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ADVERTÊNCIA 

 

 

 

 

A elaboração deste Relatório Final está em conformidade com o item 3.1 do Anexo 13 
à Convenção sobre Aviação Civil Internacional, conhecida por Convenção de Chicago de 1944, 
que foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto n º 21.713, de 27 de 
agosto de 1946.  

Este relatório técnico reflete o resultado da investigação SIPAER conduzida para a 
identificação das circunstâncias que contribuíram ou podem ter contribuído para desencadear esta 
ocorrência. Conforme 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. 

O objetivo único deste trabalho é recomendar o estudo e o estabelecimento de 
providências de caráter preventivo, denominadas Recomendações de Segurança Operacional,  
cujo acatamento é da responsabilidade daquele a que corresponder o nível mais alto na hierarquia 
da organização para a qual se aplicam. 

 Contudo, não é foco deste trabalho  quantificar o grau de contribuição dos fatores 
contribuintes e variáveis que condicionaram o desempenho humano, tenham sido elas individuais, 
psicossociais ou organizacionais, cuja interação compôs o cenário favorável à ocorrência. 

A presente investigação, conduzida com base em fatores contribuintes e hipóteses, 
não considerou qualquer procedimento de prova para apuração de responsabilidade civil ou 
criminal. Portanto, o uso deste relatório para qualquer propósito diferente de prevenção de 
acidentes aeronáuticos poderá levar a interpretações e  conclusões errôneas.  

Com vistas à  proteção das pessoas que fornecem informações no curso da 
investigação SIPAER, ressalta-se que a utilização deste relatório para fins punitivos em relação 
aos seus colaboradores macula o princípio da "não autoincriminação" deduzido do "direito ao 
silêncio", albergado pela Constituição Federal. 
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SINOPSE 

O presente Relatório Final é relativo ao acidente com a aeronave PT-CHR, modelo 
PA-24-260, no Município de Santo Antônio do Leverger – MT, em 10 JUL 2008, tipificado 
como falha do motor em voo.  

Na curva base para o pouso, o motor da aeronave falhou, resultando em um pouso 
forçado.  

O piloto e o passageiro saíram ilesos. 

A aeronave sofreu danos graves.  
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS  

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 
CCF Certificado de capacidade física 
CHT Certificado de habilitação técnica 
FL Flight level (nível de voo) 
IAM Inspeção anual de manutenção  
Kt Nós (unidade de velocidade) 
MT Estado de Mato Grosso 
P/N Part Number (número da parte, do componente) 
PPR Licença de piloto privado 
S/N Serial Number (número de série) 
SERIPA Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
SIPAER Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
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AERONAVE 
Modelo: PA-24-260 Operador:    

Particular Matrícula:  PT-CHR 

OCORRÊNCIA 
Data/hora: 10 JUL 2008 – 20:50 UTC Tipo:   

Falha do motor em 
voo 

Local: Aeroporto Senador Jonas Pinheiro 
Município, UF:  Santo Antônio do Leverger – MT 

 

1. INFORMAÇÕES FACTUAIS 

1.1 Histórico da ocorrência 

A aeronave executava um voo de SWKC (Cáceres – MT) para SWLV (Santo 
Antônio do Leverger – MT). Na curva base da pista 18 de SWLV, o motor da aeronave 
parou. Tendo avaliado que não teria condições de planar até a pista, o piloto selecionou 
uma área de vegetação rala para o pouso forçado. A aeronave colidiu contra uma árvore de 
pequeno porte e, na sequência, deslizou no terreno até a parada total junto a uma cerca de 
arame. Ocorreram danos graves nas asas e na hélice. O piloto saiu ileso. 

1.2 Danos pessoais 

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 
Fatais - - - 
Graves - - - 
Leves - - - 
Ilesos 01 - - 

1.3 Danos à aeronave 

Houve danos graves às asas e à hélice. Houve danos leves à fuselagem, aos 
flapes, aos ailerons e ao estabilizador horizontal. 

1.4 Outros danos 

Houve danos em 5 metros de uma cerca de arame. 

1.5 Informações acerca do pessoal envolvido 

1.5.1 Informações acerca dos tripulantes 

Horas voadas 

Discriminação PILOTO COPILOTO 

Totais 350:00 - 

Totais nos últimos 30 dias 30:00 - 

Totais nas últimas 24 horas 04:30 - 

Neste tipo de aeronave 24:00 - 

Neste tipo nos últimos 30 dias 30:00 - 

Neste tipo nas últimas 24 horas 04:30 - 

1.5.1.1 Formação 
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O piloto formou-se piloto privado em 1999 pelo Aeroclube de Rio Preto, SP. 

1.5.1.2 Validade e categoria das licenças e certifi cados 

O piloto possuía licença de piloto privado (PPR). Sua habilitação para voar 
aeronaves monomotoras terrestres (MNTE) estava válida. 

1.5.1.3 Qualificação e experiência de voo para o ti po de voo 

O piloto possuía qualificação e experiência para o tipo de operação.  

1.5.1.4 Validade da inspeção de saúde 

O piloto possuía certificado de capacidade física (CCF) válido. 

1.5.2 Aspectos operacionais 

Nada a relatar. 

1.6 Informações acerca da aeronave 

A aeronave Piper PA-24-260, fabricada em 1967 pela Piper Aircraft sob o número 
de série 24-4312, estava com o certificado de aeronavegabilidade nº 5228 válido. A última 
inspeção, tipo IAM, foi realizada em 13 NOV 2007 pela Empresa Matogrossense de Avião 
Ltda., CHE 9909-02DAC, tendo sido voadas 30h 24min após a inspeção. A aeronave 
somava 6.531 horas no acidente. 

1.7 Informações meteorológicas 

Nada a relatar. 

1.8 Auxílios à navegação 

Nada a relatar. 

1.9 Comunicações 

Nada a relatar. 

1.10 Informações acerca do aeródromo 

O pouso forçado ocorreu cerca de dois quilômetros da cabeceira 18 da pista de 
SWLC (Aeroporto Senador Jonas Pinheiro), que era compatível com a operação da 
aeronave. 

1.11 Gravadores de voo 

Não requeridos e não instalados. 

1.12 Informações acerca do impacto e dos destroços 

Na iminência do pouso, a asa direita colidiu contra uma árvore (impacto a 3 metros 
de altura), havendo uma guinada de 90 graus na aeronave. Na sequência, 24 metros 
adiante, a aeronave impactou contra o solo de forma chapada, com os trens recolhidos, e 
deslizou 36 metros até a parada total junto a uma cerca de arame. A aeronave permaneceu 
íntegra. 
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1.13 Informações médicas e psicológicas 

1.13.1 Aspectos médicos 

Não pesquisados. 

1.13.2 Informações ergonômicas 

Nada a relatar. 

1.13.3 Aspectos psicológicos 

Não pesquisados. 

1.13.3.1 Informações individuais 

Não pesquisadas. 

1.13.3.2 Informações psicossociais 

Não pesquisadas. 

1.13.3.3 Informações organizacionais 

Nada a relatar. 

1.14 Informações acerca de fogo 

Não houve fogo. 

1.15 Informações acerca de sobrevivência e/ou aband ono da aeronave 

O piloto saiu ileso da aeronave. 

1.16 Exames, testes e pesquisas 

Os exames visuais da hélice indicaram que a mesma não desenvolvia tração no 
impacto. O indicador de combustível indicava que os tanques estavam vazios. A verificação 
pelos bocais de abastecimento comprovou que os tanques de combustível estavam secos. 

1.17 Informações organizacionais e de gerenciamento  

Nada a relatar. 

1.18 Informações adicionais 

Nada a relatar. 

1.19 Utilização ou efetivação de outras técnicas de  investigação 

Nada a relatar. 

2. ANÁLISE 

O piloto reportou que, depois de haver voado diversas etapas (vide Tabela 1) entre 
SWOT (Fazenda Planorte, Sapezal – MT) e SWKC (Cáceres – MT), o motor da aeronave 
perdeu potência e apagou na curva base da pista 18 de SWLV, levando a um pouso 
forçado. 
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A verificação da aeronave, no local do acidente, revelou que a hélice apresentava 
deformações compatíveis com o impacto contra o terreno sem desenvolver tração. Os 
tanques de combustível estavam vazios. De modo correspondente, com a bateria ligada, o 
indicador de quantidade de combustível nos tanques indicava que os mesmos estavam 
vazios. Desse modo, ficou claro que a parada do motor em voo decorreu da falta de 
combustível. 

Segundo o piloto e o proprietário (e operador), o conjunto de tanques da aeronave 
totalizava 84 galões distribuídos em dois tanques internos de 27 galões e dois tanques 
externos de 15 galões. Sendo um galão igual a 3,785412 litros, tem-se que a aeronave 
comportava 318 litros de combustível. 

Segundo a declaração do piloto, feita na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária 
Civil de Santo Antonio do Leverger – MT, ele teria abastecido a aeronave com combustível 
suficiente para voar 05h 30min, tendo voado 04h 20min até o acidente. Para tanto, o piloto 
(e também o proprietário/operador da aeronave) tinha uma idéia equivocada de que o 
consumo horário da aeronave era de 60 litros. 

Mesmo sem contar o combustível gasto em operações no solo, 318 litros divididos 
por 60 litros/hora resultariam em 05h 18min. Assim, acrescendo-se o consumo no solo em 
sete ocasiões (saída e chegada nas quatro etapas do dia, excetuada a chegada em SWLV) 
tem-se que teria sido possível voar, no máximo, algo entre quatro e cinco horas. Portanto, 
constata-se que o piloto julgava mal a real autonomia da aeronave.  

No decorrer da investigação, para testar a hipótese de consumo excessivo, a 
injetora de combustível (Marca Bendix, modelo RSA-5AD1, P/N 2524213, S/N 14138) foi 
testada em bancada e nenhuma discrepância foi encontrada.  

Com base na documentação apresentada, nas declarações do piloto e do 
proprietário da aeronave, e em cálculos, foi construída a tabela abaixo. 

 

ROTA Tempo de voo 
(minutos) Consumo 

horário / 
total Data Abasteci

mento De Para 
Nível 

de 
voo 

NM Regis  
trado 

Cruzeiro 
de 160Kt  

09/07 
318 litros SWLV SWKC 045 92 30 35 

91 / 140 
Não SWKC SWOT 045 150 35 57 

10/07 

140 litros SWOT SWKC 055 150 50 57 

91 / 313 
Não SWKC SWOT 045 150 45 57 

Não SWOT SWKC 055 150 65 57 

Não SWKC SWLV 055 92 75 35 

Tabela 1. Resumo das etapas voadas pela aeronave. 

Com base nas etapas do dia 09 JUL 2008, verificou-se que os tempos de voo 
registrados no relatório de voo estavam incoerentes, uma vez que teriam sido voadas 92 
milhas em 30 minutos e, depois, 150 milhas em 35 minutos. Ademais, se considerados os 
tempos de voo do dia 09 JUL 2008 (total de 65 minutos) e o consumo de 140 litros, ter-se-
ia um consumo horário de 129 litros. Tal consumo, se considerado para o total voado no 
dia 10 JUL 2008 (235 minutos segundo os registros), levaria ao absurdo de 506 litros, ou 
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seja, 188 litros a mais que a capacidade total do tanque da aeronave. Portanto, foram 
desprezados os registros de voo no tocante aos tempos voados. 

Com velocidade de cruzeiro de 160 Kt, velocidade declarada no plano de voo e de 
acordo com o manual da aeronave, as etapas do dia 09 JUL 2008 teriam totalizado 92 
minutos de voo. Tendo a 1ª decolagem de SWLV ocorrido com 318 litros (tanque cheio 
conforme declarações do piloto e do proprietário) e tendo sido acrescidos 140 litros em 
SWOT (antes da 1ª decolagem do dia 10 JUL 2008), constata-se que teriam sido 
consumidos 140 litros de combustível em 92 minutos de voo e respectivas operações de 
solo em SWLV, SWKC e SWOT. Desse modo, o consumo horário teria sido de 91 litros. 

As etapas voadas no dia 10 JUL 2008 totalizaram 206 minutos (cruzeiro de 160 Kt). 
Portanto, com o consumo horário de 91 litros, verifica-se que teriam sido consumidos 313 
litros, ou seja, praticamente a capacidade de 318 litros dos tanques. 

Dessa forma, conclui-se que a falta de combustível foi o resultado esperado das 
circunstâncias da operação, quais sejam: 

- várias etapas curtas, com quatro decolagens (nas quais o consumo atinge cerca 
de 100 litros/hora); 

- baixos níveis de cruzeiro (FL045 e FL055); 

- imprecisão no abastecimento e na verificação (visual) do combustível abastecido; 

- desconhecimento da real autonomia da aeronave; e 

- inobservância das regras relativas ao combustível devido para voar até o destino, 
seguir até a alternativa e voar em espera. 

Após a parada do motor, a seleção da área para o pouso forçado e a manutenção 
do controle da aeronave pelo piloto mostraram-se adequadas, mitigando o risco de lesões, 
que não ocorreram. 

3. CONCLUSÕES 

3.1 Fatos 

a) o piloto estava com o CCF e o CHT MNTE válidos; 

b) o piloto tinha experiência na aeronave e na rota voada; 

c) a aeronave encontrava-se aeronavegável; 

d) o motor da aeronave parou devido à falta de combustível; 

e) após o pouso forçado, foi constatado que os tanques da aeronaves estavam vazios; 

f) o indicador de quantidade de combustível estava funcionando; 

g) a aeronave sofreu danos graves nas asas e na hélice; 

h) o piloto saiu ileso do acidente. 

3.2 Fatores contribuintes 

3.2.1 Fator Humano 

3.2.1.1 Aspecto Médico 

Não pesquisado. 
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3.2.1.2 Aspecto Psicológico 

Não pesquisado. 

3.2.1.3 Aspecto Operacional 

a. Julgamento - Contribuiu 

O piloto julgou que o combustível remanescente a bordo seria suficiente para o voo 
até o destino, quando não o era, permitindo a falha do motor decorrente da falta de 
combustível. 

b. Planejamento - Contribuiu 

O piloto planejou mal a quantidade de combustível em face da etapa de voo a ser 
voada. 

c. Indisciplina de voo - Contribuiu 

O piloto sabia que o combustível a bordo não seria suficiente para atender à 
previsão regulamentar de voar até o destino, seguir para a alternativa e voar 45 minutos 
adicionais em espera. 

3.2.2 Fator Material 

Não contribuiu. 

4. RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL 

É o estabelecimento de uma ação que a Autoridade Aeronáutica ou Elo-SIPAER emite 
para o seu âmbito de atuação, visando eliminar ou mitigar o risco de uma condição latente ou da 
consequência de uma falha ativa. Sob a ótica do SIPAER, é essencial para a segurança 
operacional, referindo-se a um perigo específico e devendo ser cumprida num determinado prazo. 

Recomendações de Segurança Operacional emitidas pel o CENIPA  

À Agência Nacional de Aviação Civil, recomenda-se:  

RSO (A)   206/2009 – CENIPA       Emitida em   16 /  11 / 2009 

1- Aumentar as ações de fiscalização em aeronaves de operadores da chamada 
aviação geral nos aeródromos públicos, com vistas a coibir, dentre outros desvios, a 
incidência de voos com combustível abaixo do previsto. 

A RSO supramencionada justifica-se devido à repetição de acidentes nos quais 
figuram entre os fatores contribuintes ações e omissões de operadores em inobservância a 
preceitos estabelecidos pela Autoridade de Aviação Civil. No caso em tela, destaca-se o 
seguinte preceito do RBHA 91: 

 
“91.151 - REQUISITOS DE COMBUSTÍVEL PARA VÔOS VFR 

a) Nenhuma pessoa pode começar um vôo VFR em um avião a menos que, 
considerando vento e condições meteorológicas conhecidas, haja combustível suficiente 
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para voar até o local previsto para primeiro pouso e, assumindo consumo normal de 
cruzeiro: 

(1) durante o dia, voar mais, pelo menos, 30 minutos; ou 
(2) durante a noite, voar mais, pelo menos, 45 minutos.” 

Aos SERIPA, recomenda-se, no prazo de 12 meses:  

RSO (A)   207/D/2009 – CENIPA    Emitida em 16 / 11  / 2009 

1. Promover a divulgação deste acidente aeronáutico junto a operadores e pilotos, 
tendo por objetivo realçar o risco resultante da inobservância das regras relativas ao 
combustível mínimo para o voo. 

5. AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA JÁ ADOTADA 

Nada a relatar. 

6. DIVULGAÇÃO 

- ANAC 

- Operador da aeronave 

- SERIPA I, II, III, IV, V, VI e VII 

7. ANEXOS 

Não há. 

 

Em,   16 / 11 / 2009 

 


