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ADVERTÊNCIA  

Em consonância com a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Artigo 86, compete ao 

Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – SIPAER – planejar, orientar, 

coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e de prevenção de acidentes 

aeronáuticos. 

A elaboração deste Relatório Final, lastreada na Convenção sobre Aviação Civil 

Internacional, foi conduzida com base em fatores contribuintes e hipóteses levantadas, sendo um 

documento técnico que reflete o resultado obtido pelo SIPAER em relação às circunstâncias que 

contribuíram ou que podem ter contribuído para desencadear esta ocorrência. 

Não é foco do mesmo quantificar o grau de contribuição dos fatores contribuintes, 

incluindo as variáveis que condicionam o desempenho humano, sejam elas individuais, 

psicossociais ou organizacionais, e que possam ter interagido, propiciando o cenário favorável ao 

acidente. 

O objetivo único deste trabalho é recomendar o estudo e o estabelecimento de 

providências de caráter preventivo, cuja decisão quanto à pertinência e ao seu acatamento será de 

responsabilidade exclusiva do Presidente, Diretor, Chefe ou correspondente ao nível mais alto na 

hierarquia da organização para a qual são dirigidos. 

Este relatório não recorre a quaisquer procedimentos de prova para apuração de 

responsabilidade no âmbito administrativo, civil ou criminal; estando em conformidade com o item 

3.1 do “attachment E” do Anexo 13 “legal guidance for the protection of information from safety 

data collection and processing systems” da Convenção de Chicago de 1944, recepcionada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n º 21.713, de 27 de agosto de 1946. 

Outrossim, deve-se salientar a importância de resguardar as pessoas responsáveis pelo 

fornecimento de informações relativas à ocorrência de um acidente aeronáutico, tendo em vista que 

toda colaboração decorre da voluntariedade e é baseada no princípio da confiança. Por essa 

razão, a utilização deste Relatório para fins punitivos, em relação aos seus colaboradores, além de 

macular o princípio da "não autoincriminação" deduzido do "direito ao silêncio", albergado pela 

Constituição Federal, pode desencadear o esvaziamento das contribuições voluntárias, fonte de 

informação imprescindível para o SIPAER.  

Consequentemente, o seu uso para qualquer outro propósito, que não o de prevenção de 

futuros acidentes, poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas. 
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SINOPSE 

O presente Relatório Final refere-se ao acidente aeronáutico com a aeronave PT-
FFH, modelo A188B, ocorrido em 14JAN2015, classificado como “colisão em voo com 
obstáculo”. 

Durante um voo de aplicação de defensivo agrícola, a aeronave colidiu contra um 
poste de concreto, tocando o solo descontrolada e parando na posição invertida. 

A aeronave teve danos substanciais. 

O piloto faleceu. 

Houve a designação de Representante Acreditado do National Transportation Safety 
Board (NTSB) - USA, Estado de projeto da aeronave. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E ABREVIATURAS 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CA Certificado de Aeronavegabilidade 

CENIPA Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

CIV Caderneta Individual de Voo 

CM Certificado de Matrícula  

CMA Certificado Médico Aeronáutico 

IAM Inspeção Anual de Manutenção 

Lat Latitude 

Long Longitude 

MGSO Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional 

MNTE Aviões Monomotores Terrestres 

PAGA Piloto Agrícola 

PCM Piloto Comercial - Avião 

PPR Piloto Privado - Avião 

RS Recomendação de Segurança 

SAE - S05 Serviços Aéreos Especializados - Aeroagrícola 

SGSO Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional 

SERIPA II 
Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de 

Acidentes Aeronáuticos 

SINDAG Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola 

SIPAER Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

UTC Universal Time Coordinated 

VFR Visual Flight Rules 
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1. INFORMAÇÕES FACTUAIS. 
 

Aeronave 

Modelo:     A-188B Operador: 

Matrícula:   PT-FFH Globo Aviação Agrícola Ltda. 

Fabricante:  Cessna Aircraft 

Ocorrência 

Data/hora:   14JAN2015 / 10:50 (UTC) Tipo(s):  

Local:  Fazenda Cremaq Brasil Agro Colisão em voo com obstáculo. 

Lat. 08°11’55”S Long. 045°13’54”W  

Município – UF: Baixa Grande do Ribeiro - PI  

1.1. Histórico do voo. 

A aeronave decolou a fim de realizar um voo de aplicação de defensivo agrícola, 
com um piloto a bordo. 

Após uma passagem (tiro de aplicação) sobre a plantação de milho, a aeronave 
colidiu contra um poste de concreto. 

Após essa colisão, o avião tocou o solo descontrolado a, aproximadamente, 230 
metros do poste, parando na posição invertida. 

A aeronave teve danos substanciais. 

O piloto faleceu. 

1.2. Lesões às pessoas. 

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 

Fatais 1 - - 

Graves - - - 

Leves - - - 

Ilesos - - - 

1.3. Danos à aeronave. 

A aeronave teve danos substanciais no trem de pouso principal, fuselagem, asas, 
motor e hélice. O assento do piloto se desprendeu da cabine de pilotagem. 

1.4. Outros danos. 

Houve danos a um poste de concreto que seria utilizado para uma rede de energia 
elétrica da fazenda. 

1.5. Informações acerca do pessoal envolvido. 

1.5.1. Experiência de voo dos tripulantes. 

Horas Voadas 

Discriminação Piloto 

Totais 1.340:10 

Totais, nos últimos 30 dias 13:25 

Totais, nas últimas 24 horas 02:15 

Neste tipo de aeronave 536:20 

Neste tipo, nos últimos 30 dias 13:25 

Neste tipo, nas últimas 24 horas 02:15 

Obs.: Os dados relativos às horas voadas foram fornecidos pelo operador. 
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1.5.2. Formação. 

O piloto realizou o curso de Piloto Privado no Aeroclube de Eldorado do Sul, RS, em 
2008. 

1.5.3. Categorias das licenças e validade dos certificados e habilitações. 

O piloto possuía a licença de Piloto Comercial e estava com a habilitação de Piloto 
Agrícola PAGA válida. 

1.5.4. Qualificação e experiência no tipo de voo. 

O piloto estava qualificado e possuía experiência no tipo de voo. 

1.5.5. Validade da inspeção de saúde. 

O piloto estava com o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

1.6. Informações acerca da aeronave. 

A aeronave, de número de série 18803819T, foi fabricada pela Cessna Aircraft, em 
1981, e estava registrada na categoria de Serviços Aéreos Especializados (SAE - S05). 

O certificado de aeronavegabilidade (CA) estava válido. 

As cadernetas de célula, motor e hélice estavam com as escriturações atualizadas. 

A última inspeção da aeronave, do tipo “100 horas/IAM”, foi realizada em 
22OUT2014 pela oficina CDE Aviação, em Redenção, PA, estando com 13 horas e 25 
minutos voados após a inspeção. 

A última revisão da aeronave, do tipo “200 horas”, foi realizada em 05MAR2014 pela 
oficina CDE Aviação, em Redenção, PA, estando com 120 horas e 25 minutos voados 
após a revisão. 

A aeronave possuía um total de 8.356 horas e 20 minutos de célula. 

1.7. Informações meteorológicas. 

Segundo informações de testemunhas, no momento do acidente, as condições eram 
favoráveis ao voo visual. 

1.8. Auxílios à navegação. 

Nada a relatar. 

1.9. Comunicações. 

Nada a relatar. 

1.10. Informações acerca do aeródromo. 

A ocorrência se deu fora de aeródromo. 

1.11. Gravadores de voo. 

Não requeridos e não instalados. 

1.12. Informações acerca do impacto e dos destroços. 

A aeronave colidiu contra um poste de concreto localizado na proa do tiro de 
aplicação. O avião tocou o solo a, aproximadamente, 230 metros do local do impacto 
inicial, parando na posição invertida. Foi encontrado um pedaço do poste nos destroços 
da aeronave. 
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Figura 1 - Destroços da aeronave após o acidente. 

 

Figura 2 - Pedaço do poste de concreto nos destroços da aeronave. 

Havia pequenos pedaços da aeronave nas proximidades do poste de concreto 
atingido pelo avião. A maioria dos componentes da aeronave permaneceu concentrada no 
local da parada total. 
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Figura 3 - Poste atingido pela aeronave. 

 

Figura 4 - Parte da pá da hélice encontrada perto do poste atingido pela aeronave. 

1.13. Informações médicas, ergonômicas e psicológicas. 

1.13.1. Aspectos médicos. 

Não pesquisados. 

1.13.2. Informações ergonômicas. 

Nada a relatar. 

1.13.3. Aspectos Psicológicos. 

Não pesquisados. 
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1.14. Informações acerca de fogo. 

Não havia evidência de fogo em voo ou após o impacto. 

1.15. Informações acerca de sobrevivência e/ou de abandono da aeronave. 

O piloto estava utilizando os equipamentos de proteção individual e o seu capacete 
possuía viseira para proteção contra luz solar. Tais equipamentos, no entanto, não foram 
suficientes para evitar as lesões fatais do tripulante. 

1.16. Exames, testes e pesquisas. 

Durante a Ação Inicial, as verificações realizadas nos destroços não identificaram 
discrepâncias que indicassem qualquer anormalidade na aeronave que pudesse ter 
contribuído para a ocorrência. 

1.17. Informações organizacionais e de gerenciamento. 

Não foi verificada a participação da empresa no processo de planejamento ou no 
acompanhamento da execução do voo, especialmente no que concerne à identificação 
dos perigos e gerenciamento dos riscos relacionados àquela operação em particular. 

1.18. Informações operacionais. 

A aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento especificados pelo 
fabricante. 

O piloto realizou o curso de piloto agrícola em 2012, adquirindo a habilitação PAGA 
em setembro do mesmo ano. Foi contratado no ano seguinte pela Globo Aviação Agrícola 
Ltda. para operar a aeronave modelo Cessna A188B. 

O tripulante operou com sucesso o modelo da aeronave envolvida no acidente 
durante duas safras agrícolas consecutivas. O piloto já havia realizado anteriormente voos 
de aplicação de defensivo agrícola na plantação da fazenda na qual ocorreu o acidente. 

A decolagem e o pouso eram realizados em uma área de pouso eventual localizada 
dentro da própria fazenda. Antes de cada decolagem, o piloto realizava os cálculos de 
peso e balanceamento, e solicitava ao auxiliar de pista que realizasse os procedimentos 
de solo com segurança. 

No dia do acidente, a aeronave foi preparada normalmente para realizar a 
pulverização na plantação de milho. Antes da ocorrência, o tripulante já havia realizado 
quatro voos e não relatou discrepâncias na operação da aeronave. 

O tripulante tinha o conhecimento da existência dos postes de concreto nas 
proximidades da plantação na qual ocorreria a aplicação, pois, no dia anterior ao acidente, 
havia operado no local, de maneira que estava familiarizado com os obstáculos. 

Além disso, antes da decolagem, o auxiliar de pista relembrou ao piloto da existência 
dos postes. 

Os postes de concreto estavam separados por uma distância lateral aproximada de 
noventa metros. O poste atingido localizava-se no sentido do deslocamento da aeronave, 
próximo ao final da plantação de milho. 

Não havia fiação (fios elétricos) ligando os postes. 

No momento do acidente, às 07h50mim local, a realização do tiro de aplicação no 
eixo Sudoeste/Nordeste deixava o sol na posição de uma hora em relação à trajetória da 
aeronave. 
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Figura 5 - Perfil vertical da trajetória da aeronave em relação ao poste. 

 

Figura 6 - Perfil horizontal da trajetória da aeronave em relação aos obstáculos e à 
posição do sol. 

1.19. Informações adicionais. 

Nada a relatar. 

1.20. Utilização ou efetivação de outras técnicas de investigação. 

Não houve. 

2. ANÁLISE. 

O acidente ocorreu no período da manhã, na quinta decolagem do dia. 

Não foram encontrados indícios de falha de componente ou falha na manutenção do 
avião que pudessem ter contribuído para a ocorrência. 

O piloto possuía experiência na aviação agrícola e na operação do modelo da 
aeronave acidentada, uma vez que atuou em duas safras anteriores na mesma empresa. 

O tripulante sabia da existência dos postes de concreto na área a ser sobrevoada, 
pois tinha operado no dia anterior à ocorrência e visualizado tais obstáculos. Essa 
condição é reforçada pelo fato de o risco representado pela existência dos postes ter sido 
relembrado ao piloto pelo auxiliar de pista. 

A inexistência de fios elétricos ligando os postes pode ter diminuído a percepção do 
piloto, uma vez que a aeronave poderia voar a baixa altura entre dois postes, ou seja, não 
era necessário subir para livrar os fios. 
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O piloto pode não ter avistado o poste uma vez que, sem os fios e, estando isolado, 
a sua visualização ficava dificultada. 

Considerando a utilização do eixo Sudoeste/Nordeste para a realização do tiro de 
aplicação, bem como a posição do sol no momento do acidente, é possível que a visão do 
piloto tenha sido ofuscada, dificultando, ainda mais, a visualização do poste. 

Tais condições de operação, sem uma análise mais detalhada dos riscos envolvidos, 
podem ter acarretado uma redução do nível de consciência situacional do piloto, levando-
o a desconsiderar os cuidados especiais que a operação requeria. 

3. CONCLUSÃO. 

3.1. Fatos. 

a) o piloto estava com o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

b) o piloto estava com as habilitações válidas; 

c) o piloto estava qualificado e possuía experiência no tipo de voo; 

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

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

f) a escrituração das cadernetas de célula, motor e hélice estavam atualizadas; 

g) a meteorologia era favorável para a realização do voo; 

h) a aeronave estava realizando um voo de aplicação de defensivo agrícola; 

i) o piloto conhecia os obstáculos existentes na área a ser sobrevoada; 

j) o sol estava na posição de uma hora em relação à trajetória da aeronave; 

k) após uma passagem de aplicação (tiro), a aeronave colidiu contra um poste de 
concreto; 

l) após a colisão, a aeronave tocou o solo sem controle, parando na posição 
invertida a, aproximadamente, 230 metros; 

m) a aeronave teve danos substanciais; e 

n) o piloto faleceu no local. 

3.2. Fatores contribuintes. 

- Influência do meio-ambiente – indeterminado. 

A posição do sol no momento da ocorrência pode ter prejudicado a visão do piloto, 
dificultando a visualização do poste de concreto. 

- Julgamento de Pilotagem – indeterminado. 

O piloto pode ter avaliado incorretamente a distância entre a aeronave e o obstáculo. 

- Planejamento de voo – indeterminado. 

O piloto pode ter deixado de considerar adequadamente o risco que os postes de 
concreto ofereciam à operação, uma vez que estes estavam sem a linha de transmissão 
de energia elétrica. 

- Supervisão gerencial – indeterminado. 

O acompanhamento das fases de planejamento e de execução do voo pelo 
operador da aeronave pode ter sido inadequado, particularmente no que tange à 
identificação de perigos e gerenciamento dos riscos. 
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4. RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA 

Medida de caráter preventivo ou corretivo emitida pelo CENIPA ou por um Elo-SIPAER 

para o seu respectivo âmbito de atuação, visando eliminar um perigo ou mitigar o risco 

decorrente de condição latente, ou de falha ativa, resultado da investigação de uma ocorrência 

aeronáutica, ou de uma ação de prevenção e que, em nenhum caso, dará lugar a uma presunção 

de culpa ou responsabilidade civil, penal ou administrativa. 

Em consonância com a Lei nº 7.565/1986, as recomendações são emitidas unicamente 

em proveito da segurança de voo. Estas devem ser tratadas conforme estabelecido na NSCA 3-13 

“Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo 

Estado Brasileiro”. 

Recomendações emitidas no ato da publicação deste relatório. 

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

A-007/CENIPA/2015 - 01                           Emitida em: 08/02/2017 

Realizar gestões junto ao Operador com o intuito de verificar a efetividade dos 
mecanismos de Supervisão Gerencial das atividades aeroagrícolas, particularmente no 
que diz respeito aos processos de identificação de perigos e gerenciamento dos riscos 
das operações. 

5. AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA JÁ ADOTADA. 

Não houve. 

Em, 08 de fevereiro de 2017. 


