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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 

Appendix 2 do Anexo 13 “Protection of Accident and Incident Investigation Records” 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 com a aeronave PT-JSM, modelo 
U206F, ocorrido em 06DEZ2014, classificado como “[LOC-I] Perda de controle em voo”. 

Após a decolagem, a aeronave estabeleceu contato com o APP-CG e iniciou a saída 
da Terminal utilizando a Rota Especial de Aeronave (REA) no sentido norte. 

Poucos minutos após a decolagem, a aeronave veio a chocar-se contra o solo a 10 
milhas náuticas ao norte do aeródromo de decolagem. 

A aeronave ficou destruída. 

O piloto e o passageiro tiveram lesões fatais.  

Houve a designação de Representante Acreditado do National Transportation Safety 
Board (NTSB) - Estados Unidos, Estado de projeto da aeronave. 
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1. INFORMAÇÕES FACTUAIS. 
 

Aeronave 

Modelo:     U206F Operador: 

Matrícula:   PT-JSM Particular 

Fabricante:  Cessna Aircraft 

Ocorrência 

Data/hora:   06DEZ2014 - 10:21 (UTC) Tipo(s):  

Local:  Fazenda Botas [LOC-I] Perda de controle em voo 

Lat. 20°21’48”S Long. 054°29’26”W Subtipo(s): 

Município - UF: Campo Grande - MS NIL 

1.1. Histórico do voo. 

A aeronave decolou do Aeródromo da Estância Santa Maria, MS (SSKG), com 
destino ao Aeródromo da Fazenda Capão Verde, MS (SSGH), por volta das 10h15min 
(UTC), a fim de transportar pessoal, com um piloto e um passageiro a bordo. 

A aeronave perdeu o contato com o APP-CG aproximadamente sete minutos após a 
decolagem. 

Os destroços foram encontrados próximo da posição da última visualização da 
aeronave pelo radar. 

A aeronave ficou destruída. 

Os dois ocupantes sofreram lesões fatais. 

1.2. Lesões às pessoas. 

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 

Fatais 1 1 - 

Graves - - - 

Leves - - - 

Ilesos - - - 

1.3. Danos à aeronave. 

A aeronave ficou destruída. 

1.4. Outros danos. 

Não houve. 

1.5. Informações acerca do pessoal envolvido. 

1.5.1. Experiência de voo dos tripulantes. 

Horas Voadas 

Discriminação Piloto 

Totais 7.000:00 

Totais, nos últimos 30 dias Desc 

Totais, nas últimas 24 horas Desc 

Neste tipo de aeronave Desc 

Neste tipo, nos últimos 30 dias Desc 

Neste tipo, nas últimas 24 horas Desc 

Obs.: os dados relativos às horas voadas foram baseados em informações obtidas 
junto aos familiares e colegas do piloto, uma vez que não foram localizadas as suas 
Cadernetas Individuais de Voo (CIV). 
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1.5.2. Formação. 

O piloto realizou o curso de Piloto Privado - Avião (PPR), em 1996. 

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

O piloto possuía a licença de Piloto Comercial - Avião (PCM) e estava com as 
habilitações de Avião Multimotor Terrestre (MLTE), Avião Monomotor Terrestre (MNTE) e 
Instrutor de Voo - Avião (INVA) válidas e a habilitação de Voo por Instrumentos - Avião 
(IFRA) vencida desde abril de 2014. 

1.5.4. Qualificação e experiência no tipo de voo. 

O piloto possuía experiência no tipo de voo, porém não foi possível confirmar sua 
experiência recente. 

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 U20602424, foi fabricada pela Cessna Aircraft, em 
1974, e estava registrada na categoria de Serviços Aéreos Privados (TPP). 

O Certificado de Aeronavegabilidade (CA) estava válido. 

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

A última inspeção da aeronave, do tipo “200 horas”, foi realizada em 03JUL2014 
pela Tacape - Oficina de Recuperação e Manutenção de Aviões, em Campo Grande, MS. 

A aeronave teve um acidente em 26FEV2005, onde houve seccionamento da parte 
distal da asa esquerda, danos à hélice e motor, amassamentos em toda a extensão, além 
de outras avarias. 

A aeronave teve seu CA suspenso pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
por essa ocorrência e, posteriormente, devido ao tempo decorrido, a aeronave teve seu 
CA cancelado. 

Em 09JUN2007 a Organização de Manutenção Hora - Hangar, Oficina e 
Recuperação de Aviões LTDA. solicitou à ANAC autorização para início de reparo, e esta 
voltou a operar depois de ter sido vistoriada por aquela Agência Reguladora. 

Durante essa recuperação, foi realizada também uma inspeção do tipo “200 horas” e 
o cumprimento de diversas Airworthiness Directives (AD) na Organização de Manutenção 
Hora - Hangar, Oficina e Recuperação de Aviões LTDA. na data de 06JUN2008.  

Não foram encontradas, nas cadernetas, anotações referentes à recuperação da 
aeronave, apenas constavam as anotações referentes às inspeções periódicas e à 
Vistoria Técnica Especial (VTE). 

A documentação referente à recuperação da aeronave, devido ao acidente de 2005, 
somente chegou às mãos dessa Comissão de Investigação quatro anos depois da 
ocorrência e, mesmo assim, estava incompleta, dificultando o trabalho dos investigadores. 

1.7. Informações meteorológicas. 

Foram extraídas as seguintes observações meteorológicas do Aeroporto 
Internacional de Campo Grande (SBCG), o mais próximo do local da decolagem, entre 
09h00min (UTC) e 11h00min (UTC) 

METAR SBCG 060900Z 11011KT 9999 FEW 010 21/19 Q1013 

METAR SBCG 061000Z 09015KT 9999 SCT 010 22/19 Q1013 
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METAR SBCG 061100Z 09014G27KT 9999 SCT 010 23/20 Q1014 

Segundo o parecer meteorológico do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo 
de Campo Grande (DTCEA-CG), a situação sinótica era a seguinte: 

Segundo as imagens e informações disponíveis e anexadas a este parecer, havia a 
presença de uma Frente Fria estendendo-se do litoral norte fluminense para o Oceano 
Atlântico adjacente. 

Associado a esse sistema, havia um amplo anticiclone pós-frontal que cobria a 
porção centro-sul dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, e ainda, os estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Havia, ainda, em altos níveis da atmosfera, a presença de um cavado com eixo 
entre o noroeste de Mato Grosso do Sul e o litoral sul de São Paulo, prosseguindo pelo 
Atlântico e acoplando-se ao cavado frontal. 

 

Figura 1 - Imagem de Satélite da América do Sul das 1030UTC do dia 06DEZ2014 - 
Canal Visível. 
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Figura 2 - Imagem de Satélite da Região Centro Oeste das 1030UTC do dia 06DEZ2014 
Canal Visível. 

 

Figura 3 - Imagem de Satélite ampliada da Região Centro Oeste das 1030UTC do dia 
06DEZ2014 Canal Visível. O círculo marca a localização do aeródromo. 
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Figura 4 - Imagem de Satélite da Região Centro Oeste das 1030UTC do dia 06DEZ2014 
Canal Infravermelho. 

A conclusão do parecer meteorológico foi a seguinte: 

Conforme a situação sinótica apresentada, era prevista a ocorrência de 
nebulosidade baixa na porção centro-sul de Mato Grosso do Sul no período da manhã, 
devido à presença do anticiclone pós-frontal, da umidade relativa elevada e das 
temperaturas relativamente mais baixas (mensagens de METAR). 

Era previsto, ainda, que houvesse formação de nebulosidade convectiva com 
pancadas de chuva isoladas no período da tarde, na porção centro-norte do Estado, 
devido à presença do cavado em altos níveis e da termodinâmica favorável. 

A aeronave decolou do aeródromo Estância Santa Maria, a 09 milhas náuticas de 
distância de SBCG. 

No aeródromo de decolagem não existia prestação de serviço meteorológico, assim, 
as únicas informações foram aquelas obtidas por depoimentos de pessoas que estavam 
na localidade na manhã do acidente, além do parecer acima. 

Os relatos indicaram que a aeronave decolou em condições visuais, mas logo após 
desapareceu num banco de nuvens. 

A descrição das condições de teto e visibilidade naquele aeródromo levou a 
Comissão a acreditar que poderia tratar-se da existência de nevoeiro ou névoa úmida no 
local. 

1.8. Auxílios à navegação. 

Nada a relatar. 

1.9. Comunicações. 

As comunicações entre o PT-JSM e o Controle de Aproximação de Campo Grande 
(APP-CG) foram as seguintes: 
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Figura 5 - Comunicações entre o PT-JSM e o APP-CG. 

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. 

O acidente ocorreu a aproximadamente 12 milhas náuticas do Aeroporto 
Internacional de Campo Grande (SBCG) e 10 milhas náuticas do aeródromo de 
decolagem. 

 

Figura 6 - Imagem aérea da aeronave acidentada com destaque para a árvore na qual a 
aeronave colidiu antes de atingir o solo, e a mancha formada pelo contato do 

combustível com a vegetação. 
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Figura 7 - A aeronave acidentada com sua parte anterior completamente enterrada. 

O primeiro impacto da aeronave ocorreu contra uma árvore seca a, 
aproximadamente, 03 metros de distância do local de parada total. 

Foram encontrados muitos galhos secos caídos ao redor da árvore e inclusive nos 
destroços da aeronave, notadamente, um pedaço de galho no interior do bordo de ataque 
da asa direita, que se abriu no impacto. 

Houve a torção da parte posterior, principalmente do cone de cauda, no sentido anti-
horário, provavelmente devido ao fato de que a aeronave se encontrava girando para 
esse lado no momento do impacto contra o solo. 

Quando a parte anterior adentrou o solo, o restante da aeronave torceu para esse 
lado em função da inércia. 

Algumas partes da aeronave encontravam-se soltas como ponta da asa, polaina, 
uma antena, roda do trem de pouso esquerdo e outras pequenas peças. Todas as partes 
da aeronave estavam concentradas no local da queda. 

A aeronave possuía trem de pouso fixo e havia deflexão dos flapes, sem ser 
possível mensurar precisamente quantos graus. 

Os manetes da aeronave aparentavam estar condizentes com uma situação de voo, 
com destaque ao manete de potência, que estava na posição de potência reduzida e se 
deformou no acidente. 

Quanto à indicação dos instrumentos, o tacômetro apresentava a indicação de 2.550 
RPM e a velocidade 80 nós, ressaltando-se que as indicações de instrumentos não 
necessariamente refletiam os parâmetros de voo no momento do impacto. 

1.13. Informações médicas, ergonômicas e psicológicas. 

1.13.1. Aspectos médicos. 

Não pesquisado. 

1.13.2. Informações ergonômicas. 

Nada a relatar. 
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1.13.3. Aspectos Psicológicos. 

Na época do acidente, o piloto atuava como freelancer em voos na região de Campo 
Grande, operando diferentes modelos de aeronave, conforme a demanda.  

Em relação às experiências prévias do piloto, foi reportado que ele já havia voado 
em regiões de garimpo e aldeias indígenas, bem como já havia atuado durante um 
período de sua vida realizando voos de transporte de malotes. 

De acordo com as informações obtidas, o piloto tinha muito apreço pela atividade 
que exercia, mas, na época, queixava-se em relação ao mercado de trabalho da região, o 
qual se encontrava muito restrito. 

Também já havia atuado como checador e instrutor de voo, inclusive com sua 
habilitação válida à época da ocorrência. Como instrutor, foi reportado que costumava ser 
exigente e rigoroso. Segundo os relatos, sempre procurava ajudar a formar novos pilotos, 
levando-os em voos para que pudessem adquirir experiência.  

Era considerado por colegas como um ótimo instrutor e um bom amigo. Outros 
profissionais da aviação que tiveram contato com ele descreveram-no como um piloto 
experiente e muito confiante.  

Conforme relatos colhidos, era habituado a voar em condições meteorológicas 
adversas, realizando procedimentos descritos por outros pilotos como “furar a camada” 
em seus voos. 

Tal prática consiste, basicamente, em entrar em condições meteorológicas por 
instrumentos para subir acima da camada de nuvens ou descer abaixo dela para obter 
condições visuais e prosseguir o voo nessas condições. 

Ainda segundo relatos, quando o comandante estava acompanhado por outros 
pilotos nessas ocasiões, transmitia ensinamentos referentes a essa prática, tal como se 
fosse uma técnica que demonstrava a perícia do piloto em comando. 

À época do acidente, o piloto residia sozinho em Campo Grande, visando facilitar 
seu deslocamento em caso de acionamento para realizar algum voo. 

O piloto tinha contato com sua família apenas nos finais de semana. Familiares 
informaram que ele era acostumado com a rotina de trabalho, tinha muita vitalidade e 
estava num momento muito tranquilo da vida. 

No dia anterior ao acidente, um amigo do piloto, que também atuava nessa função, 
havia consultado sua disponibilidade para realizar aquele voo no dia seguinte, pela 
manhã. 

Esse contato ocorreu por volta das 22h50min (HBV). Segundo informado, o fato de o 
piloto já possuir experiência naquele modelo de aeronave motivou a sua escolha para 
aquele voo. 

Conforme o relato de pessoas de seu convívio, o piloto tinha por hábito dormir e 
acordar cedo, entre 04h30min e 05h00min (hora local). 

Não foi possível apurar como foi seu descanso anterior ao acidente, já que ninguém 
próximo a ele esteve presente durante a noite. Entretanto, de acordo com as informações 
obtidas, o plano de voo foi transmitido ao órgão de controle, por meio de contato 
telefônico, por volta das 24h00min (HBV). 

Também foi reportado que o piloto havia saído de sua casa para realizar o voo por 
volta de 05h30min (HBV). Às 06h39min (HBV), ele enviou uma mensagem para seu 
amigo, comunicando que já estava embarcando na aeronave. 
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O voo realizado tinha por finalidade o transporte de pessoal. A viagem seria uma ida 
à fazenda do passageiro, em que ele iria acompanhar um trabalho de vacinação de seu 
rebanho de gado. 

Conforme as informações obtidas junto aos familiares do passageiro que tinha 
contratado os serviços do piloto, não havia urgência para a realização do voo. Foi 
reportado que o passageiro era cauteloso e sempre aceitava a opinião dos pilotos sobre 
as condições para realizar ou não um voo. 

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. 

Nada a relatar. 

1.16. Exames, testes e pesquisas. 

A análise do motor indicou que este estava operacional antes do acidente. 

Verificou-se, através de acionamento manual, que ambos os magnetos centelhavam 
normalmente e as velas apresentavam aspecto e coloração correspondentes ao 
funcionamento normal. 

A bomba de combustível não estava emperrada e o distribuidor foi encontrado sem 
danos ou indício de falha que pudessem ter comprometido a alimentação para o motor. 
Os bicos injetores foram encontrados sem obstrução. 

Não foi encontrada anormalidade quanto à lubrificação do motor. 

A árvore de manivelas não apresentava evidências de falta de lubrificação ou mau 
funcionamento. 

Não foram verificadas trincas, evidência de vazamento ou montagem incorreta nas 
semicarcaças do motor, e as bronzinas dos mancais também apresentavam aspecto e 
coloração normais. 

Na flange de acoplamento da árvore de manivelas, foram encontradas trincas 
superficiais a 45° devido ao esforço, evidenciando funcionamento normal do motor no 
momento do impacto. 

No conjunto de hélice, foram verificados dois pinos de mudança de passo soltos, 
sendo tal fato dano decorrente do impacto no acidente. 

Além disso, os links de mudança de passo da hélice também estavam fraturados, 
indicando que o motor estava operacional no momento do impacto. 

No que diz respeito à estrutura da aeronave, foram encontradas fraturas causadas 
por sobrecarga e deformações na superfície da asa condizentes com impacto contra o 
solo. 

Não foram encontradas fraturas causadas por fadiga no material e todas as partes 
da aeronave estavam concentradas no local da queda. 

Entretanto, foram encontrados reparos na estrutura da asa cujo material diferia do 
padrão do existente no restante da aeronave. 

A pesquisa revelou que houve uma ocorrência aeronáutica anterior com esse avião, 
em 26FEV2005, classificada como acidente, onde constou no Relatório Final: 

…A asa esquerda quebrada após o flap, dobrada para baixo. A ponta da asa 
direita com pequeno amassado devido ao primeiro impacto com a árvore. 
Profundor direito com pequena mossa…”. 
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Cabe ressaltar que, entre o dia da ocorrência e a data em que os técnicos que foram 
fazer o laudo estrutural tiveram acesso aos destroços, houve um intervalo de cerca de 03 
meses. Durante esse tempo, os destroços foram movimentados para um hangar e nem 
todas as partes da aeronave estavam disponíveis para análise. 

Durante a Ação Inicial, não foram entregues aos investigadores registros de 
manutenção ou registros de recuperação da aeronave no período compreendido entre a 
data do acidente de 26FEV2005 e o seu retorno ao voo em 29JUL2008. 

Posteriormente, chegou às mãos dos investigadores, material confirmando que 
houve a solicitação de reparo pós-acidente, no entanto, o material estava incompleto, 
faltando informações, e outras se encontravam incoerentes. 

As informações relativas a essa recuperação não constavam nas cadernetas da 
aeronave.  

À época, a legislação que tratava de recuperação pós-acidente era a IAC 3127 e o 
RBHA 43. 

1.17. Informações organizacionais e de gerenciamento. 

A aeronave pertencia a um proprietário particular. Não havia vínculo empregatício 
entre piloto e o proprietário da aeronave. 

Além dos voos para o proprietário dessa aeronave, à época do acidente, o piloto 
trabalhava fazendo voos como freelancer para outros empresários, o que era uma prática 
comum a outros pilotos da região de Campo Grande. 

No que tangia ao gerenciamento das atividades aéreas executadas com a aeronave 
PT-JSM, foi reportado que cada voo era realizado pelo piloto contratado que se 
dispusesse a realizar a tarefa. 

Essa prática impactava no controle dos voos realizados, tendo sido encontrados 
desatualizados o diário de bordo e as cadernetas da aeronave. 

Conforme os dados obtidos, a preparação do piloto para o voo que originou o 
acidente havia se iniciado no dia anterior à ocorrência. A decolagem ocorreu, 
aproximadamente, sete horas após a transmissão do plano de voo. 

Não foi possível apurar se houve, no dia da ocorrência, qualquer ação do piloto 
voltada à reavaliação de seu planejamento de voo. 

1.18. Informações operacionais. 

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

Segundo informações pesquisadas na página da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), a aeronave era homologada somente para realizar voos VFR em período diurno. 

Tratava-se de um translado, transportando um passageiro até a Fazenda Capão 
Verde, MS. 

Após a decolagem, a aeronave estabeleceu contato com o APP-CG e iniciou a saída 
da Terminal Campo Grande pela Rota Especial de Aeronave (REA) ARAU no sentido 
norte. 

Aproximadamente 05 minutos após a decolagem, foi realizada curva à esquerda, um 
pouco antes do ponto previsto na rota especificada em plano de voo. A aeronave estava 
cruzando 3.400 pés em subida e com 142 nós de velocidade. 

Posteriormente, ao atingir 3.600 pés, foi verificada uma reversão à direita. A 
aeronave passou a variar a altitude, passando por 2.800 pés, depois 3.100 pés, 
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novamente 3.600 pés, e a velocidade variou entre 142 nós (na primeira vez que atingiu 
3.600 pés) e 107 nós (quando passava por 2.800 pés).  

Aproximadamente 07 minutos após a decolagem, foi recebida a última visualização 
da aeronave pelo radar, em posição geográfica condizente com a localização dos 
destroços. 

Os presentes no momento da decolagem informaram que, logo após a saída, a 
aeronave desapareceu por entre as nuvens, que estavam baixas. 

1.19. Informações adicionais. 

Limitações de velocidades do Manual do Cessna U206F: 

A Velocidade Nunca Exceder (VNE), ou Never Exceed Speed, é definida como o 
limite de velocidade que nunca pode ser excedida, sob pena de desintegração estrutural 
da aeronave em voo. 

 
Figura 8 - Limites de velocidade. 

Os investigadores tiveram muitas dificuldades durante a investigação, uma vez que 
vários documentos não foram disponibilizados durante a Ação Inicial, enquanto outros 
estavam incompletos ou incoerentes. 

Orientação espacial  

Em condições normais, o ser humano é capaz de determinar, com precisão, a sua 
orientação espacial. Para tanto, utiliza informações providas por três sistemas sensoriais 
especializados: 

- o sistema visual, que fornece 80% da informação sobre orientação; 

- o sistema vestibular, relacionado ao ouvido interno (canais semicirculares, 
responsáveis pela informação de aceleração angular; e órgãos otolíticos, 
responsáveis pela informação de aceleração linear e da gravidade), que 
contribui com 10% da informação; e 
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- o sistema proprioceptivo (receptores localizados na pele, músculos, tendões, 
ligamentos e articulações), que contribui com outros 10%. 

Por meio de receptores sensoriais especializados, estes três sistemas coletam, 
constantemente, informações que são transmitidas para o sistema nervoso central, onde 
são integradas e processadas, criando um modelo de orientação espacial que, em 
condições normais, é altamente confiável. Este modelo determina a posição do corpo em 
relação a um sistema fixo de coordenadas que tem como referência a terra (horizontal) e 
a gravidade (vertical). 

Esses sistemas, tão complexos e importantes, não foram “projetados” para operar 
no ambiente tridimensional do voo. Os movimentos do voo aumentam drasticamente o 
risco de Desorientação Espacial (DE), dadas as limitações fisiológicas dos sistemas de 
orientação do ser humano. Nestas circunstâncias, a orientação pode ser mantida com o 
auxílio de instrumentos. 

Em situações onde as referências visuais são pobres ou ausentes, como em 
condições meteorológicas ruins ou à noite, pode-se perder até 80% da informação normal 
de orientação, ficando os 20% restantes a cargo dos sistemas vestibular e proprioceptivo. 
Nestas condições, estes dois sistemas passam a contribuir, cada um deles, com 50% das 
informações sobre a orientação. Entretanto, eles são menos acurados e mais propensos a 
ilusões e a má interpretações. Isso se torna especialmente relevante no ambiente 
tridimensional do voo, e explica os diversos tipos de ilusão que um piloto pode 
experimentar. 

Observa-se, desta forma, que a falta de boas referências visuais priva o ser humano 
da maior parte da informação sobre sua orientação. Por isso, a maioria dos eventos de 
desorientação está associada à carência de referências visuais, tais como condições 
meteorológicas de voo por instrumentos (IMC) e voo noturno. 

Na superfície da terra, a orientação é, em geral, limitada a dois eixos de movimento 
(para frente ou para trás e para a direita ou esquerda). Na aviação, adiciona-se a 
dimensão altitude, que muda significativamente as experiências percebidas pelos 
sistemas visual e vestibular. Por este motivo, os movimentos complexos do ambiente de 
voo aumentam a probabilidade de ocorrência de desorientação espacial, ao expor as 
limitações fisiológicas dos sistemas normais de orientação do ser humano. 

Desorientação espacial 

De forma geral, Desorientação Espacial é a percepção equivocada da posição e do 
movimento do corpo no espaço.  

No que se refere aos acidentes aeronáuticos, define-se Desorientação Espacial 
como: “ocorrência em que o piloto em comando entra em processo de confusão na 
interpretação da atitude da aeronave, entrando ou não em atitude anormal". 

Mudanças da aceleração linear, da aceleração angular, bem como da gravidade, 
são detectadas pelos receptores dos sistemas vestibular e proprioceptivo, sendo 
comparadas, no cérebro, com as informações visuais. Qualquer diferença ou discrepância 
entre os estímulos sensoriais provenientes dos sistemas visual, vestibular e proprioceptivo 
pode acarretar uma incompatibilidade sensorial, podendo produzir ilusões e levar à 
Desorientação Espacial. 

Portanto, a ilusão é uma falsa impressão da realidade, ou a percepção equivocada 
de algo que existe objetivamente. As ilusões são divididas em dois grandes grupos:  

- ilusões vestibulares, e   

- ilusões visuais. 
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1.20. Utilização ou efetivação de outras técnicas de investigação. 

Não houve. 

2. ANÁLISE. 

O voo tinha o intuito de transportar um passageiro do Aeródromo da Estância Santa 
Maria, próximo à cidade de Campo Grande, MS, com destino a uma propriedade rural no 
interior, para compromissos profissionais. 

Não havia vínculo formal entre o proprietário da aeronave e o piloto, que atuava 
como freelancer para outros empresários em voos na região. Devido a essa condição, 
realizava voos com diferentes modelos de aeronave. 

O piloto havia sido contatado por um amigo na noite anterior para realizar o voo em 
que originou o acidente. Foi identificado que a transmissão do plano de voo ocorreu, 
aproximadamente, sete horas antes da decolagem da aeronave, evidenciando que seu 
planejamento foi realizado ainda no período noturno, após ter sido acionado. 

Com base no intervalo entre a transmissão do plano de voo e o horário de 
apresentação no local de decolagem, verificou-se que havia pouco tempo disponível para 
que o piloto fizesse os preparativos necessários e tivesse um repouso adequado, 
estimando-se que ele teve, aproximadamente, quatro horas de sono na noite anterior ao 
voo. 

Uma vez que as CIV do piloto não foram encontradas, houve dificuldade do cômputo 
de suas horas, não sendo possível determinar a frequência de voos por instrumentos que 
o piloto realizava, embora tenha sido relatado que ele, eventualmente, operava sob 
condições meteorológicas adversas. 

Além disso, o piloto estava com a habilitação de IFRA vencida desde abril de 2014. 
Tal fato denotou que ele não mantinha regularidade nas checagens necessárias à 
comprovação da manutenção de sua proficiência em voos por instrumentos.  

Tais constatações indicaram que, à época da ocorrência, havia vulnerabilidades 
relativas ao gerenciamento do piloto acerca de sua capacitação técnica, as quais podem 
ter afetado sua proficiência para operações em voos por instrumentos. 

Segundo relatado, a aeronave teria decolado da Estância Santa Maria em condições 
visuais, porém, logo após, teria entrado em condições meteorológicas adversas, com 
referências visuais comprometidas. 

Ainda, de acordo com o levantamento realizado, essa aeronave não era homologada 
para a realização de voos sob as regras IFR.  

De acordo com os dados levantados, houve outras situações em que o piloto não 
considerou tais condições impeditivas à operação, inclusive, utilizando-se do artifício de 
“furar a camada”. 

Esse procedimento, quando realizado de forma correta, isto é, com piloto 
devidamente habilitado, utilizando uma aeronave homologada para voar por instrumentos 
e seguindo as regras de tráfego aéreo, não acarreta maiores problemas e não expõe a 
aeronave e seus ocupantes a riscos inaceitáveis. 

Na ocorrência em tela, tais fatos (aeronave não homologada para voo IFR e piloto 
com a habilitação IFR vencida) indicariam uma possível atitude complacente que teria 
favorecido um julgamento de pilotagem inadequado quanto aos parâmetros relacionados 
à operação da aeronave. 

Não foi possível, no entanto, constatar com precisão quanto tempo o piloto teria 
voado sem as devidas referências visuais. Todavia, a decisão de decolar, caso as 
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condições meteorológicas estivessem degradadas, demonstraria uma avaliação 
inadequada, o que poderia ter promovido a entrada da aeronave em condições críticas de 
voo, principalmente considerando que o piloto não estava com sua habilitação de IFRA 
válida. 

De acordo com a visualização das informações obtidas pelo radar, a aeronave 
variou em altitude e, também, em direção de deslocamento, indicando que não realizava a 
navegação de forma usual, fato que levou a Comissão a considerar a possibilidade de ter 
ocorrido a perda de referências visuais com o solo. 

As dificuldades da realização daquele voo sem referências visuais podem ter sido 
agravadas pela possível falta de proficiência do piloto em condições de voo por 
instrumentos, dado que sua habilitação IFRA estava vencida e não foi possível obter 
informações acerca de sua experiência de voo recente.  

Tais circunstâncias podem ter propiciado um contexto favorável à ocorrência de 
erros de percepção do piloto em relação à sua posição, movimento ou atitude de sua 
aeronave.  

Dessa forma, a hipótese de ter ocorrido uma desorientação espacial, com a entrada 
da aeronave em atitude anormal foi considerada como bastante provável, uma vez que 
todas as características para isso estavam presentes. Essa hipótese foi reforçada pela 
navegação bastante errática verificada pelo radar do APP-CG. 

Tal hipótese levou em consideração, ainda, que o piloto tinha por prática habitual 
desconsiderar tais condições como impeditivas para o voo, pelo fato de estar com sua 
habilitação IFRA vencida e, também, que a aeronave não era homologada para voo IFR. 

Sobre o equipamento, mediante exames e pesquisas elaborados por necessidade 
da investigação, não foi verificada anormalidade no funcionamento do motor da aeronave 
e nos seus sistemas. 

Também, segundo os exames realizados, não foi encontrada evidência de fadiga no 
material da estrutura da aeronave ao qual a equipe de técnicos teve acesso, ainda que 
fossem verificados reparos estruturais diferentes dos padrões estipulados pelo fabricante. 

Considerando que a aeronave havia se envolvido em um acidente anteriormente e 
que os registros dos reparos estruturais das cadernetas estavam incompletos, verificou-se 
não haver parâmetros técnicos que permitissem emitir parecer acerca de uma possível 
falha estrutural. 

A disposição dos destroços, com o motor completamente enterrado no solo, e as 
marcas no local da ocorrência, denotaram que a aeronave apresentou um elevado ângulo 
de picada no momento do impacto, descartando a possibilidade de uma tentativa de 
pouso forçado. 

A falta de registro do reparo da aeronave por conta do acidente do dia 26FEV2005 
nas cadernetas, a desatualização destas e do diário de bordo, somadas ao acionamento 
intempestivo para o voo, indicaram que havia falhas nos processos de acompanhamento 
das atividades desenvolvidas com a aeronave PT-JSM. 

O adequado acompanhamento de processos relativos às atividades aéreas constitui 
defesa contra os riscos presentes na aviação. Quando esse gerenciamento é falho ou 
ausente, pode promover vulnerabilidades à segurança operacional. 

Tal falha de gerenciamento esteve presente como fator latente, porém não se pôde 
comprovar sua contribuição direta na ocorrência. 

3. CONCLUSÕES. 
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3.1. Fatos. 

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

b) o piloto estava com as habilitações de Avião Monomotor Terrestre (MNTE) e de 
Avião Multimotor Terrestre (MLTE) válidas; 

c) o piloto estava com a habilitação de Voo por Instrumentos - Avião (IFRA) vencida 
desde abril de 2014; 

d) o piloto possuía experiência no tipo de voo, porém não foi possível verificar a sua 
experiência recente; 

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

f) a aeronave não era homologada para a realização de voo IFR; 

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

h) as escriturações das cadernetas de célula, motor e hélice estavam 
desatualizadas; 

i) os registros de manutenção/recuperação da aeronave após o acidente (2005) 
previstos pela legislação em vigor estavam incompletos e só chegaram às mãos 
dos investigadores 4 anos após a ocorrência; 

j) a aeronave decolou do Aeródromo da Estância Santa Maria (SSKG) com dois 
ocupantes e seguiu pela REA ARAU da TMA-CG; 

k) segundo relatos, logo após a decolagem a aeronave entrou em condições 
meteorológicas adversas; 

l) a aeronave deixou de responder aos chamados do APP-CG sete minutos após a 
decolagem; 

m)  os destroços da aeronave foram encontrados a 10 milhas náuticas ao norte de 
SSKG; 

n) a aeronave ficou destruída; e 

o) os ocupantes sofreram lesões fatais. 

3.2. Fatores contribuintes. 

- Aplicação dos comandos - indeterminado. 

Pode ter havido uma inadequação no uso dos comandos de voo da aeronave, o que 
a levou à perda de controle. 

- Atitude - indeterminado. 

É possível que os riscos envolvidos na operação tenham sido indevidamente 
analisados, uma vez que as condições meteorológicas foram relatadas como adversas. 

Essa atitude denotaria complacência ao realizar o voo em condições críticas e pode 
ter contribuído para o acidente. 

- Condições meteorológicas adversas - indeterminado. 

A decolagem da aeronave seguida de entrada em nevoeiro ou névoa úmida indicaria 
que o piloto teria perdido as referências de voo visual por uma ou mais vezes. 

Essa perda total ou parcial das condições para voar em condições visuais pode ter 
contribuído para a perda de controle em voo. 

- Desorientação espacial - indeterminado. 
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É possível que o piloto tenha sofrido desorientação espacial ao entrar em condições 
meteorológicas adversas após a decolagem, o que teria levado a perda de controle da 
aeronave e entrada em atitude anormal.  

 

- Julgamento de Pilotagem - indeterminado. 

A avaliação de que seria possível realizar o voo, mesmo com a presença de 
fenômeno adverso no aeródromo de partida, com uma aeronave sem homologação para 
tal e, ainda, a presunção de que não haveria a presença de meteorologia adversa em 
rota, pode ter contribuído para que ocorresse o ingresso em situação de voo por 
instrumentos sem as condições para que este fosse realizado em segurança. 

- Manutenção da aeronave - indeterminado. 

Foram verificadas falhas no acompanhamento da manutenção, presentes como fator 
latente, porém, não se pôde comprovar sua contribuição direta na ocorrência. 

- Percepção - indeterminado. 

Possíveis restrições meteorológicas podem ter propiciado um contexto favorável à 
ocorrência de erros de percepção do piloto em relação à sua posição, ao movimento ou à 
atitude de sua aeronave. 

- Processo decisório - indeterminado. 

A decisão de decolar, caso as condições meteorológicas estivessem degradadas, 
demonstraria um processo decisório inadequado, principalmente considerando que o 
piloto não estava com sua habilitação de IFRA válida. 

- Outros - indeterminado. 

A falta de registro do reparo da aeronave por conta do acidente do dia 26FEV2005 
nas cadernetas, a desatualização destas e do diário de bordo, somadas ao acionamento 
intempestivo para o voo, indicaram que havia falhas nos processos de acompanhamento 
das atividades desenvolvidas com a aeronave PT-JSM. 

Essas falhas de gerenciamento estiveram presentes como fatores latentes, porém, 
não se pôde comprovar as suas contribuições na ocorrência. 

4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

Proposta de uma autoridade de investigação de acidentes com base em informações 

derivadas de uma investigação, feita com a intenção de prevenir ocorrências aeronáuticas e que 

em nenhum caso tem como objetivo criar uma presunção de culpa ou responsabilidade. Além das 

recomendações de segurança decorrentes de investigações de ocorrências aeronáuticas, 

recomendações de segurança podem resultar de diversas fontes, incluindo atividades de 

prevenção. 

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-194/CENIPA/2014 - 01                                     Emitida em: 29/01/2019 
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Atuar junto à Hora - Hangar, Oficina e Recuperação de Aviões LTDA. (COM No 6804-
03/ANAC), a fim de que aquela organização demonstre que possui e aplica todos os 
recursos necessários à adequada prestação de serviços de manutenção nas aeronaves 
de modelo U206F, fabricadas pela Cessna Aircraft, visando incrementar os níveis de 
competência e segurança operacional requeridos ao desempenho das atividades para as 
quais tal organização é certificada. 

5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS. 

Não houve. 

Em, 29 de janeiro de 2019. 


