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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. 



 A-529/CENIPA/2017  PT-WQY 02FEV2012 

 

3 de 12 

SINOPSE 

O presente Relatório Final refere-se ao acidente com a aeronave PT-WQY, modelo 
AT-401B, ocorrido em 02FEV2012, classificado como “falha do motor em voo”. 

Durante o retorno da área de aplicação, o piloto percebeu oscilação da RPM, 
seguida de perda de potência e falha do motor. 

O tripulante decidiu realizar um pouso forçado em uma lavoura. 

A aeronave teve danos substanciais. 

O piloto sofreu lesões leves. 

Não houve a designação de Representante Acreditado. 
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1. INFORMAÇÕES FACTUAIS. 
 

Aeronave 

Modelo:     AT-401B Operador: 

Matrícula:   PT-WQY Viagro Vidotti Aero Agrícola LTDA 

Fabricante:  Air Tractor 

Ocorrência 

Data/hora:   02FEV2012 - 20:30 (UTC) Tipo(s):  

Local:  Fora de aeródromo Falha do motor em voo 

Lat. 19º48’50”S Long. 048º44’20”W Subtipo(s): 

Município - UF: Campo Florido - MG  

1.1. Histórico do voo. 

A aeronave decolou do Aeródromo Filial Campo Florido, MG (SWLF), por volta das 
20h15min (UTC), a fim de realizar um voo de reconhecimento na área de plantação da 
Usina Cururipe, com um piloto a bordo. 

Após o sobrevoo na área de plantação, o piloto iniciou o retorno para pouso no 
mesmo aeródromo de decolagem, quando percebeu oscilação da RPM, seguida de perda 
de potência e falha do motor. 

O piloto realizou um pouso forçado em uma lavoura. 

A aeronave teve danos substanciais. 

O piloto sofreu lesões leves. 

1.2. Lesões às pessoas. 

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 

Fatais - - - 

Graves - - - 

Leves 1 - - 

Ilesos - - - 

1.3. Danos à aeronave. 

A aeronave teve danos no trem de pouso, no grupo motopropulsor, no intradorso 
das asas, na fuselagem e na ponta da asa esquerda. 

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 1.000:00 

Totais, nos últimos 30 dias 14:00 

Totais, nas últimas 24 horas 03:00 

Neste tipo de aeronave 1.000:00 

Neste tipo, nos últimos 30 dias 14:00 

Neste tipo, nas últimas 24 horas 03:00 

Obs.: Os dados relativos às horas voadas foram obtidos por meio de informações 
fornecidas pelo próprio piloto. 
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1.5.2. Formação. 

Não há informação acerca da formação do piloto. 

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 técnicas de Piloto Agrícola (PAGA) e classe Avião Monomotor Terrestre 
(MNTE) válidas. 

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 de Capacidade Física (CCF) válido. 

1.6. Informações acerca da aeronave. 

A aeronave, de número de série 401B1110, foi fabricada pela AIR TRACTOR, em 
1999, e estava registrada na categoria de Serviço Aéreo Especializado - Aero agrícola 
(SAE-AG). 

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 “50 horas”, foi realizada em 07NOV2011 pela 
oficina VIMAER - Vidotti Manutenção de Aeronaves Ltda., em Londrina, PR, estando a 
aeronave com 920 horas e 10 minutos totais voadas, tendo voado 41 horas e 40 minutos 
após esta inspeção 

A última revisão da aeronave, do tipo “IAM”, foi realizada em 26JUL2011 pela oficina 
VIMAER - Vidotti Manutenção de Aeronaves Ltda, estando com 876 horas e 55 minutos 
totais voadas, tendo voado 84 horas e 55 minutos após a revisão. 

O motor R-1340-AN1, número de série PC-513964, possuía um total de 8.497 horas 
e 50 minutos desde novo e 41 horas e 40 minutos após a última inspeção de 50 horas. O 
motor quando foi instalado na aeronave já possuía 7.536 horas totais desde novo e 00 
hora desde a revisão geral. 

1.7. Informações meteorológicas. 

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. 

Após o pouso forçado na lavoura de cana-de-açúcar, os destroços ficaram 
concentrados e a aeronave não foi fragmentada, conforme mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Vista lateral direita da aeronave após a parada total. 

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. 

1.14. Informações acerca de fogo. 

Não houve fogo. 

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

O piloto saiu por meios próprios após o impacto. 

1.16. Exames, testes e pesquisas. 

Foram realizados exames laboratoriais no motor Pratt & Whitney R-1340-AN1 da 
aeronave, nos quais foi constatada ruptura do alojamento do pino do balancim da válvula 
de escapamento do pistão do cilindro n° 5 do motor, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Comparação entre um pino do balancim standard e o que estava instalado no 
cilindro n° 5. 

Pino do balancim 

instalado no cilindro 

n°5 

Pino do balancim 

standard 
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A diferença de diâmetro dos pinos em questão, conforme mostrado na Figura 3, 
poderia provocar uma folga e, consequentemente, iniciar o processo de ruptura. 

 

Figura 3 - Diferença de diâmetros observada entre o pino standard e o pino que estava 
instalado na válvula de admissão. 

O relatório concluiu, ainda, que caso tenha sido realizado trabalho de manutenção 
neste cilindro, com a desmontagem ou remoção dos balancins, pode ter sido utilizado um 
pino retrabalhado numa bucha para pino standard na montagem do conjunto. 

1.17. Informações organizacionais e de gerenciamento. 

Nada a relatar. 

1.18. Informações operacionais. 

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

A decolagem foi realizada da pista Filial Campo Florido (SWLF) às 20h15min (UTC) 
para um voo de reconhecimento na área de plantação da Usina Cururipe, próxima ao 
município de Campo Florido, MG. 

Na aviação agrícola, era comum o piloto realizar um voo de reconhecimento na área 
que efetuaria a pulverização de agentes químicos, antes de realizar a aplicação, com a 
finalidade de se familiarizar com a área e os possíveis obstáculos. 

Após o sobrevoo na área de plantação, o piloto iniciou o retorno para pouso no 
mesmo aeródromo de decolagem, quando percebeu oscilação da RPM, seguida de perda 
de potência e falha do motor. Após a falha do motor, a baixa altura, o piloto efetuou os 
procedimentos previstos no check list da aeronave, preparando-se para o pouso forçado, 
uma vez que não havia altura suficiente para alcançar o local previsto para o pouso. 

A aeronave realizou um pouso forçado na lavoura de cana-de-açúcar, por volta de 
20h30min (UTC). 

1.19. Informações adicionais. 

Não foi possível verificar o processo de aquisição, conferência e instalação de peças 
aeronáuticas da VIMAER - Vidotti Manutenção de Aeronaves Ltda. e nem se os 
mecânicos e inspetores seguiram todos os passos previstos no manual de manutenção 
do fabricante. 

1.20. Utilização ou efetivação de outras técnicas de investigação. 

Não houve. 
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2. ANÁLISE. 

O piloto estava qualificado para realizar o voo e possuía experiência de, 
aproximadamente, 1.000 horas de voo no equipamento. 

A aeronave decolou da pista Filial Campo Florido (SWLF) às 20h15min (UTC) para 
um voo de reconhecimento na área de plantação da Usina Cururipe, próxima ao município 
de Campo Florido, MG, a fim de analisar a área onde seria aplicado o produto agrotóxico. 

Após o sobrevoo na área de plantação, o piloto iniciou o retorno para pouso no 
mesmo aeródromo de decolagem, quando percebeu oscilação da RPM do motor seguida 
de perda de potência e falha do motor. Em seguida, não alcançou a pista e realizou um 
pouso forçado em uma lavoura de cana-de-açúcar. 

Devido ao reporte de falha do motor realizado pelo piloto, o motor da aeronave foi 
enviado para exames laboratoriais. Tais exames diagnosticaram que ocorreu uma ruptura 
do alojamento do pino do balancim da válvula de escapamento do pistão do cilindro n° 5, 
e que havia uma diferença de 0,061” para menos no diâmetro do pino afetado. 

Foi verificado que caso tenha sido realizado trabalho de manutenção nesse cilindro, 
onde seria necessária a sua desmontagem ou remoção dos balancins, pode ter sido 
utilizado um pino retrabalhado numa bucha para pino standard. 

Isso poderia ter provocado uma folga excessiva no pino e ter iniciado o processo de 
falha que foi observado no alojamento do pino do balancim da válvula de escapamento do 
pistão do cilindro n° 5 do motor. 

Foi constatado que a aeronave realizou suas inspeções e revisões regularmente, 
visto que suas cadernetas de motor e hélice estavam atualizadas. Dessa forma, pôde-se 
concluir que houve a possibilidade de as manutenções periódicas na aeronave, realizadas 
na empresa VIMAER, terem ocorrido com a utilização de peças não aprovadas ou 
inadequadas para aquele motor. 

Esta hipótese foi corroborada pela inexistência de um processo de aquisição, 
conferência e instalação de peças aeronáuticas na empresa de manutenção, sugerindo a 
existência de fragilidades nos seus processos organizacionais no que tange ao 
acompanhamento e controle dos produtos utilizados e dos serviços executados. 

Considerando a experiência do piloto, os danos à aeronave e a lesão leve sofrida, 
pôde-se concluir que a decisão do comandante de efetuar um pouso forçado na lavoura 
foi acertada e com a destreza necessária para minimizar as consequências de uma 
aterragem fora de aeródromo. 

3. CONCLUSÕES. 

3.1. Fatos. 

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

b) o piloto estava com as habilitações técnicas de Piloto Agrícola (PAGA) e classe 
Avião Monomotor Terrestre (MNTE) 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) as escriturações das cadernetas de célula, motor e hélice estavam atualizadas; 

g) as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual; 
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h) a aeronave decolou de SWLF para um voo de reconhecimento na área de 
plantação da Usina Cururipe, com um piloto a bordo; 

i) no sobrevoo da área de plantação, houve oscilação da RPM, seguida de perda de 
potência e falha do motor; 

j) o piloto realizou um pouso forçado em lavoura de cana-de-açúcar; 

k) os exames laboratoriais no motor da aeronave constataram ruptura do alojamento 
do pino do balancim da válvula de escapamento do pistão do cilindro n° 5 do 
motor, e que havia uma diferença de 0,061” para menos no diâmetro do pino 
afetado; 

l) não foi possível verificar o processo de aquisição, conferência e instalação de 
peças aeronáuticas da VIMAER; 

m)  não foi possível constatar se os mecânicos e inspetores da VIMAER seguiram 
todos os passos previstos no manual de manutenção do fabricante, durante a 
execução das tarefas de manutenção na aeronave; 

n) a aeronave teve danos no trem de pouso, no grupo motopropulsor, no intradorso 
das asas, na fuselagem e na ponta da asa esquerda; e 

o) o piloto sofreu lesões leves. 

3.2. Fatores contribuintes. 

- Manutenção da aeronave - indeterminado. 

É possível que a falha do motor em voo tenha ocorrido em função de serviços de 
manutenção realizados em desacordo com o especificado nos manuais de manutenção 
do fabricante, uma vez que foi identificado um pino retrabalhado nos exames realizados 
no motor da aeronave após a ocorrência. 

- Processos organizacionais - indeterminado 

A utilização de peças não aprovadas ou inadequadas para o motor da aeronave, 
bem como a constatação da inexistência de um processo de aquisição, conferência e 
instalação de peças aeronáuticas na empresa de manutenção sugeriu a existência de 
fragilidades nos processos organizacionais relacionadas ao acompanhamento e controle 
dos produtos utilizados e dos serviços executados pela empresa de manutenção, que 
pode ter submetido a aeronave a uma intervenção inadequada e a consequente falha do 
motor em voo. 

4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

Medidas de caráter preventivo ou corretivo emitidas 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”. 

 

 



 A-529/CENIPA/2017  PT-WQY 02FEV2012 

 

12 de 12 

 

 

Recomendações emitidas no ato da publicação deste relatório. 

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

A-529/CENIPA/2017 - 01                        Emitida em: 01/08/2017 

Reavaliar a capacitação da Empresa VIMAER - Vidotti Manutenção de Aeronaves Ltda. 
em realizar a manutenção nas aeronaves modelo AT-401B (Air Tractor), com ênfase na 
utilização adequada de peças no motor da aeronave, em conformidade com as 
especificações do fabricante. 

A-529/CENIPA/2017 – 02                        Emitida em: 01/08/2017 

Verificar o processo de aquisição, conferência, catalogação e instalação de peças 
aeronáuticas por parte da VIMAER - Vidotti Manutenção de Aeronaves Ltda., no intuito de 
assegurar a utilização de partes genuínas aprovadas pela agência reguladora e pelo 
fabricante da aeronave, a fim de se evitar a utilização de peças inadequadas nos sistemas 
das aeronaves. 

 

5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS. 

Não houve. 

Em, 01 de agosto de 2017. 


