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RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO 

1. INFORMAÇÕES FACTUAIS 

DADOS DA OCORRÊNCIA 
DATA - HORA  INVESTIGAÇÃO  SUMA N° 

05SET2008 - 16:30 (UTC)  SERIPA VII  IG-528/CENIPA/2016 
 

CLASSIFICAÇÃO  TIPO(S)  SUBTIPO(S) 

INCIDENTE GRAVE  [OTHR] OUTROS  NIL 
 

LOCALIDADE  MUNICÍPIO  UF  COORDENADAS 

PORTO DAS BALSAS DO SÃO 
RAIMUNDO - RIO NEGRO 

 MANAUS  AM  03°07’25”S 060°02’43”W 

 

DADOS DA AERONAVE 
MATRÍCULA  FABRICANTE  MODELO 

PT-ONN  MAULE  M-7-235 
 

OPERADOR  REGISTRO  OPERAÇÃO 

TEIXEIRA & REZENDE VIAGENS TURISMO EVENTOS E 
PROMOÇÕES LTDA. 

 TPP  PRIVADA 

 

PESSOAS A BORDO / LESÕES / DANOS À AERONAVE 

A BORDO 

 

LESÕES 

 

DANOS À AERONAVE 
Ileso Leve Grave Fatal Desconhecido 

Tripulantes 1 1 - - - -  Nenhum 

Passageiros 2 2 - - - - X Leve 

Total 3 3 - - - -  Substancial 
        Destruída 

Terceiros 8 6 2 - - -  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 anfíbia iria decolar do Rio Negro, em frente ao Porto de Balsas do São 
Raimundo, localizado no município de Manaus, AM, a fim de realizar um voo local, com 
duração prevista de uma hora, com um piloto e dois passageiros a bordo. 

Durante a corrida de decolagem, uma embarcação pequena, tipo bote de alumínio, 
cruzou a trajetória da aeronave e foi atingida pelos flutuadores na sua lateral direita. 

A embarcação, embora não tenha afundado, teve avarias substanciais na lateral 
direita. 

A aeronave teve danos leves. 

O piloto da embarcação e um de seus passageiros tiveram lesões leves. Os outros 
seis ocupantes do barco saíram ilesos. 

Todos os ocupantes da aeronave saíram ilesos. 

2. ANÁLISE (Comentários / Pesquisas) 

Tratava-se de um voo panorâmico em uma aeronave hidroavião modelo Maule M-7-
235 com capacidade para cinco pessoas. Além do piloto, estavam a bordo o ex-
proprietário do avião e um funcionário de sua empresa. 

O tempo previsto para o voo seria de uma hora e a aeronave tinha, no momento do 
incidente, duas horas de autonomia, o que correspondia a, aproximadamente, meio 
tanque. 

A aeronave estava dentro dos limites de peso máximo de decolagem e posição do 
centro de gravidade. 

O local onde seria realizada a decolagem constava como ponto de travessia de 
embarcações em documentos náuticos expedidos pela Capitania Fluvial da Amazônia 
Ocidental (CFAO). Tratava-se, portanto, de uma Via de Tráfego de Embarcações. 

No dia da ocorrência, o movimento estava maior do que o normal em função de um 
feriado local, dia propício para atividades de recreio com embarcações e para a travessia 
para a localidade chamada Cacau Pirêra. 

Não existia um registro oficial do número de atracações e desatracações diárias 
realizadas naquele local. No entanto, segundo informações dos fiscais do porto, esse 
movimento em dias normais chegava a aproximadamente 150 operações, incluindo todos 
os tipos de embarcações. 

O piloto possuía habilitação de Avião Monomotor Anfíbio válida, mas ao ser 
entrevistado, relatou que não possuía conhecimentos relativos à condução de 
embarcações. 

Segundo ele, seu conhecimento sobre vias de tráfego de embarcações, manobras e 
regras de condução de embarcações era empírico. 

A Autoridade Aeronáutica exigia dos pretendentes a uma habilitação em aeronave 
anfíbia o conhecimento prático de pousos e decolagens na água. 

Não era requerido conhecimento de navegação marítima ou fluvial, já que a 
regulação e fiscalização desse conhecimento seria responsabilidade da Autoridade 
Marítima/Fluvial. 



IG-528/CENIPA/2016  PT-ONN 05SET2008 

 

3 de 4 
 

O Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) nº 61 previa, na 
subparte M, seção 61.243 - Requisitos para concessão da habilitação de piloto de 
aeronave anfíbia, letra (b) Conhecimentos, o seguinte: 

O solicitante deve ter concluído com aproveitamento um curso teórico específico 
sobre pilotagem de aeronave anfíbia de classe ou tipo e na função de piloto em 
comando ou copiloto, conforme a habilitação pretendida, homologado pela ANAC 
ou ministrado por piloto detentor da mesma habilitação. 

No Brasil, não existia nenhuma escola que tivesse esse curso homologado pela 
Agência Nacional de Aviação (ANAC). 

O piloto da aeronave obteve a licença de Piloto Privado Avião (PPR) pelo Aeroclube 
do Amazonas e adquiriu o conhecimento de piloto de aeronave anfíbia em instrução 
ministrada por um comandante já habilitado na categoria. 

Esse “instrutor” também não possuía habilitação técnica expedida pela autoridade 
marítima para a condução de embarcações, de modo que a capacitação e treinamento do 
piloto envolvido na ocorrência em tela pode não ter sido adequada. 

De acordo com as Normas da Autoridade Marítima, um hidroavião, enquanto 
manobrando na superfície da água, era considerado como uma embarcação. 

Essas normas estabeleciam que toda aeronave que pousasse ou decolasse na água 
deveria, tanto quanto possível, manter distância de segurança de todas as embarcações, 
evitando interferência na sua navegação. 

Da mesma forma, o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar 
(RIPEAM) estabelecia: 

REGRA 10: Esquema de separação de tráfego 

(c) Uma embarcação deve evitar tanto quanto possível cruzar vias de tráfego, 
mas, se obrigada a isso, deverá fazê-lo tomando o rumo mais próximo possível da 
perpendicular à direção geral do fluxo de tráfego. 

REGRA 16: Ação da embarcação obrigada a manobrar 

Toda embarcação obrigada a se manter fora do caminho de outra embarcação 
deverá, tanto quanto possível, manobrar antecipada e substancialmente, a fim de 
se manter bem safa da outra. 

Tais regras, possivelmente, deixaram de ser observadas em virtude da deficiência 
de conhecimentos sobre a condução de embarcações. 

Essa deficiência afetou o julgamento do piloto na escolha do local para realizar a 
decolagem, uma vez que o cruzamento de uma via de tráfego de embarcações deveria ter 
sido evitado. 

O planejamento para a realização do voo, que desconsiderou o tráfego fluvial 
existente e sua intensidade, particularmente alta naquele dia, foi outro fator contribuinte 
para a ocorrência do incidente. 

O piloto não apresentou um plano ou notificação voo aos órgãos de controle de 
tráfego aéreo da localidade. 

Embora esse fato não estivesse relacionado à ocorrência, imediatamente após 
decolar, a aeronave entraria no espaço aéreo controlado de dois aeródromos da 
localidade, quais sejam o Aeródromo Internacional Eduardo Gomes (SBEG) e o 
Aeródromo Ponta Pelada (SBMN). 
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3. CONCLUSÕES 

3.1. Fatos 

a) o piloto estava com o Certificado de Capacidade Física (CCF) válido; 

b) o piloto estava com a habilitação de Avião Monomotor Anfíbio (MNAF) válida; 

c) o piloto estava qualificado para a realização do voo; 

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

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

f) o piloto da aeronave declarou que seu conhecimento sobre vias de tráfego, 
manobras e regras de condução de embarcações era empírico; 

g) o piloto da aeronave estava acostumado a decolar daquele local, tendo, inclusive, 
realizado uma decolagem do mesmo ponto no dia anterior; 

h) o local em que ocorreu a colisão era uma Via de Tráfego de Embarcações que 
constava como ponto de travessia de embarcações em documentos náuticos 
expedidos pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAO); 

i) no dia do incidente, o movimento de travessia de embarcações estava acima do 
normal por se tratar de um feriado local; 

j) a decolagem foi realizada cruzando a Via de Tráfego de Embarcações; 

k) a aeronave teve danos leves; 

l) a embarcação teve danos substanciais; 

m) todos os ocupantes do hidroavião saíram ilesos; 

n) o piloto do barco e um passageiro tiveram lesões leves; e 

o) os demais seis ocupantes da embarcação saíram ilesos. 

3.2 Fatores Contribuintes 

- Capacitação e treinamento - indeterminado; 

- Instrução - indeterminado; 

- Julgamento de pilotagem - contribuiu; e 

- Planejamento do voo - contribuiu. 

4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

Não há. 

5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS 

Não houve. 

 

Em, 11 de março de 2019. 
 


