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RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO 

1. INFORMAÇÕES FACTUAIS 

DADOS DA OCORRÊNCIA 
DATA - HORA  INVESTIGAÇÃO  SUMA N° 

02 JUN 2011 - 10:00 (UTC)  SERIPA III  A-537/CENIPA/2017 
 

CLASSIFICAÇÃO  TIPO(S)  SUBTIPO(S) 

ACIDENTE  PANE SECA  NIL 
 

LOCALIDADE  MUNICÍPIO  UF  COORDENADAS 

FORA DE AERÓDROMO  JANAÚBA  MG  15°47’02”S 043°19’51”W 

 

DADOS DA AERONAVE 
MATRÍCULA  FABRICANTE  MODELO 

PT-OVJ  PIPER AIRCRAFT  PA-25-235 
 

OPERADOR  REGISTRO  OPERAÇÃO 

AVIAÇÃO AGRÍCOLA ANTÔNIO & CARMÉLIA LTDA.  SAE-AG  AGRÍCOLA 

 

PESSOAS A BORDO / LESÕES / DANOS À AERONAVE 

A BORDO 

 

LESÕES 

 

DANOS À AERONAVE 
Ileso Leve Grave Fatal Desconhecido 

Tripulantes 1 1 - - - -  Nenhum 

Passageiros - - - - - -  Leve 

Total 1 1 - - - - X 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 Janaúba, MG (SNAP), por volta das 
09h30min (UTC), com um piloto a bordo, a fim de realizar a avaliação do custo de 
pulverização de defensivo agrícola de uma área de plantio em uma fazenda. 

Após sobrevoar a área de plantio, já no retorno para o Aeródromo de Janaúba, o 
motor da aeronave começou a falhar. 

O piloto procurou uma área descampada para efetuar o pouso. 

Devido ao terreno ser desnivelado, a aeronave capotou após o pouso. 

 

Figura 1 - Croqui do acidente. 

 

Figura 2 - Aeronave capotada após o pouso. 

A aeronave teve danos substanciais. O piloto foi retirado da aeronave por moradores 
e levado a um hospital pelos Bombeiros de Janaúba, saindo ileso. 
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2. ANÁLISE (Comentários / Pesquisas) 

No dia 03JUN2011, o SERIPA III foi informado pelo CENIPA da ocorrência de um 
acidente aeronáutico na região de Janaúba, MG. Nesse dia, não foi possível confirmar a 
ocorrência com o proprietário da empresa, o qual também era o piloto acidentado. 

No dia 06JUN2011, o SERIPA III foi informado deste acidente pelo envio da ficha 
CENIPA 5C. 

Foi, então, confirmado o acidente e, ainda, que a aeronave havia sido removida para 
um hangar na mesma cidade na data da ocorrência. 

Conforme relatado por telefone, o piloto informou que o acidente ocorreu devido à 
pane seca e que ele não havia conferido a quantidade de combustível na aeronave antes 
do voo, o que denotou inadequada avaliação quanto aos aspectos relacionados à 
operação da aeronave. 

No dia da ocorrência, a aeronave encontrava-se com o Certificado de 
Aeronavegabilidade (CA) suspenso, em virtude de estar com a inspeção anual de 
manutenção (IAM) vencida, conforme consulta ao sítio da Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC), contrariando o RBHA 91, item 91.203. 

Observou-se o descumprimento do item 5.2.1 da NSCA 3-13, vigente àquela época, 
quanto à preservação dos indícios e das evidências, comprometendo a presente 
investigação. 

Houve, ainda, o descumprimento da NSCA 3-13, item 4.1.1, que tratava da 
notificação de ocorrência aeronáutica, denotando baixa aderência no trato dos assuntos 
afetos à Segurança de Voo por parte do operador. 

Pelas evidências e pelos relatos colhidos na investigação, a hipótese mais provável 
foi de que a aeronave teve pane seca. Porém, não houve a possibilidade de confirmar tal 
hipótese ou outro tipo de falha, em virtude da remoção da aeronave do local do acidente 
pelo operador. 

3. CONCLUSÕES 

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 
Piloto Agrícola - Avião (PAGA) válidas; 

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

d) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) suspenso 
desde 04JUL2010; 

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

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

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

h) o motor começou a falhar no regresso do sobrevoo da área do plantio; 

i) o piloto efetuou um pouso num área descampada, porém irregular; 

j) a aeronave capotou durante o pouso; 

k) o SERIPA III somente foi informado do acidente quatro dias após o ocorrido; 
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l) o operador removeu a aeronave do local da ocorrência e transportou-a para um 
hangar; 

m)  não foi possível a confirmação da pane seca, pelo fato de a aeronave ter sido 
removida, descaracterizando o cenário do acidente; 

n) a aeronave teve danos substanciais; e 

o) o piloto saiu ileso. 

3.2 Fatores Contribuintes 

- Julgamento de pilotagem - contribuiu. 

4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

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

A-537/CENIPA/2017 - 01     Emitida em: 30/11/2017 

Realizar gestões junto à empresa Aviação Agrícola Antônio & Carmélia Ltda., a fim de 
garantir a conformidade dos procedimentos administrativos e operacionais adotados por 
esse operador, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento do constante no item 5.2.1 
da NSCA 3-13 e no Artigo 114 do Código Brasileiro de Aeronáutica e à execução das 
notificações de Ocorrências Aeronáuticas. 

5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS 

Nada a relatar. 

Em, 30 de novembro de 2017. 
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