa, sob 
condições cognitivas e operacionais de certa exigência (voo a baixa altura), contribuiu 
para a queda do seu nível de atenção no que se refere às variáveis externas à aeronave. 

O desvio de atenção para a execução dos procedimentos e comandos necessários à 
passagem baixa comprometeu sua percepção do ambiente ao redor da aeronave, 
levando-o a colidir contra o fio da rede elétrica, ainda que estivesse sinalizado com duas 
esferas cor laranja (Figura 2). 

 

Figura 2 - Fio contra o qual a aeronave colidiu. 

No que se refere ao aspecto operacional, verificou-se que o instrutor cometeu 
indisciplina de voo, ao realizar intencionalmente uma passagem baixa sobre um braço do 
rio Corumbá, contrariando as normas aeronáuticas vigentes e o próprio manual de 
procedimentos do aeroclube, sendo reincidente nesse tipo de ocorrência. 

3. CONCLUSÕES 

3.1. Fatos 

a) os pilotos estavam com os Certificados Médicos Aeronáuticos (CMA) válidos; 

b) o piloto estava com as habilitações de Avião Monomotor Terrestre (MNTE), 
Instrutor de Voo - Avião (INVA), Piloto Lançador de Paraquedistas (LPQD), Avião 
Multimotor Terrestre (MLTE) válidas; 
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c) a piloto-aluna estava com a habilitação de Avião Monomotor Terrestre (MNTE) 
válida; 

d) os pilotos estavam qualificados e possuíam experiência no tipo de voo; 

e) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido; 

f) a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento; 

g) as escriturações das cadernetas de célula, motor e hélice estavam atualizadas; 

h) as condições meteorológicas eram propícias a realização do voo; 

i) tratava-se de um voo de instrução para obtenção de licença de Piloto Comercial 
entre os aeródromos SWUZ e SNMH; 

j) com cerca de 22 minutos de voo, os pilotos decidiram por retornar para SWUZ; 

k) a piloto-aluna realizou alguns exercícios no setor sul de SWUZ; 

l) após um exercício, o instrutor assumiu os comandos da aeronave e executou uma 
passagem baixa sobre um braço do rio Corumbá; 

m) a aeronave colidiu contra a rede elétrica que cruza o rio a aproximadamente seis 
metros de altura; 

n) após a colisão contra o fio, os pilotos prosseguiram para pouso em SWUZ; 

o) a aeronave teve danos leves; e 

p) os pilotos saíram ilesos. 

3.2 Fatores Contribuintes 

- Atenção - contribuiu; 

- Atitude - contribuiu; e 

- Indisciplina de voo - contribuiu. 

4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

Recomendações emitidas no ato da publicação deste relatório. 

À Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), recomenda-se: 

IG-541/CENIPA/2017 - 01     Emitida em: 10/05/2018 

Atuar junto ao Aeroclube de Brasília, a fim de que esse operador aprimore suas atividades 
de prevenção de ocorrências aeronáuticas, como a padronização de procedimentos, o 
gerenciamento do risco e o treinamento de CRM, visando a consolidação das culturas de 
segurança operacional e de disciplina de voo. 

5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS 

Em cumprimento ao que prevê a NSCA 3-3 – Gestão da Segurança Operacional, foi 
realizada Vistoria Especial de Segurança de Voo no Aeroclube de Brasília, no dia 
14NOV2011. 

Visando promover mudança de comportamento e fornecer condições favoráveis ao 
desenvolvimento de uma saudável e positiva Segurança de Voo na entidade, o SERIPA 
VI realizou palestras para instrutores e alunos do Aeroclube de Brasília em 21ABR2012. 
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Em função da recorrência de acidentes e incidentes aeronáuticos com aeronaves do 
Aeroclube de Brasília (Figura 3), no dia 09OUT2012, o SERIPA VI encaminhou Proposta 
de Recomendação de Segurança de Voo ao CENIPA, recomendando que fosse realizada 
pela ANAC auditoria de acompanhamento operacional naquela organização, com a 
finalidade de verificar a conformidade dos procedimentos operacionais, de treinamento e 
de manutenção aos requisitos mínimos de segurança estabelecidos na legislação 
aeronáutica. 

 

Figura 3 - Ocorrências com o Aeroclube de Brasília. 

Em, 10 de maio de 2018. 
 


