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RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO (SUMA) 

1. Informações Factuais 
1.1. Informações Gerais 

1.1.1 Dados da Ocorrência 

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

022/IG/2015  16/FEV/2015 - 21:05 (UTC)  SERIPA III  IG-022/CENIPA/2015 
 

CLASSIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA  TIPO DA OCORRÊNCIA  COORDENADAS 

INCIDENTE GRAVE  PERDA DE CONTROLE NO SOLO  18°53'01"S 048°13'31"W 
 

LOCALIDADE  MUNICÍPIO  UF 

AERÓDROMO DE UBERLÂNDIA - SBUL  UBERLÂNDIA  MG 

 

1.1.2 Dados da Aeronave 

DADOS DA AERONAVE 
MATRÍCULA  FABRICANTE  MODELO 

PP-FHP  AERO BOERO  AB-115 
 

OPERADOR  REGISTRO  OPERAÇÃO 

AEROCLUBE DE UBERLÂNDIA  PRI  INSTRUÇÃO 

 

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 2 2 - - - -  Nenhum 

Passageiros - - - - - - X Leve 

Total 2 2 - - - -  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 tinha a intenção de decolar do Aeroporto de Uberlândia (SBUL) para 
realizar um voo local de instrução com dois tripulantes a bordo, um instrutor e um aluno. 

No início da corrida de decolagem, ao levantar a bequilha do solo, o instrutor 
percebeu uma tendência de guinada à esquerda e assumiu o comando da aeronave, com 
a intenção de corrigir o rumo com aplicação de pedal direito. 

Durante a tentativa de correção, a aeronave guinou rapidamente para a direita. 

Nesse momento, o instrutor reduziu a potência, mas não conseguiu evitar a saída da 
pista. Após a saída da pista, a aeronave completou o giro à direita, tocando a ponta da 
asa esquerda na grama, até parar na posição de 180°, defasada, com a proa de 
decolagem. 

A aeronave teve danos leves na ponta da asa esquerda. 

Os tripulantes saíram ilesos. 

3. Comentários/Pesquisas 

A aeronave possui a tendência de perder a reta na decolagem, logo após a retirada 
da bequilha do solo, principalmente em condições de vento cruzado. 

No manual da aeronave está descrito o limite de operação de 13kt de vento cruzado, 
entretanto, nas instruções ministradas pelo aeroclube, este valor é reduzido para 10kt, 
preventivamente. 

O instrutor afirmou que, apesar de o vento estar calmo no momento da ocorrência, 
variava bastante. A torre de controle informou que após a sua decolagem ocorreria a 
mudança da cabeceira em uso. 

No início da decolagem, quando o aluno retirou a bequilha do solo e perdeu 
ligeiramente a reta para a esquerda, o instrutor assumiu os comandos na tentativa de 
corrigir a tendência. 

Entretanto, é possível que as variações constantes de vento naquele momento, 
aliado ao comando excessivo de pedal direito, devido a pouca experiência, tenham 
contribuído para a guinada repentina à direita, sem haver tempo hábil para nova correção, 
restando ao instrutor apenas, reduzir o motor antes de sair da pista. 

É provável que, caso o instrutor optasse por decolar da cabeceira 22, sofreria menos 
com as variações de direção e intensidade do vento, uma vez que as variações estariam 
concentradas em um setor à frente da aeronave, com componentes de través e de proa. 

Os danos leves na ponta da asa esquerda são compatíveis com o giro à direita, fora 
da pista, que naturalmente, causaria uma tendência na aeronave de inclinar à esquerda, 
podendo chegar ao ponto de tocar a asa na grama como foi o caso. 

3.1 Fatores Contribuintes 

- Aplicação dos comandos; e 

- Pouca experiência do piloto. 

4. Fatos 

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

b) os pilotos estavam com os Certificados Médico Aeronáutico (CMA) válidos; 
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c) os pilotos estavam qualificados para realizar o voo; 

d)  o instrutor possuía 310 horas totais de voo, sendo 150 horas no modelo da 
aeronave; 

e) o instrutor formou-se Piloto Privado - Avião (PPR) no Aeroclube de Uberlândia; 

f) o aluno possuía 26 horas totais de voo, sendo 21 horas no modelo da aeronave; 

g) o aluno estava realizando voos de instrução para a obtenção da licença de Piloto 
Privado - Avião (PPR); 

h) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) e Certificado de 
Matrícula (CM) válidos; 

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

j)  a aeronave estava com as cadernetas de célula, motor e hélice atualizadas e em 
dia com as tarefas de manutenção; 

k)  a aeronave tinha a intenção de decolar do Aeroporto de Uberlândia (SBUL) para 
realizar um voo local de instrução; 

l)  a aeronave teve danos leves na ponta da asa esquerda; 

m)  os tripulantes saíram ilesos. 

5. Ações Corretivas adotadas 

Os investigadores do SERIPA III orientaram o presidente do Aeroclube de 
Uberlândia quanto à necessidade de se adotar um gerenciamento do risco na atividade 
aérea, com a finalidade de alocar instrutores mais experientes nas aeronaves com maior 
instabilidade e com a necessidade de pronta resposta aos erros dos alunos. Tal medida 
visaria reduzir a possibilidade de eventos onde o ponto de irreversibilidade do acidente 
seja atingido. 

6. Recomendações de Segurança 

       Não há. 

 

 

 

 

 

 

Em, 22 de maio de 2015. 
 


