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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. 
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SINOPSE 

O presente Relatório Final refere-se ao acidente aeronáutico com a aeronave PR-
IPO, modelo A-109S, ocorrido em 30ABR2008, classificado como “desorientação 
espacial”. 

Durante a decolagem o helicóptero iniciou o deslocamento longitudinal e, após 
alguns segundos, veio a colidir contra a superfície da água. 

A aeronave ficou destruída. 

Os pilotos faleceram no local.  

Houve a designação de Representante Acreditado da Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza del Volo - Itália, do National Trasportation Safety Board – USA e do 
Transportation Safety Board – Canadá. 
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1. INFORMAÇÕES FACTUAIS. 
 

Aeronave 

Modelo:        A109S Operador: 

Matrícula:    PR-IPO Cosan S/A Indústria e Comércio 

Fabricante:  Agusta Westland 

Ocorrência 

Data/hora:   30ABR2008 / 22:58 (UTC) Tipo(s):  

Local:           Condomínio Laranjeiras Desorientação Espacial 

Lat. 23°20'39"S Long. 044°39'39"W  

Município – UF: Paraty -  RJ  

 Histórico do voo. 1.1.

A aeronave decolou do Heliponto Helicidade, SP (SIBH), com dois tripulantes a 
bordo, com destino ao Heliponto Condomínio Spazio JK, SP (SDEL), sede da Empresa 
COSAN, onde embarcaram cinco passageiros. 

Em seguida, decolou com destino ao Heliponto do Condomínio Laranjeiras, RJ, 
(SDLA), localizado no município de Paraty, RJ. Após o desembarque dos passageiros, a 
aeronave decolou com destino ao Aeródromo de Jacarepaguá (SBJR), município do Rio 
de Janeiro, RJ, somente com os dois pilotos a bordo. 

Logo após o início da decolagem, a aeronave veio a se chocar contra a superfície da 
água.  

A aeronave ficou destruída. Os dois tripulantes faleceram no local. 

 Lesões às pessoas. 1.2.

Lesões Tripulantes Passageiros Terceiros 

Fatais 2 - - 

Graves - - - 

Leves - - - 

Ilesos - - - 

 Danos à aeronave. 1.3.

A aeronave ficou destruída. 

 Outros danos. 1.4.

Não houve. 

 Informações acerca do pessoal envolvido. 1.5.

1.5.1. Experiência de voo dos tripulantes. 

Horas Voadas 

Discriminação Piloto Copiloto 

Totais 12.000:00 12.000:00 

Totais, nos últimos 30 dias 20:00 10:00 

Totais, nas últimas 24 horas 00:50 00:50 

Neste tipo de aeronave 60:00 20:00 

Neste tipo, nos últimos 30 dias 20:00 10:00 

Neste tipo, nas últimas 24 horas 00:50 00:50 

Obs.: Os dados relativos às horas voadas foram obtidos através dos relatos de 
terceiros. 
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1.5.2. Formação. 

Os pilotos realizaram o curso de Piloto de Helicóptero na Marinha do Brasil. 

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

Os pilotos possuíam a licença de Piloto de Linha Aérea – Helicóptero (PLH) e 
estavam com as habilitações técnicas de aeronave tipo A - 109 e Voo por Instrumentos – 
Helicóptero (IFR) válidas. 

1.5.4. Qualificação e experiência no tipo de voo. 

Os pilotos estavam qualificados e possuíam experiência no tipo de voo. 

1.5.5. Validade da inspeção de saúde. 

Os pilotos estavam com os Certificados de Capacidade Física (CCF) válidos. 

 Informações acerca da aeronave. 1.6.

A aeronave, de número de série 22008, foi fabricada pela Indústria Aeronáutica 
Agusta Aerospace Corporation, em 2006, e estava registrada na categoria de Serviços 
Aéreos Privados (TPP). 

O certificado de aeronavegabilidade (CA) estava válido. 

As cadernetas de célula, motor e rotores estavam com as escriturações atualizadas. 

A documentação técnica da aeronave foi destruída no acidente, inclusive os logs de 
célula, motor e diário de bordo onde constavam os registros de manutenção e horas de 
voo. 

De acordo com as informações coletadas durante a investigação não havia qualquer 
registro de discrepâncias mecânicas. 

 Informações meteorológicas. 1.7.

Havia um sistema frontal sobre a Região Sudeste do Brasil, com acentuada 
descontinuidade de temperatura e de vento, acompanhado de cobertura de nuvens baixas 
sobre a área litorânea e serrana sul do Estado Fluminense. 

Havia informações meteorológicas disponíveis para a tripulação no momento de sua 
saída de São Paulo, porém, não foi possível determinar se a tripulação tomou 
conhecimento dessas condições. 

As condições meteorológicas reinantes não eram favoráveis para a realização do 
voo visual. 

Segundo informações de observadores, a noite em Paraty, RJ, estava chuvosa, 
totalmente escura e sem qualquer tipo de fonte natural de luz (lua e/ou estrelas). Fato 
este que se repetiu na noite posterior ao acidente, decorrente de um sistema frontal que 
influenciava diretamente as condições meteorológicas na região. 

 Auxílios à navegação. 1.8.

A saída da terminal São Paulo ocorreu em condições visuais, porém, as condições 
meteorológicas no destino não eram favoráveis para este tipo de voo. 

A aproximação e o pouso em SDLA não ocorreram em condições completamente 
visuais de acordo com as informações meteorológicas recolhidas por ocasião do acidente 
e com o relato dos passageiros desembarcados em SDLA. 

É possível que a tripulação tenha utilizado uma carta com um perfil de aproximação 
GPS (Global Positioning System), por instrumentos para o Heliponto do Condomínio 
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Laranjeiras (SDLA). Esta carta não era homologada e tampouco reconhecida pelo 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) em suas publicações oficiais. 

 

Figura 1 - Carta do “Procedimento de Descida” GPS (Global Position System) para 
Laranjeiras. É notória a semelhança de layout com os procedimentos oficiais emitidos 

pelo DECEA. 

Foi verificado que a referida “carta” era amplamente divulgada na comunidade 
aeronáutica na região de São Paulo, entre os operadores de helicópteros que se 
utilizavam do Heliponto do Condomínio Laranjeiras (SDLA). 

 Comunicações. 1.9.

No Condomínio Laranjeiras havia uma estrutura física, ao lado do heliponto, que 
abrigava equipamentos e “pessoal não habilitado” que tentava cumprir a função de uma 
estação rádio (EPTA). 

As comunicações bilaterais ocorridas entre a aeronave e uma “pessoa não 
habilitada”, do Condomínio Laranjeiras ocorreu por meio da frequência de VHF 127.350 
Mhz e deteve-se a fornecer informações obtidas de maneira empírica sobre vento, ajuste 
de altímetro, visibilidade e teto. 
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As comunicações não foram gravadas. Foi observado também que tal comunicação 
só era possível de ser estabelecida com a aeronave, em média, a três minutos para o 
pouso. 

A criação, homologação, ativação e funcionamento de um órgão de prestação de 
Serviço de Tráfego Aéreo (ATS), bem como a qualificação dos seus operadores, deviam 
atender ao que especificava a ICA 63-10 “Estações Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA” e deveriam ser divulgadas através das 
publicações aeronáuticas existentes, o que não se aplicava à localidade na ocasião do 
acidente. 

 Informações acerca do aeródromo. 1.10.

O Heliponto era privado, administrado pelo Condomínio Laranjeiras que possuía um 
Regulamento Interno próprio para utilização e operação dos helicópteros e operava VFR 
(voo visual) em período diurno e noturno. 

O heliponto era de concreto, dimensões de 20m x 20m, com elevação de 11 pés. 

O Heliponto foi registrado pela Portaria III COMAR nº 748/EM3, de 28 de dezembro 
de 1999 e teve sua ratificação de registro efetivada pela Portaria DAC nº 1235/SIE de 30 
de novembro de 2005, com validade de cinco anos. 

Ao lado da área de pouso existia uma área gramada destinada ao estacionamento 
de outra aeronave. Tal área, quando utilizada por mais de um helicóptero, não atendia à 
distância mínima de espaçamento, prevista no item 8.4 da Portaria 18/GM5, de 14 de 
fevereiro de 1974. 

Foi informado pela H.R. Assessoria Aeronáutica Comercial Ltda. ao então 
Departamento de Aviação Civil, por meio do Protocolo 0159/05 de 15 de agosto de 2005, 
por ocasião da ratificação de registro do Heliponto, que apenas um helicóptero ficaria 
estacionado em tal posição. 

Por outro lado, durante a Ação Inicial, no local do acidente, observou-se que tal 
protocolo não era respeitado. A Portaria DAC nº 1235/SIE de 30 de novembro de 2005, 
não definia a utilização da área destinada ao pernoite. 

Havia, ainda, um “holofote de palco”, instalado pela Administração do Condomínio, 
que era utilizado na tentativa de iluminar os acidentes topográficos que pudessem 
interferir em uma aproximação ou decolagem noturna. 

 

Figura 2 - Holofote de “palco” instalado na construção ao lado do heliponto pela 
administração do condomínio. 

Eixo de 

aproximação 

e decolagem Holofote 
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Havia uma torre instalada próxima ao Heliponto, utilizada como farol rotativo. 

 

Figura 3 - Torre instalada próxima ao Heliponto – Farol Rotativo. 

 Gravadores de voo. 1.11.

Gravadores de voo do tipo CVR e FDR não eram requeridos e não estavam 
instalados. No entanto, foram retirados dos destroços da aeronave os seguintes 
equipamentos que possuíam memória não volátil (NVM) e que foram utilizados para 
análise e recuperação dos parâmetros de motor junto aos respectivos fabricantes, 
Hamilton Sundstrand, Ametek Aerospace & Defense e Hispano-Suiza Canada: 

- 01 DAU (Data Acquisition Unit) S/N 05070111; 

- 02 EEC (Eletronic Engine Control) S/N 06016376 e S/N 05022800; e 

- 02 DCU (Data Collection Unit) S/N DP04-3849 e S/N DP05-3253; 

Os dados recuperados dos motores estabeleceram os registros das últimas cinco 
horas de operação, definindo os parâmetros de N1(%), N2(%), NR(%), TRQ(%), TOT(ºC) 
e CLP(%) a cada segundo. 

Para fins de investigação, cada segundo corresponde a um evento. 

Com relação à leitura dos dados dos motores, observou-se o seguinte: 

- Até o evento 17993 (19h54min40seg), os parâmetros dos motores 
apresentavam características normais de operação. 

- No evento 17994 (19h54min41seg) os parâmetros dos motores continuavam 
apresentando características normais de operação, com exceção do torque 
dos dois motores que decresceram de 98% do motor #1 para 92% e de 98% 
do motor #2 para 93%. 

- No evento 17995 (19h54min42seg), o torque do motor #1 caiu para 86% e do 
motor #2 caiu para 85%. 

- No evento 17996 (19h54min43seg), o torque do motor #1 caiu para 79% e do 
motor #2 caiu para 79%. 

- No evento 17997 (19h54min44seg), os torques dos motores começam a 
aumentar, motor #1 em 81% e motor #2 em 81%. 

“Farol 

rotativo” 
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- Os torques aumentaram até o último evento gravado 18000 
(19h54min47seg), chegando a 89% para o motor #1 e 88% para o motor #2. 

- O evento 18000 foi o último gravado e até este ponto as variações dos outros 
parâmetros não foram significativas a ponto de comprometer o desempenho 
dos motores e a performance da aeronave. 

 Informações acerca do impacto e dos destroços. 1.12.

Os destroços do helicóptero foram localizados por mergulhadores 72 horas após o 
acidente, a aproximadamente 500 metros de distância do heliponto, ligeiramente à direita 
do eixo mais favorável utilizado normalmente para a decolagem (que seria a proa 
magnética 159º), junto ao costado de uma elevação e a aproximadamente dez metros de 
profundidade no mar, tombada ligeiramente para o lado direito. 

Vale ressaltar que a aeronave foi localizada numa enseada cercada por elevações 
por todos os lados. Sendo o eixo de proa magnética 339º, o mais favorável para a 
aproximação, e o eixo de proa magnética 159º, o mais favorável para decolagem das 
aeronaves.  

Pelas características observadas na Ação Inicial, pode-se afirmar que o primeiro 
impacto ocorreu com o rotor principal e a superfície da água, e ainda pelas características 
dos destroços, também se admite que a aeronave tenha entrado na superfície da água 
com um ângulo de picada de 30º e de lateralidade para direita de 20º. 

Duas das quatro pás do rotor principal ficaram fraturadas próximas da cabeça rotor e 
as outras duas tiveram fraturas a partir da metade delas, porém todas ficaram 
completamente destruídas. 

O cone de cauda apresentou uma torção para a esquerda na seção final. As duas 
pás do rotor de cauda permaneceram na posição original sem qualquer tipo de marca, 
deformação ou torção. 

O trem de pouso esquerdo foi encontrado na posição “baixado e travado” na 
aeronave.  

O trem de pouso direito foi fraturado em razão do impacto contra a água e não foi 
encontrado pelos mergulhadores. 

O cockpit da aeronave foi totalmente destruído, restando apenas o teto da cabine de 
passageiros com alguma condição de preservação. 

A fuselagem direita apresentava amassamento ondular em toda a sua extensão. 

Os primeiros destroços encontrados, boiando na superfície da água, foram as 
células dos tanques de combustível e a porta lateral esquerda para acesso dos 
passageiros. 

Após a retirada dos destroços da aeronave do fundo do mar, verificou-se que: 

- O painel principal de pilotagem da aeronave encontrava-se preso apenas pela 
cablagem elétrica; 

- O interruptor do wiper do PD estava na posição ON e o do PE estava a 
posição OFF; 

- O knob das luzes do instruments panel estava praticamente na posição OFF 
(muito pouca intensidade de luz); 

- O vertical velocity indicator (VVI) do piloto da direita foi encontrado com o 
“seletor de velocidade vertical” (bug) selecionado para 700 ft/min no sentido 
de descida e estava numa posição fixa e congelada, sendo que o knob, que 
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faz a seleção de velocidade vertical, não foi encontrado na posição original, 
provavelmente por fratura no momento do impacto; 

- O painel de combustível foi encontrado com os switches de FUEL PUMP 1 e 
2 na posição ON e o switch de CROSS FED na posição NORMAL; 

- O painel de partida dos motores foi encontrado com o switch ENG 1 MODE 
na posição OFF e o switch ENG 2 MODE na posição FLT. 

 Informações médicas, ergonômicas e psicológicas. 1.13.

1.13.1. Aspectos médicos. 

Segundo as fichas médicas recentes dos pilotos foi possível observar que não eram 
portadores de doenças que justificassem o uso de medicamentos e supostamente 
gozavam de boa saúde, uma vez que tiveram seus cartões de capacidade física 
revalidados no mesmo ano em que ocorreu o acidente. 

Nos laudos cadavéricos, até onde foi possível investigar, também não foram 
encontradas evidências de situações de morbidade orgânica que contribuíssem para o 
voo inseguro.  

Os pilotos haviam iniciado sua jornada de trabalho no dia do acidente por volta das 
11h23min da manhã. Realizaram cinco pousos e seis decolagens. 

Como orientação de escopo médico é importante ressaltar dois fatores: 

- a orientação humana se origina da interação entre os sistemas visual, de 
propriocepção e vestibular; e 

- o conjunto de informações que transita por estes três sistemas de forma 
simultânea permite aos seres humanos saberem em que posição no espaço o 
corpo se encontra.  

Entretanto o ser humano, animal terrestre, tem o ajuste dos inputs e outputs 
calibrados para o funcionamento na superfície. 

Quando o homem é levado do meio em que reside para o ambiente aéreo, podem 
ocorrer conflitos de informações, que resultam no fenômeno chamado de “desorientação 
espacial” que pode ser agravado quando associado ao stress e cansaço. 

O sistema vestibular, localizado no ouvido interno, é constituído de três canais, cada 
qual numa das posições dos planos do espaço, todos preenchidos por líquido. 

O movimento do liquido no interior destes canais informa ao córtex cerebral sobre 
movimentos, paradas, curvas e outras posições do indivíduo em relação ao espaço. 

Pela fragilidade do sistema em ser fiel à realidade, o piloto deve sempre confiar em 
seus instrumentos para o voo. Há que fazer parte da doutrina do voo a busca pelas 
informações dos instrumentos, uma vez que o corpo humano é enganado pelas 
ilusões/desorientações. 

A decolagem de helicópteros envolve movimentos que abordam os três eixos de 
movimento, estando, pois, sujeita a vários tipos de desorientação. 

Recomendações aeronáuticas e científicas enfatizam que em noites de pouca 
luminosidade (como as sem o clarão da lua) os pousos e decolagens devem sempre se 
valer dos instrumentos auxiliares para a navegação aérea. 

Na noite completamente escura, os olhos podem apresentar o fenômeno da miopia 
noturna mesmo em pessoas emétropes. 
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Mas, pior do que isso, a falta do input de referência do solo, em oposição ao céu, e 
até mesmo do que é esquerda e direita podem confundir a informação que chega ao 
córtex visual e ainda prejudicar a parcela de input que provem do sistema vestibular. 

Assim sendo, caso não se guie exclusivamente por instrumentos, ficará difícil para o 
piloto distinguir se seu organismo está subindo ou descendo no eixo vertical e logo, os 
outputs necessários para a correção de rumo das aeronaves pilotadas por ele estarão em 

desacordo com a necessária realidade de decisão e conduta. 

1.13.2. Informações ergonômicas. 

Com relação ao VVI (PN 31230-1127 e SN 361212) instalado na aeronave, pode-se 
perceber que, de acordo com a figura abaixo, o movimento do bug (na cor laranja) está 
associado ao movimento do knob (ausente na figura, pois estava fraturado). Quando se 
gira o knob para a direita, o bug movimenta-se no sentido anti-horário assumindo uma 
condição de razão de descida (down) e no sentido contrário vice-versa. 

e 

Figura 4 - O VVI como foi encontrado nos destroços. 

Foi realizada uma pesquisa com dez pilotos que voam outros tipos de aeronave, 
solicitando que respondessem em qual sentido girariam um knob para ajustar uma razão 
de subida e a resposta de todos, sem exceção, foi que girariam no sentido horário. 

Em outra pesquisa realizada com pilotos que voam o mesmo tipo de aeronave, 
alguns informaram que tiveram dificuldades no início de suas operações para se 
adaptarem ao sentido de ajuste da razão (subida e descida) do VVI. 

Cabe ressaltar que a definição da razão de subida ou descida implica a leitura da 
escala graduada para selecionar a velocidade escolhida e do quadrante do instrumento o 
qual indica se a razão é positiva ou negativa de acordo com a posição do bug de cor 
laranja. 

1.13.3. Aspectos Psicológicos. 

Até a data do acidente o operador possuía em sua frota as seguintes aeronaves: 

- um Bell Jet Ranger (helicóptero); o qual fazia as inspeções aéreas dos 
canaviais (um piloto - VFR). O piloto desse equipamento fazia treinamento na 
Bell Helicopter uma vez por ano. 
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- um Beech Baron bimotor (BE 58) (avião); o qual fazia transporte de 
passageiros nos trajetos entre as usinas do operador (dois pilotos - VFR/IFR). 
Os pilotos faziam treinamento uma vez por ano. A escala pressupunha voos 
quatro vezes por semana.  

- um BeechCraft Queen Air (avião); também fazia o transporte dos funcionários 
das usinas. Os pilotos faziam treinamento uma vez por ano. A escala 
pressupunha voos três vezes por semana, raramente nos fins de semana. 
(dois pilotos –VFR/IFR) 

- um Agusta (helicóptero PR-IPO); o qual fazia os voos de transporte da 
diretoria e funcionários do operador, dos convidados do operador, além do 
transporte do proprietário e sua família. Voava quase todos os dias da 
semana, incluindo finais de semana. (dois pilotos + um freelancer - VFR/IFR) 

Considerando que o proprietário das aeronaves não era profissional da área de 
aviação, foi contratado um Consultor Aeronáutico para gerenciar a frota, pilotos e a 
operação das aeronaves. 

O helicóptero PR-IPO fazia voos de transporte de empresários, investidores em 
visitação às usinas do operador, diretores e funcionários do operador, além de voos 
relacionados ao lazer dos proprietários. 

As visitas às usinas com investidores aconteciam, em média, duas vezes por mês, e 
o planejamento era feito, em média, com duas semanas de antecedência.  

Pela planilha de voos fornecida pelo operador, pôde-se perceber que grande parte 
dos voos realizados era de transporte de funcionários e executivos. 

A convocação dos pilotos para voo era feita pela empresa, por meio das secretárias 
do operador, via fax, e-mail ou telefone. 

Havia dois setores na estrutura do operador responsáveis por gerenciar os voos das 
aeronaves, sendo parte feita pelo escritório no interior de São Paulo e parte pelo escritório 
na cidade de São Paulo. 

Características da Carga de Trabalho dos pilotos no acidente 

A Lei Federal nº 7.183 de 05 de abril de 1984, conhecida como Lei do Aeronauta, 
regulamentava o exercício da profissão de aeronauta, ou seja, o profissional habilitado 
pela Autoridade de Aviação Civil, e que exercia atividade a bordo de aeronave civil 
nacional, mediante contrato de trabalho. 

Considerando os aspectos relativos à Lei do Aeronauta e às planilhas de voos 
cedidas pelo operador (abril 2008) e pela Administração do Helicidade − Heliponto base 
do helicóptero, relativas aos quatro meses de 2008 que antecederam o acidente, pôde-se 
apontar os seguintes dados, referentes à carga de trabalho dos pilotos: 

- Escalas de serviço: 

Alguns voos eram previamente planejados pelo operador e encaixes eram 
introduzidos à medida que acontecia alguma demanda da empresa ou de particular. Ou 
seja, os pilotos não sabiam como seria seu dia de trabalho.  

- Jornada de trabalho: 

No que se refere ao tipo de voo que o helicóptero realizava, a duração da jornada de 
trabalho do aeronauta deveria ser de, no máximo, onze horas, sendo que começaria a ser 
contada a partir da hora de apresentação do aeronauta no local de trabalho, trinta minutos 
antes do horário de decolagem e considerada encerrada trinta minutos após a parada 
final dos motores. 
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Em pesquisa realizada na escala de voo da aeronave, no ano de 2008, foram 
observadas várias ocasiões em que a jornada de trabalho havia sido extrapolada. 

No dia da ocorrência, a jornada praticada pelos pilotos do helicóptero em questão 
teria sido de 13h30min, excedendo a jornada prevista em lei. 

- Folga periódica: 

Quanto às folgas periódicas verificou-se que os pilotos trabalhavam até 10 dias 
consecutivos, sem o repouso de 24 horas previsto. 

No mês de março, anterior ao mês do acidente, os pilotos não tiveram nenhuma 
folga de dois dias nos finais de semana (sábado e domingo), sendo que trabalharam 
todos os cinco domingos do mês. 

O último final de semana trabalhado em março completou uma sequência de sete 
dias de trabalho ininterruptos. 

Operação no Heliponto do Condomínio Laranjeiras 

Por meio de entrevistas com outros pilotos que operavam em SDLA, foi verificada a 
existência de um relatório, de um piloto ao seu empregador, expondo os motivos pelos 
quais aquele piloto não voaria mais noturno para o Heliponto do Condomínio Laranjeiras. 
Segundo este piloto, houve cerca de oito relatos deste tipo no respectivo Heliponto.  

Um piloto que, por vezes, voava como reserva para o operador, caracterizou a 
decolagem do heliponto como “desconfortável”: saindo do claro para o escuro, com 
sensação de desorientação espacial onde os olhos demoram a se acostumar com a 
escuridão (sic). Este piloto já havia operado três vezes no heliponto do Condomínio 
Laranjeiras, sendo uma vez durante a noite. 

 Informações acerca de fogo. 1.14.

Não havia nenhuma evidência de fogo na aeronave. 

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

O corpo do piloto sentado no assento esquerdo foi encontrado logo após o acidente, 
boiando na água entre algumas partes do helicóptero. 

O corpo do piloto que estava sentado no assento da direita foi encontrado 85 horas 
após o acidente, a uma distância de aproximadamente 8 NM do local do acidente, com 
uma maior gravidade de contusões. 

O Transmissor Localizador de Emergência (ELT) foi encontrado na posição armado, 
porém, não foi possível a localização dos destroços por meio deste. Não foi possível 
localizar o ELT em nenhuma frequência esperada e rastreada pelo DECEA.  

Ficou evidenciado que os cintos de ambos os pilotos não sofreram qualquer tipo de 
força de resistência no sentido de mantê-los sentados em seus assentos durante o 
impacto. 

A carretilha inercial do suspensório do assento da esquerda estava totalmente 
recolhida e a carretilha inercial do suspensório do assento direito estava totalmente 
distendida. 

 Exames, testes e pesquisas. 1.16.

Os instrumentos analógicos do painel da aeronave foram encaminhados ao Instituto 
de Aeronáutica e Espaço (IAE), em São José dos Campos, SP, para inspeção com uso 
de luz ultravioleta. 
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Os instrumentos se encontravam com muita água e durante a inspeção não foi 
detectada nenhuma marca ou resíduo dos ponteiros deixados sobre os seus respectivos 
mostradores. 

A única exceção se refere ao velocímetro do piloto da esquerda (PN 64050-228-1 e 
SN 7206). Durante a inspeção visual foi percebida uma marca sobre o mostrador, na 
direção da indicação de 120kt. 

Posteriormente, ao ser inspecionado na luz ultravioleta, também se detectou essa 
marca. O velocímetro foi desmontado e verificou-se que não se tratava de resíduo do 
ponteiro deixado sobre o mostrador, mas de outro material que estava, provavelmente, 
impregnado no ponteiro do velocímetro e se depositou na região descrita, por ocasião do 
impacto da aeronave contra a superfície do mar. 

O VVI (PN 31230-1127 e SN 361212) da aeronave tinha o “seletor de velocidade 
vertical” travado em uma posição indicando um ajuste pré-selecionado para uma descida 
de 700 pés por minuto. 

O vertical speed indicator (VSI) do piloto da esquerda (P/N 109-0729-33-1 e S/N 
4689B) da aeronave indicava uma mancha no mostrador entre 1500 e 2100 pés por 
minuto, na posição down. 

O instrumento também foi desmontado e essa mancha permaneceu enquanto o 
mostrador estava úmido. Pouco tempo após o contato com o ar, não se observou mais 
nada que pudesse confirmar qualquer indício anterior. 

O Flight Director Mode Selector (PN 7000505-901 e SN 04122888) foi encaminhado 
para o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em São José dos 
Campos, SP, para o exame dos bulbos e filamentos das lâmpadas anunciadoras do 
referido seletor. 

No Exame Macroscópico verificou-se que quatro conjuntos de lâmpadas 
apresentaram ruptura de filamentos. Cada conjunto era composto de duas lâmpadas 
sendo que em um deles apenas uma lâmpada apresentou falha no filamento e nos outros 
três as duas lâmpadas apresentaram ruptura dos filamentos. 

Nos Exames por Estereoscopia ficou evidenciado que os filamentos rompidos 
tinham características de ruptura frágil, sem estiramento significativo das espiras. 

Nos Exames por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) ficou confirmada a 
característica frágil das fraturas dos filamentos, indicando que os filamentos 
provavelmente estavam frios quando se romperam. 

Os resultados indicam que as lâmpadas que apresentaram ruptura dos filamentos 
aparentemente estavam apagadas no momento da ruptura, devido ao fato de as fraturas 
observadas nos filamentos apresentarem aspecto em modo frágil, sem estiramento. 

Foi observado que os filamentos das lâmpadas apresentavam aspecto de 
envelhecimento, o que diminui a seção radial e reduz a resistência. 

 Informações organizacionais e de gerenciamento. 1.17.

Para que haja compreensão geral do contexto, é importante delinear as 
características da aviação executiva de helicópteros no panorama nacional, mais 
especificamente na região litorânea entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde o volume de 
helicópteros executivos era significativo e estava em constante crescimento. 

No que diz respeito à infraestrutura de tráfego aéreo, os helicópteros voavam, 
principalmente, no espaço aéreo classe “G”, onde, de acordo com a classificação 
internacional OACI de espaço aéreo e constante na ICA 100-12 “Regras do Ar e Serviços 
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de Tráfego Aéreo”, de 2006, do DECEA, eram permitidos voos IFR e VFR, recebendo 
serviço de informação de voo, quando solicitado pelo piloto. 

O voo acontecia sem rotas pré-definidas, mas com limite de altitude. A separação 
entre as aeronaves e os obstáculos geográficos era de responsabilidade dos pilotos. 

Eventualmente e inapropriadamente, pilotos declaravam estar voando sob as regras 
de voo visual, mesmo quando as condições meteorológicas se encontravam impróprias 
para esse tipo de voo. 

Os pilotos, por vezes, postergavam ao máximo a decisão de voar IFR para não 
voarem pelas regras de voo por instrumentos, o que fazia aumentar consideravelmente o 
tempo de voo e o consumo de combustível.  

Quanto à informação sobre as condições meteorológicas, os pilotos costumavam 
obtê-las por meio de contato bilateral com outros pilotos e contato telefônico com pessoas 
que estivessem na localidade de destino do voo. Assim, obtinha-se uma estimativa 
empírica de como estaria a meteorologia no momento do pouso.  

No caso do Heliponto do Condomínio Laranjeiras, em Paraty, onde se deu o 
acidente com a aeronave PR-IPO, ele era registrado e os pousos e decolagens estavam 
autorizados até às 20h00min (local) de acordo com o regulamento interno do condomínio. 

No que tange aos aspectos relativos à carga de trabalho, cabia o cumprimento da 
Lei do Aeronauta. No entanto, o que se pôde observar a partir das entrevistas com 
diversos desses pilotos, é que a aviação executiva não seguia à risca o que previa esta 
Lei. Em alguns casos, o que valia era a necessidade do empregador e a demanda de 
trabalho.  

Da mesma forma que a normatização que regia a profissão do aeronauta no Brasil, 
cabia ao Ministério do Trabalho e à Autoridade de Aviação Civil supervisionar e controlar 
para que estas leis fossem cumpridas. 

No entanto, no que diz respeito à categoria Transporte Aéreo Privado (TPP), por 
vezes, essa atividade ficava distante de fiscalização, ou seja, cabia ao piloto fazer com 
que o empregador compreendesse e cumprisse a Lei do Aeronauta, ficando a fiscalização 
da Autoridade de Aviação Civil restrita a casos de denúncia de não cumprimento da Lei. 

O uso das aeronaves da frota do operador, que operava segundo as regras do 
Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 91 (RBHA 91), podia ser 
comparado à demanda de operação de uma empresa de transporte aéreo público não 
regular (Táxi-Aéreo), que operasse segundo as regras do Regulamento Brasileiro de 
Aviação Civil 135 (RBAC 135), cujo volume de voo era supostamente maior. 

É fato, também, que operadores operando segundo as regras do RBHA 91 não 
sofriam a mesma fiscalização sistêmica de auditorias que operadores operando segundo 
as regras do RBAC 135. 

Uma empresa de transporte aéreo público não regular (Táxi-Aéreo) tinha 
obrigatoriamente de ser certificada / homologada. 

Cada detentor de certificado de empresa de transporte aéreo público não regular 
devia preparar e submeter à aceitação prévia da ANAC um manual estabelecendo 
procedimentos e políticas. 

Este manual devia ser usado pelo pessoal de voo, de solo e de manutenção do 
detentor de certificado, na condução de suas operações. Dentre uma série de outros 
procedimentos, esse manual devia estabelecer o seguinte:  
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- Procedimentos para determinação dos mínimos de utilização de aeródromo e 
demais procedimentos especiais de tráfego aéreo, em conformidade com 
norma do Comando da Aeronáutica, para operações com helicópteros;  

- Procedimentos operacionais padronizados (SOP) que proporcionassem ao 
pessoal de operações de voo orientações para as operações, em todas as 
fases de voo, de maneira segura, eficiente, lógica e previsível. 

 Informações operacionais. 1.18.

A aeronave estava dentro dos limites de peso e do centro de gravidade (CG) 
especificados pelo fabricante. 

A tripulação do helicóptero era composta por dois comandantes com elevada 
experiência. A aeronave decolou de São Paulo para Paraty, a fim de transportar cinco 
passageiros. 

A saída da cidade de São Paulo ocorreu em condições visuais, porém, com o 
decorrer do voo as condições meteorológicas na região litorânea sul-fluminense foram se 
degradando, conforme os reportes meteorológicos e relatos dos próprios passageiros que 
estavam sendo transportados até SDLA. 

É provável que a tripulação tenha utilizado uma carta não homologada e não 
reconhecida pelo DECEA para realizar a aproximação no Heliponto do Condomínio 
Laranjeiras (SDLA). O pouso aconteceu sem maiores problemas. 

Os dois pilotos tinham a condição operacional de comandante de A-109S. A 
disposição, em relação aos assentos na cabine de comando, não se alterou entre a 
operação de pouso e de decolagem de SDLA. 

Os horários dos eventos listados a seguir se referem àqueles registrados pelas 
imagens da câmera de segurança do Condomínio Laranjeiras. 

- 19h52min48seg - A aeronave efetuou o pouso em SDLA aproada com a 
câmera de segurança e com a edificação que abriga o “operador rádio”. Após 
o pouso não foi efetuado o corte dos motores para o desembarque dos 
passageiros. 

- 19h53min17seg - Início do desembarque. O piloto sentado no assento da 
esquerda ausentou-se da cabine para supervisionar o desembarque dos 
passageiros. Durante o desembarque é possível visualizar várias pessoas 
estranhas à operação transitando próximas ao helicóptero e passando por 
baixo do plano do rotor principal que estava girando. Ainda, durante o 
desembarque, é possível observar pessoas circulando ao redor e por baixo 
do rotor principal, empunhando guarda-chuvas, apesar da supervisão do 
piloto que se encontrava ao lado do helicóptero.  

- 19h55min13seg - Término do desembarque dos passageiros. 

- 19h55min16seg - O piloto que estava fora da aeronave checou o fechamento 
da porta do piloto que estava nos comandos no assento da direita. 

- 19h55min27seg - O piloto que estava fora da aeronave retorna ao assento da 
esquerda. 

- 19h55min35seg - Fechamento da porta. A partir desse ponto não foi possível 
determinar o que se passou no interior da cabine de comando do helicóptero 
e qual dos pilotos estaria no comando durante a decolagem. 

- 19h58min18seg - O helicóptero inicia o pairado para a decolagem. 
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- 19h58min21seg - O helicóptero gira para a proa ideal de decolagem, ainda no 
pairado. 

- 19h58min46seg - O helicóptero livra a área do heliponto na vertical com uma 
considerável razão de subida. Não havia passageiro a bordo e estima-se que 
a aeronave possuía no momento 400 quilogramas de combustível. 

- 19h58min54seg - Com o helicóptero já em deslocamento longitudinal, 
observa-se o feixe de luz dos faróis formando um ângulo superior a 50 graus 
(nose down) em relação a superfície do mar. 

- 19h59min02seg - Foi observada uma última luz de cor vermelha próxima à 
superfície da água do mar, constituindo-se a última imagem da aeronave 
capturada pela câmera de segurança. 

Conforme relato de um observador, que se encontrava em uma casa próxima ao 
heliponto e com ângulo de visada privilegiado, foi possível escutar o ruído da aeronave 
colidindo contra a água e ver o spray de água produzido pelo impacto, sem sinal de 
explosão. 

A proa magnética menos desfavorável para a aproximação em SDLA era 339 graus 
e a menos desfavorável para afastamento era 159 graus. Fora deste eixo, as operações 
de aproximação e de afastamento não se realizavam em uma linha reta em razão das 
condições topográficas da região. 

 Informações adicionais. 1.19.

Certificação Aeronáutica - VVI 

A aeronave acidentada era equipada com um instrumento chamado VVI, cujo PN 
era 31230-1127, e trazia no seu corpo, próximo às conexões elétricas, um tag que citava 
o TSO-C8B. Tal TSO teve a sua efetivação datada em 1 de abril de 1959. 

 

Figura 5 - Visão traseira do instrumento com tag. 
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Este TSO estabelecia que os fabricantes de VVI deveriam reunir os padrões 
estabelecidos pela norma SAE- AS-394A, revisão datada em 15 de julho de 1958. No 
texto da SAE-AS-394A observa-se no item 4.1 o seguinte: 

Indication Method: Ascent shall be indicated by a clockwise rotation of the pointer 
from the zero at 9 o'clock position. Descent shall be indicated by a 
counterclockwise rotation. Stops shall be incorporated to limit the pointer 
movement to not more than 178 degrees in each direction from zero.  

Durante a pesquisa, analisaram-se outras revisões da referida TSO, tais como: 

TSO-C8D que estabelecia no seu item “a" applicability: 

(1) Minimum Performance Standard. This technical standard order (TSO) 
prescribes the minimum performance standard that vertical velocity instruments 
must meet in order to be identified with the applicable TSO marking. New models 
of vertical velocity instruments that are to be so identified and that are 
manufactured on or after the date of this TSO must meet the minimum 
performance standards set forth in the Society of Automotive Engineers, Inc. (SAE) 
Aerospace Standard (AS) 8016, Vertical Velocity Instrument (Rate-of-Climb), 
reaffirmed October 1984, as amended and supplemented by this TSO. 

O texto acima referencia a norma SAE-AS-8016, que estabelecia no seu item 3.1 
Indications Means o seguinte: 

The vertical velocity shall be indicated by means of a pointer, dial tape, drum, or 
other type of moving element, or by a digital display with appropriate direction 
indication. Relative motion of the index with respect to the scale or of the direction 
indicator (either the index or the scale may be the moving element) must be 
clockwise, up, or to the right for ascending vertical velocity. 

TSO TSO-C8E que estabelecia no seu item “3” requirements o seguinte: 

New models of vertical velocity instruments identified and manufactured on or after 
the effective date of this TSO must meet the MPS qualification and documentation 
requirements in SAE International’s Aerospace Standards (AS)8016A, Vertical 
Velocity Instrument (Rate-of-Climb), dated September 1996. 

A norma SAE-AS-8016A datada de setembro de 1996 estabelecia no seu item 3.1 o 
mesmo texto da norma SAE-AS-8016 datada de outubro de 1978. 

No VVI, o movimento do bug estava associado ao movimento do knob, ou seja, 
quando se girava o knob para a direita o bug movimentava-se no sentido anti-horário 
assumindo uma condição de razão de descida (down) e o contrário era verdadeiro. 

No entanto, a definição da razão de subida ou descida implicava a leitura da escala 
graduada para selecionar a velocidade escolhida e do quadrante do instrumento o qual 
indicava se a razão era positiva ou negativa de acordo com a posição do bug de cor 
laranja. 
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Figura 6 - O VVI com bug selecionado para 700ft/min (down) e knob fraturado, 
mostrando um dos sentidos de rotação deste e sua correspondência. 

Pode-se perceber que o knob, que movimenta o bug (na cor laranja), que se 
encontrava no interior do instrumento, foi seccionado possivelmente por ocasião do 
impacto da aeronave contra a água. 

Não foi possível recuperar o knob juntamente com os destroços e, em análise 
laboratorial, constatou-se que o bug estava em uma posição travada e sem qualquer 
possibilidade de movimento após o impacto. 

O RBAC 29 que tinha como título “Requisitos de aeronavegabilidade: aeronaves de 
asas rotativas categoria transporte" trazia no §29.00 “requisitos de adoção" na letra (a) o 
seguinte: 

Para concessão de certificados de tipo para aeronaves de asas rotativas categoria 
transporte, será adotado integralmente o regulamento Title 14 Code of Federal 
Regulations Part 29, Emenda 29-51, efetivada em 31 de março de 2008, da 
autoridade de aviação civil, Federal Aviation Administration - FAA, do Department 
of Transportation dos Estados Unidos da América, na língua inglesa, o qual é 
republicado no Apêndice A-I deste RBAC a partir do contido no sítio de publicação 
do regulamento adotado em pauta: http://ecfr.gpoaccess.gov. 

O RBAC 29, mais precisamente, o §29.1309 Equipament, systems, and installations 
estabelecia no seu item “c" o seguinte: 

(c) Warning information must be provided to alert the crew to unsafe system 
operating conditions and to enable them to take appropriate corrective action. 
Systems, controls, and associated monitoring and warning means must be 
designed to minimize crew errors which could create additional hazards” (grifo 
nosso). 

O Title 14 Code of Federal Regulations Part 29, mais precisamente, o §29.1309 
Equipament, systems, and installations estabelece no seu item “c" o seguinte: 

(c) Warning information must be provided to alert the crew to unsafe system 
operating conditions and to enable them to take appropriate corrective action. 
Systems, controls, and associated monitoring and warning means must be 
designed to minimize crew errors which could create additional hazards. 

 

 

 

http://ecfr.gpoaccess.gov/
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Certificação Aeronáutica – Balizamento de obstáculos 

Não havia balizamento para a topografia adjacente ao Heliponto, o que tornava 
impraticável a aplicação da definição dos limites mínimos para uma operação segura por 
parte dos pilotos em uma operação VFR noturna. 

Seguem abaixo alguns conceitos e orientações previstas na ICA 100-4 (Tráfego 
Aéreo – Regras e Procedimentos Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros):  

2.4 POUSO E DECOLAGEM 

2.4.1 As operações de pouso e decolagem deverão seguir trajetórias sobre 
superfícies livres de obstáculos.  

3 REGRAS DE VOO VISUAL 

3.1 CRITÉRIOS GERAIS 

3.1.3 Fora do espaço aéreo controlado, abaixo de 3000 pés de altitude ou 1000 
pés de altura sobre o terreno, o que resultar maior, o voo VFR de helicóptero 
realizar-se-á somente quando, simultânea e continuamente, puderem ser 
cumpridas as seguintes condições: 

a) manter-se em condições de visibilidade de voo iguais ou superiores a 1000 m, 
desde que a velocidade de voo seja suficiente para ser visto e evitado o tráfego ou 
qualquer obstáculo com tempo suficiente para se prevenir uma colisão; e 

b) permanecer afastado de nuvens e manter referência com solo ou água.  

3.3 MÍNIMOS METEOROLÓGICOS 

Os mínimos meteorológicos predominantes nos aeródromos ou helipontos 
envolvidos deverão ser iguais ou superiores aos valores especificados nos 
subitens a seguir.  

3.3.2 OPERAÇÃO EM AERÓDROMO OU HELIPONTO QUE NÃO DISPONHA DE 
PROCEDIMENTO DE APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS 

3.3.2.1 Durante o dia: 

a) TETO: - 600 pés; e 

b) VISIBILIDADE: - 1500 m 

3.3.1.2 Durante a noite: 

a) TETO: - 1000 pés; e 

b) VISIBILIDADE: - 3000 m 

Seguem abaixo alguns conceitos e orientações previstas na ICA 100-12 (tráfego 
Aéreo – Regras do Ar): 

5.2 RESPONSABILIDADE DO PILOTO  

Caberá ao piloto em comando de uma aeronave em voo VFR providenciar sua 
própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves por meio do uso 
da visão, exceto no espaço aéreo Classe B, em que a separação entre as 
aeronaves é de responsabilidade do ATC, devendo, no entanto, ser observado o 
disposto em 4.2.1. 

 Utilização ou efetivação de outras técnicas de investigação. 1.20.

Não houve. 
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2. ANÁLISE. 

Operação VFR noturna em SDLA 

Apesar de a portaria de registro do Heliponto do Condomínio Laranjeiras (SDLA), 
expedida pela Autoridade de Aviação Civil, permitir a operação visual noturna, o piloto só 
poderia operar se fosse capaz de identificar visualmente os obstáculos existentes na sua 
trajetória de deslocamento, conforme previa a ICA 100-12 do DECEA, item 5.2. 

A estação de comunicação-rádio não era homologada e o contato bilateral com um 
“operador não habilitado” só era possível a apenas três minutos do pouso, podendo assim 
comprometer as informações sobre o tráfego, vento e ajuste de altímetro. 

A criação, homologação, ativação e funcionamento de um órgão de prestação de 
Serviço ATS, bem como a qualificação dos seus operadores, deveriam atender ao que 
especificava a ICA 63-10 “Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de 
Tráfego Aéreo – EPTA” e deviam ser divulgados através das publicações aeronáuticas 
existentes, e isto não se aplicava na localidade na ocasião do acidente. 

As iluminações artificiais (holofote de palco) utilizadas, como ações paliativas e não 
mitigadoras, pela administração do condomínio para iluminar os acidentes topográficos 
circundantes ao heliponto, poderiam prejudicar a visão dos pilotos em uma aproximação, 
gerando uma condição latente de risco de desorientação espacial. 

Alguns pilotos que operavam em SDLA, por vezes, utilizavam uma carta de 
procedimento (perfil) de aproximação GPS (Global Position System) por instrumento, não 
homologada e não reconhecida pelo DECEA, para a aproximação noturna ou com baixa 
visibilidade. 

Tal procedimento era amplamente divulgado na comunidade aeronáutica na região 
de São Paulo, pois a fiscalização deste tipo de operação por parte da Autoridade de 
Aviação Civil era restrita, propiciando tal prática na operação. 

Considerando que o bug de ajuste da razão de descida e subida do VVI foi 
encontrado selecionado para 700 ft/min no sentido de descida, e esta era uma das razões 
de descida estabelecidas no corpo desse procedimento (carta), é possível considerar que 
a tripulação da aeronave PR-IPO estivesse se utilizando desse procedimento. 

Outra hipótese que justificaria a seleção do bug seria, devido à característica do 
instrumento, a rotação em sentido inverso ao pretendido para uma decolagem, ou seja, o 
piloto teria girado o knob em sentido horário na intenção de selecionar uma razão positiva, 
no entanto, tal sentido de giro correspondia a uma razão negativa. Para essa hipótese, no 
entanto, o erro de seleção somente se confirmaria se o piloto não observasse a posição 
do bug no mostrador do instrumento.  

Após o pouso, que ocorreu sem maiores problemas, a aeronave permaneceu com 
os motores e com os rotores girando durante todo o tempo de solo. 

O piloto da esquerda deixou sua posição para orientar o desembarque dos 
passageiros e a retirada das bagagens, enquanto o piloto da direita permaneceu na sua 
posição, o que supostamente leva a crer que o mesmo estivesse preparando o cockpit 
para a próxima decolagem. 

Entretanto, é possível que a atenção do piloto da direita também estivesse voltada 
para o desembarque de passageiros, preocupação natural considerando que os rotores 
estavam girando e havia pessoas passando embaixo do rotor principal, com guarda-chuva 
aberto, pois estava chovendo no momento do desembarque. 

A possibilidade de o piloto da direita estar com a preocupação dividida entre a 
preparação do cockpit e o desembarque, e de o piloto da esquerda ter deixado sua 
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posição para orientar e auxiliar o desembarque, bem como a rotina de sobrecarga (stress 
e fadiga) imposta aos pilotos, pode ter contribuído para o não cumprimento ou para o 
cumprimento parcial do check-list previsto. 

Sendo assim, é possível supor que os pilotos tenham ajustado o VVI em 700 ft/min 
para o cumprimento do procedimento de descida em SDLA e que durante os quatro ou 
cinco minutos que permaneceram no solo não o reajustaram. Cabe ressaltar que se o 
check-list fosse cumprido na íntegra o VVI teria sido reajustado. 

Quanto à decolagem é possível supor que esta tenha sido realizada pelo piloto da 
direita, pois além de ter permanecido em sua posição todo o tempo de solo o seu 
interruptor do wiper estava na posição ON enquanto o do piloto da esquerda estava na 
posição OFF. 

Na decolagem, após o pairado, o helicóptero iniciou o deslocamento longitudinal e 
livrou a área do heliponto com uma considerável razão de subida. Estimou-se que a 
aeronave estivesse no momento com 400 quilogramas de combustível e nenhum 
passageiro a bordo, ou seja, a relação peso/potência favorecia este tipo de subida. 

Naquele local, a transição do voo visual para o voo instrumento ocorria durante a 
passagem entre duas elevações que, a partir do eixo de decolagem, correspondia a uma 
distância de 0.35NM (650m). 

A 2,5NM à frente do heliponto, cerca de um minuto de voo, existia uma elevação que 
obrigava os pilotos a realizarem uma curva de 90 graus à direita. 

Tal manobra era executada à baixa altura e à baixa velocidade, sem os sistemas 
automáticos de voo disponíveis. 

Logo após a decolagem, é provável que os pilotos tenham se deparado com uma 
condição favorável à desorientação espacial. 

Estavam decolando em direção ao mar, à noite, sem nenhum tipo de iluminação, do 
claro (iluminação do heliponto) para o escuro (escuridão do mar) e em condições de mau 
tempo. 

Nestas condições, os pilotos provavelmente apresentaram dificuldades em distinguir 
visualmente o mar do céu, já que não possuíam a referência do delineamento do 
horizonte. 

A decolagem do claro para o escuro faz com que os pilotos levem algum tempo para 
acomodar a visão. Tal fato poderia ter motivado o acionamento, por parte dos pilotos, do 
piloto automático e dos modos HDG e V/S no Flight Director Mode Selector, na tentativa 
de manter a proa menos desfavorável para afastamento (159 graus) e uma razão de 
subida constante. 

O Rotorcraft Flight Manual (Document No. 109G0040A013), primeira edição datada 
de 1 de junho de 2005, na sua seção 7, capítulo 22, produzido pelo fabricante da 
aeronave e aprovado pela EASA, informa o seguinte: 

…to permit automatic flight path control, the automatic stabilization system may be 
coupled to the flight director system. In this mode of operation, the computers 
automatically steer the helicopter along the roll and pitch axes to follow the Flight 
Director (FD) commands displayed on the EADI. 

Na hipótese de acionamento do piloto automático e do modo V/S no Flight Director 
Mode Selector, a aeronave poderia assumir uma atitude não desejada para baixo, em 
direção ao mar, obedecendo ao ajuste do VVI selecionado para a aproximação anterior 
(razão de descida de 700 ft/min) e, se tal ajuste não fosse detectado pela tripulação, não 
deixaria tempo suficiente de reação para os pilotos. 
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Condições meteorológicas 

As condições meteorológicas na região litorânea sul-fluminense não eram favoráveis 
à operação VFR naquela noite. 

Havia um sistema frontal sobre a Região Sudeste do Brasil, com acentuada 
descontinuidade de temperatura e de vento, acompanhado de cobertura de nuvens baixas 
sobre a área litorânea e serrana sul do Estado do Rio de Janeiro. 

É possível inferir que os pilotos não tiveram acesso às informações precisas de teto 
e visibilidade, que tem seus mínimos estabelecidos na ICA 100-4, para operação VFR 
noturna, como sendo de 1.000 pés e 3.000m respectivamente. 

Tal informação era produzida de maneira empírica pelo “operador não habilitado”, 
contratado pelo condomínio para oferecer este tipo de serviço. 

As aproximações e decolagens em condições noturnas em SDLA naquele momento 
não eram favoráveis para o voo VFR. A lua encontrava-se no quarto minguante, faltando 
ainda quatro dias para a lua nova. 

Dados recuperados da memória não volátil dos motores 

Por meio dos dados recuperados dos equipamentos de memória não volátil (DAU, 
EEC, DCU) foi observado que houve variações momentâneas de parâmetros no torque 
dos motores de 98% para 88%, aproximadamente. 

Após a realização de uma análise foi verificado que tais variações não tinham 
origem mecânica e sim aerodinâmica. 

Tal fato pôde ser demonstrado por meio de parte do estudo científico realizado pelo 
Dr. Prouty, R. W., Helicopter Aerodinamics, e publicado na Revista Rotor and Wing 
International em 1987.  

De acordo com o referido estudo é possível concluir que o torque aumenta ao se 
efetuar uma curva para esquerda e diminui, porém não na mesma proporção, ao se 
efetuar uma curva para direita (para helicópteros de concepção americana), como o 
helicóptero em questão. 

Tal efeito é aparente durante a entrada em curva, ao se estabilizar a curva o torque 
retorna a condição inicial. 

Ainda em relação aos dados recuperados do DAU, EEC e DCU pode-se afirmar que 
os dois motores da aeronave estavam operando normalmente até o momento do impacto 
contra a superfície da água. 

Desta maneira, não é possível explicar, a não ser pela força do impacto da aeronave 
contra água, a causa do switch ENG 1 MODE ter sido encontrado na posição OFF. Dada 
as evidências de funcionamento normal dos motores, a posição do switch ENG 1 MODE 
em OFF não corresponde a realidade. 

Considerando os dados recuperados do DAU, EEC e DCU, a evidência do trem 
direito ter sido seccionado e as marcas d’água deixadas em partes do helicóptero, pode-
se concluir que a colisão contra a superfície da água ocorreu em curva para direita. 

Testes, exames e pesquisas realizados 

Foram realizadas pesquisas nos bulbos das lâmpadas que compõem o Flight 
Director Mode Selector da aeronave acidentada. 

O interesse na pesquisa estava voltado diretamente às lâmpadas anunciadoras de 
HDG, VS e Stand By. 



 A-013/CENIPA/2013  PR-IPO 30ABR2008 

 

27 de 33 

Os resultados apresentados sugerem, pela condição dos filamentos das lâmpadas, 
que estes apresentavam características de rompimento a frio, ou seja, estavam apagadas 
no momento do impacto. 

Porém, em discussão com os técnicos que realizaram a pesquisa aventou-se a 
possibilidade de alguns filamentos não apresentarem a real condição no momento do 
impacto uma vez que os filamentos aplicados nos bulbos das lâmpadas são de uma 
concepção moderna e apresentam menor espessura e menos massa. Assim ficam 
sujeitos a um aquecimento e resfriamento quase que instantâneo com a ausência de 
energia elétrica alimentadora. 

Destroços 

Ficou evidente pelas marcas d’água deixadas na aeronave que o impacto contra a 
superfície da água ocorreu com lateralidade de 20 graus à direita e com um pitch down 
aproximado de 30 graus. 

Por essa condição fica explicada a fratura do trem de pouso direito. Além disso, 
verificou-se a maior gravidade das contusões sofridas pelo piloto que estava sentado no 
assento direito e, também, por toda fuselagem direita que apresentava amassamento 
ondular em sua extensão. 

O bug de ajuste da razão de descida e subida do VVI foi encontrado selecionado 
para 700 ft/min no sentido de descida, e estava numa posição travada, sendo que o knob 
que faz a seleção da velocidade vertical não foi encontrado na posição original, 
provavelmente por fratura no momento do impacto. 

Tal fato sugere que a tripulação tenha utilizado um perfil de aproximação GPS por 
instrumentos para o Heliponto do Condomínio Laranjeiras (SDLA), utilizando uma carta de 
procedimento não homologada e tampouco reconhecida pelo DECEA. 

Foi verificado que a referida “carta” era amplamente divulgada na comunidade 
aeronáutica na região de São Paulo, entre os operadores de helicópteros que se utilizam 
do Heliponto do Condomínio Laranjeiras (SDLA) e que uma das razões de descida 
estabelecidas no corpo desta “carta” era exatamente 700 ft/min. 

Quanto aos interruptores do wiper do piloto da direita, que estava na posição ON, e 
o do piloto da esquerda, que estava na posição OFF, é possível supor que o piloto da 
direita estaria realizando a decolagem. 

Aspecto Psicológico 

O desempenho seguro e eficiente da atividade aérea é consequência da interação 
de variáveis individuais, psicossociais e organizacionais. 

No caso do acidente com a aeronave PR-IPO, pode-se dizer que houve forte 
contribuição de variáveis organizacionais, principalmente aquelas ligadas ao 
planejamento dos voos e a carga de trabalho dos pilotos. 

No que diz respeito ao planejamento dos voos e organização do trabalho, observou-
se que os gerentes não atentaram para o cumprimento da legislação referente à Jornada 
de Trabalho, repouso e descanso dos pilotos, expondo os mesmos a um ritmo de trabalho 
intenso e inadequado. 

Além disso, foi possível perceber que não havia um planejamento prévio para todos 
os voos, em razão da demanda do operador. 

Alguns voos eram fixos e ocorriam com planejamento antecipado, porém, grande 
parte deles acontecia de acordo com a demanda do período e iam sendo encaixados, 
sem que fossem observadas as horas máximas de trabalho dos tripulantes. 
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Além disso, não havia um único setor na estrutura do operador responsável por 
gerenciar os voos das aeronaves, sendo parte feita pelo escritório no interior de São 
Paulo e parte pelo escritório na cidade de São Paulo, o que, suspeita-se, pode ter 
facilitado a não integração entre as partes e consequentemente a dificuldade em controlar 
o número de horas voadas. 

Pôde-se perceber durante a investigação que havia um cuidado adequado com a 
manutenção dos equipamentos e das aeronaves da empresa, porém o mesmo não 
acontecia em relação aos recursos humanos. 

Assim sendo, pode-se supor que a carga de trabalho imposta aos pilotos do PR-IPO 
extrapolou em diversos momentos o previsto pela Legislação vigente; a Lei do Aeronauta. 

Por meio de evidências (planilhas de voos do operador e da Administração do 
Helicidade e em entrevistas), verificou-se que os pilotos estavam submetidos a um ritmo 
de trabalho bastante intenso, julgado acima do adequado para que os indivíduos possam 
manter a integridade física e emocional, necessária, para um bom desempenho na 
atividade aérea. 

No dia da ocorrência, segundo a previsão de voo, se não tivesse ocorrido o 
acidente, a jornada seria extrapolada em até duas horas e trinta minutos. 

No que se refere ao repouso dos pilotos, foi possível verificar que nem sempre o 
período de repouso mínimo de doze horas era observado. 

Quanto às folgas periódicas, verificou-se que no período de 25/03 a 31/03, os pilotos 
trabalharam sete dias consecutivos, sendo que a folga deveria ocorrer, no máximo, após 
o sexto período consecutivo de até vinte e quatro horas à disposição do empregador. 

Além disso, no período imediatamente anterior ao acidente, de 15/04 a 24/04, os 
pilotos trabalharam dez dias consecutivos, sem o repouso de vinte e quatro horas 
previsto. 

Todos estes dados referentes à carga de trabalho dos pilotos levam a interpretação 
de que nos últimos quatro meses anteriores ao acidente, os pilotos estavam submetidos a 
um ritmo de trabalho acima do previsto pela Lei, não tendo suas folgas e repousos 
respeitados, levando-se a suspeitar fortemente de um quadro envolvendo fadiga e stress. 

A fadiga e o stress podem interferir seriamente no desempenho operacional dos 
pilotos. 

Suspeita-se que a consciência situacional dos dois pilotos estava rebaixada já que 
não foram capazes de considerar a relevância das variáveis que apontavam nitidamente 
para um panorama desfavorável ao voo. 

Os pilotos sabiam que o Heliponto do Condomínio Laranjeiras era registrado para 
pousos e decolagens VFR diurno e noturno. 

Os pilotos partiram de São Paulo sabendo que chegariam ao destino no período 
noturno. Além disso, era do conhecimento dos pilotos que o heliponto no Condomínio 
Laranjeiras era “desconfortável” para pouso e decolagem noturnos. 

Assim sendo, suspeita-se que tenham tomado uma decisão errada ao optar pela 
decolagem nas condições descritas. Sabe-se que o stress e a fadiga podem interferir na 
manutenção da consciência situacional e no processo de tomada de decisão. 

Neste caso, é importante citar que o peso da rotina imposta, acrescido da 
sobrecarga de trabalho, pode ter levado os pilotos a desconsiderarem etapas importantes 
e procedimentos básicos previstos. 

Além disso, o cansaço e a fadiga (física e mental) podem levar à degradação 
cognitiva e favorecer a diminuição da atenção, da memória funcional/recente (aquela 
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utilizada para lembrar-se dos procedimentos operacionais durante o voo), levando à falta 
de percepção, ou seja, deixando de tomar consciência de um estímulo presente. 

No caso do acidente com o PR-IPO, é possível que o cansaço acumulado, somado 
aos aspectos já listados tenha propiciado o esquecimento, a desatenção (direcionamento 
da atenção para estímulos não relevantes à situação) e à falta de percepção quanto à 
necessidade de reajustar um equipamento importante para a configuração da subida 
durante a decolagem. 

Durante a investigação ficou evidente que o conceito de Segurança de Voo 
estabelecido entre o consultor de aviação do operador e o proprietário do helicóptero 
restringia-se à perfeita manutenção da aeronave e ao treinamento dos pilotos, sendo os 
aspectos relacionados aos recursos humanos deixados de lado, em detrimento da 
máquina nova, moderna e com boa manutenção. 

Tanto os proprietários, quanto os administradores das aeronaves do operador, 
demonstraram ter pouca compreensão a respeito dos aspectos que podem afetar o 
desempenho do homem no voo e das necessidades básicas que devem ser cumpridas 
durante a jornada de trabalho dos tripulantes, para que ele se mantenha íntegro na 
execução de uma boa pilotagem. 

É possível supor que os pilotos não assessoraram corretamente o operador, ou o 
fizeram de maneira indevida no que diz respeito à fadiga, carga de trabalho e 
cumprimento fiel da Lei do Aeronauta, visto que a responsabilidade final da manutenção 
da segurança operacional do voo passa sobre o escopo final da tripulação. 

Regulamentação 

Ainda sob o ponto de vista organizacional, deve-se apontar o fato de a aviação de 
categoria TPP não sofrer uma fiscalização sistemática da Autoridade de Aviação Civil. 

A aviação executiva (TPP) é regida, dentre outras, pelo RBHA 91 e pela Lei do 
Aeronauta, do Ministério do Trabalho. 

No que diz respeito à carga de trabalho dos pilotos, os critérios estão estabelecidos 
na Lei do Aeronauta. Cabe aos pilotos, bem como a seus empregadores, fazerem com 
que a Lei seja cumprida e, no caso deste acidente, o que se observou durante a 
investigação foi que, no geral, os pilotos ficam “rendidos” ao bom senso de seus 
contratantes, que podem não querer abrir mão da praticidade de se deslocar voando. 

A descrição do panorama acima se faz necessária para compreender que a aviação 
executiva de helicópteros (TPP), nesta região, possuía como características a 
imprevisibilidade, o escasso planejamento e, algumas vezes, a improvisação, o que 
aumentava o risco da operação e, consequentemente, a carga de trabalho mental dos 
pilotos. 

Estes fatores, somados ao fato de algumas vezes os pilotos terem dificuldade em 
dar limites ao empregador, fazendo valer o que está definido pela Lei que rege a profissão 
do aeronauta, apresentam brevemente, o panorama no qual a aeronave em questão 
poderia estar inserida. 

Fato é que, uma parcela de proprietários de helicópteros conta com esse meio de 
transporte para fins de trabalho e lazer e, muitas vezes, não querem deixar de voar, 
mesmo quando as condições não são as ideais para um voo seguro. 

 

 

 



 A-013/CENIPA/2013  PR-IPO 30ABR2008 

 

30 de 33 

3. CONCLUSÃO. 

 Fatos. 3.1.

a) os pilotos estavam com os Certificados de Capacidade Física (CCF) válidos; 

b) os pilotos estavam com os Certificados de Habilitação Técnica (CHT) válidos; 

c) os pilotos estavam qualificados e possuíam experiência para realizar o voo; 

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

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

f) a escrituração das cadernetas de célula, motores e rotores estavam atualizadas;  

g) a aeronave decolou de SDEL, sede da Empresa COSAN, com cinco passageiros a 
bordo, com destino ao Heliponto do Condomínio Laranjeiras, RJ (SDLA); 

h) a saída da terminal São Paulo ocorreu em condições visuais; 

i) as condições meteorológicas no destino não eram favoráveis para o voo em 
condições visuais;  

j) a aproximação e o pouso em SDLA não ocorreram em condições completamente 
visuais de acordo com as informações meteorológicas recolhidas por ocasião do 
acidente e com o relato dos passageiros; 

k) após o pouso, os pilotos não efetuaram o corte dos motores, os passageiros 
desembarcaram e às 19h58min o helicóptero decolou com destino a SBJR; 

l) o piloto da esquerda ausentou-se da cabine para supervisionar o desembarque dos 
passageiros; 

m) o piloto da direita permaneceu na cabide da aeronave durante o desembarque; 

n) durante o desembarque, chovia na localidade e havia pessoas circulando com 
guarda chuvas sob o rotor principal; 

o) durante a decolagem, alguns segundos após iniciar o deslocamento longitudinal, o 
helicóptero colidiu contra a superfície da água; 

p) a aeronave teve danos graves; e 

q) os pilotos sofreram lesões fatais. 

 Fatores contribuintes. 3.2.

- Atitude – indeterminado. 

Suspeita-se que os pilotos não cumpriram o check-list previsto para a decolagem, 
ou então, o cumpriram de forma incompleta, já que, de outro modo, teriam percebido que 
o instrumento VVI estava ajustado de forma incorreta.  

O peso da rotina imposta, acrescido da sobrecarga de trabalho, pode ter levado os 
pilotos a desconsiderarem etapas importantes e procedimentos básicos previstos. 

- Condições meteorológicas adversas – contribuiu. 

As condições meteorológicas reinantes não eram favoráveis para a realização do 
voo visual. Segundo informações de observadores, a noite em Paraty, RJ, estava 
chuvosa, totalmente escura e sem qualquer tipo de fonte natural de luz (lua e/ou estrelas). 
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- Coordenação de cabine – indeterminado. 

O fato de o piloto da direita estar com a atenção dividida entre a preparação do 
cockpit e o desembarque dos passageiros, e de o piloto da esquerda ter deixado sua 
posição para orientar e auxiliar o desembarque, podem ter contribuído para o não 
cumprimento, ou para o cumprimento parcial do check-list previsto. 

- Cultura organizacional – indeterminado. 

Pode-se supor que na empresa era mais importante o cumprimento dos voos e o 
atendimento das necessidades do operador, do que o planejamento, a organização do 
trabalho e a segurança operacional. 

- Desorientação – contribuiu. 

Logo após a decolagem, os pilotos se depararam com uma condição favorável à 
desorientação espacial. 

Estavam decolando em direção ao mar, à noite, sem nenhuma fonte natural de luz 
(lua e/ou estrelas), do claro (iluminação do heliponto) para o escuro (escuridão do mar) e 
em condições de mau tempo. 

Nestas condições, os pilotos apresentam dificuldades para distinguir visualmente o 
mar do céu, já que não possuem a referência do delineamento do horizonte. 

- Esquecimento do piloto – indeterminado. 

É possível que o cansaço acumulado, somado a outros aspectos relativos às 
condições de operação da aeronave, tenham propiciado o esquecimento da tripulação 
quanto à necessidade de reajustar o VVI. 

- Indisciplina de voo – contribuiu. 

Os pilotos realizavam uma operação sob condições de voo por instrumentos (IMC) 
em local homologado, apenas, para operação de voo em condições visuais (VMC). 

- Influência do meio-ambiente – indeterminado. 

A localização do Heliponto, em razão dos obstáculos naturais, somente permitia a 
decolagem em direção ao mar. A decolagem realizada no período noturno, sem a 
presença de qualquer tipo de iluminação externa natural (lua ou estrelas), pode ter 
afetado o desempenho da tripulação. 

- Infraestrutura aeroportuária – contribuiu. 

A operação visual noturna no Heliponto do Condomínio Laranjeiras (SDLA), em 
razão da sua localização, da quantidade de obstáculos naturais no seu entorno, sem a 
devida sinalização, contribuiu para a ocorrência do acidente. 

- Julgamento de Pilotagem – contribuiu. 

Não houve uma avaliação adequada da tripulação ao prosseguir na decolagem em 
SDLA, pois a escuridão total e a ausência de qualquer fonte de luz natural (lua e estrelas) 
não permitiam a visualização adequada dos obstáculos naturais existentes no eixo de 
decolagem e tampouco, proporcionava uma condição acurada de orientação espacial. 

- Organização do trabalho – contribuiu. 

Observou-se que, por vezes, não atentavam-se para o cumprimento da legislação 
referente à Jornada de Trabalho, repouso e descanso dos pilotos, expondo os mesmos a 
um ritmo de trabalho intenso e inadequado. 
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Não havia um planejamento prévio para todos os voos. Grande parte dos voos 
acontecia de acordo com a demanda do período e iam sendo encaixados, sem que 
fossem observadas as horas máximas de trabalho dos tripulantes. 

- Planejamento gerencial – contribuiu. 

Foi possível verificar, por meio de evidências (planilhas de voos do operador e da 
Administração do Helicidade e em entrevistas), que os pilotos estavam submetidos a um 
ritmo de trabalho bastante intenso, julgado acima do adequado para que os indivíduos 
pudessem manter a integridade física e emocional, necessárias para um bom 
desempenho na atividade aérea. 

- Processo decisório – contribuiu. 

Os pilotos, mesmo sabendo das condições meteorológicas do local e das restrições 
para a decolagem VFR do Heliponto do Condômino Laranjeiras, decidiram prosseguir no 
voo, aceitando o risco. Supõe-se que a tripulação estivesse com a consciência situacional 
rebaixada, já que o panorama geral não era favorável para a realização do voo. 

4. RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA 

Medida de caráter preventivo ou corretivo emitida 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”. 

Recomendações emitidas anteriormente à data de publicação deste relatório. 

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

RSV (A) 119 /D/ 2008 – CENIPA                                                             Emitida em: 12/08/2008 

Reavaliar a viabilidade da operação VFR no período noturno, prevista na Portaria de 
Registro do Heliponto Privado Condomínio Laranjeiras (SDLA), (LAT 23º 20' 39"S / LONG 
044º 39' 39’’W), PARATY / RJ, considerando a perda de referências visuais, logo após a 
decolagem efetuada em direção ao mar, sendo este o único sentido utilizado, devido à 
restrição de sobrevoo das residências, estabelecida pela administração do referido 
Condomínio. 

5. AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA JÁ ADOTADA. 

Não houve. 
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Em, 1º de setembro de 2016. 

 


