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RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO 

1. Informações Factuais 
1.1. Informações Gerais 
1.1.1 Dados da Ocorrência 

DADOS DA OCORRÊNCIA 
Nº DA OCORRÊNCIA  DATA - HORA  INVESTIGAÇÃO  SUMA Nº 

180/IG/2014  28/OUT/2014 – 14:45 (UTC)  SERIPA VII  IG-180/CENIPA/2014 
 

CLASSIFICAÇÃO  TIPO(S)  SUBTIPO(S) 

INCIDENTE GRAVE  PERDA DE CONTROLE NO SOLO  NIL 
 

LOCALIDADE  MUNICÍPIO  UF  COORDENADAS 

FLORES - SWFN  MANAUS  AM  03°04’22” S 060°01’16” W 
 

1.1.2 Dados da Aeronave 

DADOS DA AERONAVE 
MATRÍCULA  FABRICANTE  MODELO 

PT-KIL  BEECH AIRCRAFT  95-B55 
 

OPERADOR  REGISTRO  OPERAÇÃO 

JAMIL TUR LTDA. - ME  TPP  PRIVADA 
 

1.1.3 Pessoas a Bordo / Lesões / Danos Materiais 

PESSOAS A BORDO / LESÕES / DANOS À AERONAVE 

A BORDO 

 

LESÕES 

 

DANOS À AERONAVE 
Ileso Leve Grave Fatal Desconhecido 

Tripulantes 1 1 - - - -  Nenhum 

Passageiros 1 1 - - - -  Leve 

Total 2 2 - - - - X Substancial 
        Destruída 

Terceiros - - - - - -  Desconhecido 

ADVERTÊNCIA 

O único objetivo das investigações realizadas pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (SIPAER) é a prevenção de futuros acidentes aeronáuticos. De acordo com o Anexo 13 da 

Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), da qual o Brasil é país signatário, o propósito desta 

atividade não é determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatório Final Simplificado, cuja conclusão 

baseia-se em fatos, hipóteses ou na combinação de ambos, objetiva exclusivamente a prevenção de 

acidentes aeronáuticos. O uso deste Relatório Final Simplificado para qualquer outro propósito poderá 

induzir a interpretações errôneas e trazer efeitos adversos à Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Este 

Relatório Final Simplificado é elaborado com base na coleta de dados, conforme previsto na NSCA 3-13 

(Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo Estado 

Brasileiro). 
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2. Histórico do voo 

A aeronave decolou do aeródromo Tefé (SBTF), AM, para o aeródromo de Flores 
(SWFN), localizado no município Manaus, AM, às 13h05min (UTC), para realizar um voo 
de transporte, com um piloto e um passageiro a bordo. 

Às 14h45min (UTC), após o pouso da aeronave na pista 29, ocorreu o estouro do 
pneu do trem de pouso principal direito. Na sequência, houve o recolhimento do trem 
principal direito, o que ocasionou a perda de controle no solo, fazendo com que a 
aeronave ultrapassasse em, aproximadamente, 5 metros o limite lateral direito da pista. 

Houve danos ao flap direito, amassamento do estribo de acesso à aeronave, avarias 
no intradorso da asa direita e colisão da hélice direita contra o solo. 

Não houve fogo. 

Os ocupantes saíram ilesos. 

3. Comentários/Pesquisas 

O voo em rota transcorreu normalmente sem nenhum problema relatado. 

É provável que o piloto tenha ingressado na aproximação final para pouso na pista 
de SWFN (que possui 799m de comprimento) com velocidade e/ou rampa acima da ideal, 
realizando o toque após o primeiro terço da pista, o que o obrigou a aplicar o freio com 
mais efetividade, culminando com o estouro do pneu, recolhimento do trem principal 
direito, perda de controle e saída da pista. 

Embora o pneu em questão indicasse condições de uso, a análise realizada durante 
a ação inicial revelou que o desgaste, em formato oval, presente na banda de rodagem e 
a ruptura da carcaça indicavam travamento das rodas por excessiva e inadequada 
aplicação dos freios. 

Não havia registro da última troca deste pneu, não sendo possível determinar o seu 
tempo de uso.  

 

Figura 1 - Pneu da aeronave com marcas indicativas de travamento da roda. 
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3.1 Fatores Contribuintes 

- Aplicação de comandos da aeronave. 

4. Fatos 

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

b) o piloto estava com o Certificado de Habilitação Técnica (CHT) válido; 

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

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

e) durante o pouso em Flores (SWFN), houve estouro do pneu direito, recolhimento 
de trem de pouso principal, perda de controle no solo e saída da pista; 

f) durante a ação inicial foi constatado que o pneu estourou devido a uma excessiva 
aplicação dos freios no momento do pouso; 

g) a aeronave teve danos no flap direito, amassamento do estribo de acesso à 
aeronave, avarias no intradorso da asa direita e colisão da hélice direita contra o 
solo; e 

h) o piloto e o passageiro saíram ilesos. 

5. Ações Corretivas adotadas 

Nada a relatar 

6. Recomendações de Segurança 

Não há. 

Em, 22 de abril de 2016. 

 


