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COMANDO DA AERONÁUTICA 

 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES AERONÁUTICOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

---  22/NOV/2005 - 22:20 (UTC)  SERIPA IV  IG-509/CENIPA/2015 
 

CLASSIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA  TIPO DA OCORRÊNCIA  COORDENADAS 

INCIDENTE GRAVE  COLISÃO COM FAUNA  22°42’38"S 047°37'10"W 
 

LOCALIDADE  MUNICÍPIO  UF 

AERÓDROMO PIRACICABA - SDPW  PIRACICABA  SP 

 

1.1.2 Dados da Aeronave 

DADOS DA AERONAVE 
MATRÍCULA  FABRICANTE  MODELO 

PT-RVT  EMBRAER  EMB-820C CARAJÁ 
 

OPERADOR  REGISTRO  OPERAÇÃO 

LUG TÁXI-AÉREO  TPX  TÁXI-AÉREO 

 

1.1.3 Pessoas a Bordo / Lesões / Danos Materiais 

PESSOAS A BORDO / LESÕES 

A BORDO 

 

LESÕES 

 

DANOS À AERONAVE 
Ileso Leve Grave Fatal Desconhecido 

Tripulantes 2 2 - - - -  Nenhum 

Passageiros 5 5 - - - - X Leve 

Total 7 7 - - - -  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 dessa 

atividade não é determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatório Final Simplificado (SUMA), 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 (SUMA) para qualquer outro propósito 

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

Este Relatório Final Simplificado (SUMA) 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 de Ituiutaba (SNYB), a fim de realizar um voo 
com 2 tripulantes e 5 passageiros a bordo. 

O voo transcorreu normalmente até o momento do pouso na pista 17 do Aeródromo 
de Piracicaba (SDPW). Segundo o piloto, durante a corrida após o pouso, e ainda com o 
trem de pouso de nariz no ar, foi avistado um cachorro-do-mato (Cerdocyon thous - 
Linnaeus, 1766), não tendo sido possível evitar a colisão. 

O impacto contra o animal provocou o recolhimento inadvertido do trem de pouso de 
nariz. Ambas as hélices colidiram contra o solo e a aeronave se arrastou na pista por 
aproximadamente 300 metros até a parada total. 

Todos os ocupantes saíram ilesos. 

A aeronave teve danos leves. 

3. Comentários 

Os pilotos estavam habilitados e qualificados, possuindo experiência suficiente para 
realizar o tipo de voo. 

A aeronave estava com toda a documentação válida. 

O aeródromo de pouso era público e registrado, com pista de pouso adequada à 
operação da aeronave, com 1.200 metros de comprimento por 30 metros de largura e 
elevação de 1.886ft (575m). 

O aeródromo apresentou 7.506 movimentos (pousos e decolagens) no ano de 2005. 
A média registrada no quinquênio posterior ao evento (2006-2010) foi de 11.126 
movimentos. Todas as aeronaves operando no local são de pequeno porte e algumas 
podem apresentar critérios de certificação menos restritivos para resistir a colisões com 
fauna, aumentando a necessidade de proteção da área de operações contra animais 
terrestres que têm densidade corporal bastante superior a das aves para evitar acidentes 
aeronáuticos. 

No aeródromo não havia cerca operacional que isolasse a área patrimonial (lado 
terra) da área de movimento de aeronaves (lado-ar). A cerca patrimonial se constituía, à 
época, de moirões de madeira e arame farpado, não impedindo o acesso de animais 
terrestres. 

De 2009 a 2013, foram registradas no Brasil, 436 colisões com fauna terrestre 
demonstrando que se trata de situação recorrente no país. Colisões com fauna terrestre 
representam elevado risco à aviação, uma vez que a energia de impacto gerada nesses 
eventos é diretamente proporcional à massa do animal, ultrapassando, várias vezes, os 
limites de resistência de aeronaves de pequeno porte. 

O Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº164, que trata do 
Gerenciamento do Risco de Fauna nos Aeródromos Públicos não existia à época do 
incidente. O mesmo determina a realização da Identificação de Perigo de Fauna (IPF) e 
do Programa de Gerenciamento de Risco de Fauna (PGRF), somente em aeródromos 
públicos, que seja exigido o Certificado Operacional, que sejam realizados voos 
internacionais, que seja realizado transporte regular de passageiros por aeronave de 
qualquer capacidade ou transporte não regular com aeronave com mais de 60 (sessenta) 
assentos. Nenhuma dessas condições correspondia à realidade operacional em SDPW. 

Todavia, essas condições são necessárias para a realização da IPF e do PGRF, 
uma vez que nas disposições finais do RBAC 164, item 164.53 (d), consta que o "nenhum 
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operador do aeródromo deve prescindir da realização de procedimentos básicos 
operacionais e de manutenção do sítio aeroportuário para a mitigação do risco da fauna". 
O item 164.53 (d)(1) complementa a informação anterior ao afirmar a necessidade de que 
haja "garantia que o sistema de proteção não permita a presença de animais na área 
operacional". 

O Doc 9137 da OACI, em seu item 4.5.3, estabelece que é necessário que o 
aeródromo tenha instalada cerca de altura suficiente para impedir o acesso de animais 
que possam oferecer risco à aviação. Tanto cercas quanto portões e outros acessos 
devem ser permanentemente checados quanto à integridade para garantir sua eficiência. 

3.1 Fatores Contribuintes 

-  Infraestrutura aeroportuária.  

4. Fatos 

a) os pilotos estavam com os Certificados de Capacidade Física e Habilitação 
Técnica válidos; 

b) os pilotos eram qualificados e possuíam experiência suficiente para realizar o voo; 

c) a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade válido; 

d) a aeronave decolou de Ituiutaba (SNYB) com destino a Piracicaba (SDPW), com 
2 tripulantes e 5 passageiros; 

e) durante o pouso, a aeronave colidiu contra um animal terrestre (cachorro-do-
mato) e o trem de pouso do nariz foi recolhido;  

f) as hélices de ambos os motores colidiram contra o solo; 

g) todos os ocupantes saíram ilesos; e 

h) a aeronave teve danos leves.  

5. Ações Corretivas 

 Não houve. 

6. Recomendações de Segurança 

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

IG-509/CENIPA/2015 – 001                  Emitida em: 28/05/2015 

Tendo em vista a repetitividade de colisões com animais terrestres e a severidade 
intrínseca a esses eventos, recomenda-se a revisão do RBAC 164 de forma a segregar 
claramente as ações necessárias a todos os aeródromos e aquelas relativas à 
Identificação de Perigo de Fauna e ao Programa de Gerenciamento de Risco de Fauna, 
com o fito de eliminar a interpretação que essa regulação só é aplicável para aeródromos 
de maior porte. 
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Em, 03 de junho de 2015. 

 


