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Para Lenora

Contudo não garanto a total segurança das nossas barquetas sem

correrem as mesmas variedades que têm as embarcações no mar; que

assim como a nau no mar tem bonanças, tempestades e naufrágios,

assim elas hão de experimentar no ar os mesmos acidentes.

Manifesto sumário para os que ignoram poder-se navegar pelo elemento do ar,

Padre Bartolomeu de Gusmão (1709)
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INTRODUÇÃO

Em sua terceira edição ampliada, este livro oferece ao leitor o estudo de

mais 28 acidentes aéreos ocorridos ao longo de dez anos que marcam a

trajetória da aviação. Aborda, em ordem cronológica, 102 casos ocorridos

entre os anos de 1927 e 2007, período em que a aviação comercial brasileira

se desenvolveu e consolidou. Esse número, entretanto, não traduz a

totalidade dos acidentes com nossos aviões de carreira, tendo em vista

terem sido selecionados somente os principais dentre os ocorridos com

voos regulares de passageiros, embora alguns de natureza diversa também

tenham sido incluídos pelas circunstâncias singulares que os envolveram.

O conteúdo deste trabalho fundamenta-se em relatórios emitidos pela

autoridade aeronáutica brasileira e em publicações da Organização de

Aviação Civil Internacional (ICAO), órgão vinculado à ONU. Arquivos de

jornais e revistas foram consultados em busca de informações

complementares e do “clima” das diferentes épocas, e alguns pilotos

veteranos foram informalmente entrevistados. Tudo isso, porém, não

confere a este trabalho o caráter de História, no conceito mais acadêmico

do termo, pois seu conteúdo traduz minha visão pessoal, em certa medida

subjetiva, sobre os acidentes aqui narrados, alicerçada na experiência de

quinze mil horas de voo por mim acumuladas ao longo de vinte anos como

oficial-aviador da Força Aérea Brasileira (FAB) e de quinze anos como

comandante da Rio-Sul Linhas Aéreas, além de vinte e sete anos de

contínuo envolvimento com a prevenção de acidentes aeronáuticos, tanto

na aviação militar como na comercial. Desenvolvi este trabalho movido



pela convicção de que o conhecimento das circunstâncias e dos fatores

contribuintes dos acidentes aéreos ajuda a evitá-los.

Acidentes do passado constituem-se em importante fonte de informação

sobre a realidade da aviação comercial brasileira, quanto ao seu aspecto

segurança de voo, nas diferentes épocas em que ocorreram. A investigação

sistemática de acidentes aéreos permitiu que o sistema de transporte aéreo

global fosse aperfeiçoado ao ponto de hoje atingir nível de segurança

jamais igualado por qualquer outro meio de transporte na história da

humanidade. É importante ressaltar, no entanto, que a maior velocidade e

capacidade dos modernos aviões de passageiros tornaram os acidentes de

hoje potencialmente mais destrutivos que os do passado. Um só desastre

envolvendo um dos gigantescos quadrimotores Airbus A-380, que

transportam até 800 passageiros a quase mil quilômetros por hora,

constituindo-se em verdadeiros “transatlânticos aéreos”, poderá causar

número maior de vítimas do que a soma de todos os acidentes ocorridos

anualmente. Prevenir acidentes, portanto, deve continuar sendo a primeira

prioridade do sistema de transporte aéreo.

Procurei resgatar do esquecimento o lado trágico da aviação comercial

brasileira, parte indissociável de sua história quase ignorada até mesmo

por nossos aviadores profissionais. Sem desconhecer a importante

contribuição que pesquisadores, fotógrafos, memorialistas e revistas

especializadas deram e vêm dando nesse sentido, é preciso reconhecer que

o volume de informações disponíveis sobre a história de nossa aviação

ainda é modesto se comparado ao grande número de publicações editadas

nos Estados Unidos e no Reino Unido, cujo passado aeronáutico está

amplamente registrado, documentado e preservado para a posteridade.

Procurei empregar linguagem mais jornalística do que técnica na

intenção de tornar o conteúdo deste livro mais acessível ao grande público



e não somente a pilotos e especialistas em segurança de voo, por acreditar

que a ampla divulgação das circunstâncias e fatores contribuintes de

acidentes ocorridos com aviões de transporte público pode contrapor a

segurança de voo a interesses comerciais e políticos, que tendem a protelar

a instalação de equipamentos e a aplicação de medidas necessárias ao

aprimoramento da segurança de nosso sistema de transporte aéreo.

Por outro lado, é reconfortante perceber que nós, brasileiros, estamos

cada vez mais conscientes de nossa cidadania, mais exigentes com relação

a nossos direitos e mais confiantes na força coletiva do que na

generosidade espontânea de governantes e administradores. Isso também

vem refletindo-se positivamente na segurança dos serviços prestados por

nossas empresas aéreas.

Aos leitores mais relutantes em viajar pelos ares, lembro que aqui estão

reunidos cento e dois desastres ocorridos ao longo de mais de oito

décadas: número relativamente baixo de insucessos quando comparado

aos inumeráveis voos bem-sucedidos realizados no mesmo período.

Devemos considerar, também, que não existe segurança absoluta, pois

“viver é muito perigoso”, como já afirmava, com toda a razão, o jagunço

Riobaldo, personagem imortal de Grande Sertão: Veredas, obra-prima de

Guimarães Rosa.

Voar também é perigoso, pois se trata de atividade na qual erros

humanos tendem a ter consequências trágicas. Em aviação, falhas de

projeto, de execução ou mesmo de supervisão podem redundar em

catástrofes: um reversor pode incorporar erro de concepção que

permaneça anos em estado latente até vir a se explicitar em circunstâncias

extremamente desfavoráveis; a decisão de retardar a instalação de

equipamento de alerta de proximidade com o solo, por medida de

economia, pode contribuir para a colisão de um avião contra uma



montanha; políticas operacionais ambíguas ou tolerantes podem estimular

pilotos a testarem seus próprios limites de segurança.

A investigação de um acidente aéreo deve buscar a verdade oculta no

âmago do sistema, em seus processos, normas e procedimentos, não se

limitando a apontar erros cometidos por seus agentes. Dizer que um

acidente resultou de falha humana é proclamar o óbvio. Compreender o

que leva pessoas a cometer erros; descobrir por que seres humanos

inteligentes, saudáveis e tecnicamente bem preparados vez por outra

concorrem inadvertidamente para sua própria destruição e a de seus

semelhantes é o grande desafio a ser enfrentado pelos investigadores. Para

superá-lo, é necessário examinar profundamente o sistema que projeta,

constrói e sustenta o cenário no qual a aviação atua; que seleciona, treina e

supervisiona seus agentes, para desnudar suas fragilidades e reforçar suas

defesas.

O genial Goethe afirmava ser muito mais fácil reconhecer o erro do que

encontrar a verdade, pois aquele está na superfície e, por isso, é fácil

erradicá-lo, enquanto esta repousa no fundo, e não é qualquer um que

pode investigá-la. Descobrir “como” um acidente ocorreu é relativamente

fácil. Explicar “por que” ocorreu é tarefa complexa, que exige do

investigador profundo conhecimento do sistema, de suas fragilidades e

limitações.

Cerca de oitenta por cento dos acidentes fatais com aviões de carreira são

desencadeados por agentes que guarnecem a última linha de defesa do

sistema: pilotos e controladores de voo, os quais frequentemente são

apontados como os únicos responsáveis pelas tragédias, tendo em vista

seus erros estarem diretamente vinculados aos acidentes, enquanto

importantes contribuições de outros setores somente se revelam a olhos

experientes e bem treinados.



Os acidentes aqui abordados explicitaram, de forma contundente,

fragilidades presentes em nosso sistema de transporte aéreo nas diferentes

épocas em que ocorreram, a maioria das quais foram identificadas e

corrigidas. Isso fez com que, atualmente, a probabilidade de alguém perder

a vida por voar em um de nossos aviões de carreira seja menor do que a de

vir a ser atingido por um raio.

Confesso que, por vezes, assaltou-me o receio de estar a remexer em

velhas feridas cicatrizadas, já que recordar acontecimentos trágicos pode

fazer despertar dores há muito adormecidas. Por essa razão, procurei evitar

uma abordagem técnica, impessoal e fria, que ignorasse a dimensão

humana dos acidentes aqui narrados. Afinal, é para evitar que pessoas

morram e sofram que nos dedicamos a preveni-los.

Desastres aéreos são notícia e mobilizam a mídia, porém aos poucos o

assunto se esgota e a vida volta a seguir seu curso normal, exceto para

aqueles que foram diretamente atingidos pelas tragédias: pais, irmãos,

maridos, esposas, filhos, bem-amados e amigos dos desaparecidos. A

todos esses, espero que este livro possa trazer algum consolo ou ao menos

informação sobre os eventos que direta ou indiretamente marcaram para

sempre suas vidas.

Não me concedi o direito de julgar a conduta profissional dos colegas

envolvidos nos acidentes aqui tratados. Inclinado a me solidarizar com os

aviadores, com os quais me identifico e compartilho a paixão pela aviação e

pelo voo, não o fiz por qualquer sentimento corporativo, mas pela profunda

convicção de que nossa responsabilidade profissional é, de certo modo,

limitada pela natureza humana. Os aviadores costumamos reconhecer que

apenas a sorte por vezes impediu que alguns dos voos por nós conduzidos

terminassem em desastre e, por isso, respeitamos a memória dos

companheiros menos afortunados.



Nesta terceira edição, algumas incorreções de locais, datas, nomes e

circunstâncias de acidentes, apontadas por atentos leitores das duas

edições anteriores, foram corrigidas. Vinte e oito acidentes foram

adicionados aos setenta e quatro originais, dentre eles os acidentes com o

Boeing 737-800 da GOL, em Peixoto de Azevedo, em 2006, e o do Airbus 320

da TAM, no Aeroporto de Congonhas, em 2007. Assim, o histórico de

acidentes foi estendido até a primeira década deste século.

A despeito de minha preocupação com a precisão das informações sobre

os acidentes aqui tratados, é provável que este livro ainda contenha

algumas incorreções, derivadas tanto da raridade e fragmentação de

algumas das fontes de consulta como de minhas próprias limitações.

Assim, agradeço antecipadamente quaisquer informações ou correções

que me forem sugeridas pelos leitores.



1. CONDOR DORNIER WAL P-BACA

Dornier Wal Atlântico da Condor, semelhante ao Santos Dumont

Depois de viver muitos anos em Paris, Santos Dumont retornava ao Brasil a

bordo do Cap Arcona, transatlântico da Hamburg Südamerikanishe

Dampfschi� Geselscha�, ou simplesmente Hamburg Süd, então o navio

mais rápido da linha Europa – América do Sul, que deveria atracar no Rio de

Janeiro a três de dezembro de 1928. Alguns intelectuais brasileiros

planejaram homenageá-lo tão logo o navio ingressasse na Baía da

Guanabara. Do hidroavião Dornier Wal Santos Dumont, do Sindicato

Condor, eles pretendiam lançar de paraquedas mensagem de boas-vindas

ao “Pai da Aviação”, para quem a cidade do Rio de Janeiro preparara

recepção à altura do prestígio que o inventor granjeara junto aos

brasileiros.

Do convés do Cap Arcona, passageiros e homenageado observavam o

séquito de embarcações embandeiradas que apitavam continuamente,

saudando o genial patrício, que se consagrara internacionalmente ao



realizar o primeiro voo público e autônomo de uma aeronave mais pesada

do que o ar.

Em torno do Cap Arcona, dois Dornier Wal do Sindicato Condor, o

Guanabara (P-BAIA) e o Santos Dumont (P-BACA), circulavam a baixa altura.

O último deles, pilotado pelo alemão August Wilhelm Paschen, conduzia a

bordo o copiloto gaúcho Rodolpho Enet, o mecânico de bordo alemão

Walter Hasseldorf, o despachante Guilherme Auth, o funcionário da Condor

Gustavo Butzke, além de amigos do inventor: professor Fernando Laboriaux

Filho, Paulo da Graça Maya, major Eduardo Vallo (austríaco), jornalista Abel

de Araújo (do Jornal do Brasil) e esposa, Amoroso Costa, Amaury de

Medeiros, Tobias Moscoso e o engenheiro Frederico de Oliveira Coutinho.

Subitamente, Paschen realiza uma manobra brusca, talvez para evitar

colidir com o Guanabara. O hidroavião perde sustentação e despenca nas

águas da baía, matando instantaneamente seus quatorze ocupantes. O

acidente ocorreu sob as vistas dos que iam a bordo do Cap Arcona,

inclusive do pequeno grande homem, cuja saúde mental vinha dando

sinais de esgotamento desde que o avião fora empregado como arma na

Primeira Guerra Mundial, destruindo de vez suas ilusões quanto ao destino

pacífico de sua invenção.

Alberto Santos Dumont solicitou que fossem canceladas todas as

homenagens que lhe estavam reservadas, fazendo questão de acompanhar

pessoalmente o resgate e o sepultamento das vítimas do acidente, tarefa

que se estendeu por alguns dias. Posteriormente, recolheu-se à

“Encantada”, sua casa de Petrópolis, onde permaneceu em profunda

depressão. Passado algum tempo, voltou à Europa para tratar da saúde em

um sanatório dos Pirineus.

Antônio Prado Júnior, exilado em Paris, foi visitá-lo em Biarritz.

Constatando o total abatimento de Santos Dumont, telegrafou à família do



inventor para que tomasse alguma providência. Jorge Dumont Villares foi a

Paris buscar o tio e se tornou seu companheiro fiel e assíduo no Brasil.

No dia 23 de julho de 1932, Santos Dumont passava uma temporada no

Grand Hotel de La Plage, no Guarujá, quando avistou três aviões das forças

revolucionárias paulistas atacarem o cruzador Bahia nas imediações da Ilha

da Moela. O episódio foi demais para sua frágil saúde. Recolhendo-se ao

quarto 152, enforcou-se no banheiro com uma gravata, encerrando aos 59

anos uma vida extremamente profícua, porém infeliz.

O transatlântico alemão Cap Arcona não teve melhor destino. Lançado ao

mar em maio de 1927, durante vinte anos transportou passageiros entre

Hamburgo e o Rio de Janeiro, quando as viagens aéreas transatlânticas

ainda davam seus primeiros passos pelas mãos de pioneiros ousados,

como Charles Lindbergh.

Ao eclodir a Segunda Guerra Mundial, o Cap Arcona foi requisitado pela

marinha de guerra alemã. Cinco dias antes do fim da guerra na Europa, a 3

de maio de 1945, o navio estava fundeado na Baía Neustadt, nas

proximidades da cidade de Lübeck, porto do Báltico, tendo a bordo 4.500

ex-internos do campo de concentração Neuengame. Desarmado e expondo

grandes faixas brancas, foi atacado por três esquadrões de caças-

bombardeiros Typhoons britânicos, adernando em chamas. Seus

passageiros ficaram sobre o casco, tentando desesperadamente sobreviver.

A guerra, entretanto, uma vez mais revelou sua face bárbara e estúpida. Os

aviões voltaram a bombardear e metralhar o navio moribundo. Apenas 350

sobreviventes foram resgatados dos escombros fumegantes do outrora

garboso transatlântico.



Cap Arcona

Apesar de a tragédia do Cap Arcona ter provocado um número muito

maior de vítimas do que o naufrágio do Titanic, seu triste fim vem

despertando pouco interesse entre os historiadores, estando atualmente

quase relegado ao esquecimento.

Embora o Dornier Wal P-BACA Santos Dumont não estivesse realizando

voo regular de passageiros, o acidente em que se envolveu foi o primeiro

ocorrido com um avião comercial de matrícula brasileira a repercutir

intensamente na mídia e a vitimar outros ocupantes que não os próprios

tripulantes.

O Sindicato Condor perderia mais um de seus Dornier Wal na noite de 11

de setembro de 1931. Ao decolar transportando malas postais da Europa

para o sul do país, o P-BALA Olinda colidiu com uma draga submersa no rio

Potengy, na cidade de Natal. Nesse acidente morreram o piloto Max

Chistiansen, o copiloto Rodolfo Harwatt e o radiotelegrafista Franz Noether.



2. PANAIR SIKORSKY S-38 P-BDAD

Sikorsky S-38 da Nyrba do Brasil, antecessora da Panair do Brasil

A revolução que eclodira em São Paulo a 9 de julho de 1932,

autodenominada “Constitucionalista”, apresentava claros sinais de

esgotamento em face da forte reação das armas federais. No domingo, dia

25 de setembro daquele mesmo ano, três homens invadiram a oficina que a

Panair do Brasil mantinha na Ilha dos Ferreiros, na Baía da Guanabara,

apossaram-se do Sikorsky S-38 P-BDAD Pernambuco e levaram junto o vigia

Manuel Machado, talvez para impedir que ele desse o alarme. Pouco

depois, o Sikorsky decolou com destino ignorado.

Os sequestradores presumivelmente intencionavam unir-se às forças

revolucionárias paulistas. Nenhum dos três era aviador conhecido. Jaime

Taveira exercia na Panair a função de mecânico de terra na mesma oficina

da qual o Sikorsky foi retirado. Talvez possuísse algumas noções básicas de

pilotagem, adquiridas em voos de experiência dos quais eventualmente



participasse como observador. Provavelmente era ele quem pilotava o

Sikorsky.

Nas circunstâncias, a decolagem bem-sucedida foi um milagre. O voo,

porém, foi curto. Na altura de São João de Meriti, município da Baixada

Fluminense, o S-38 despencou do céu, espatifando-se contra o solo,

matando seus quatro ocupantes, dentre os quais o infortunado vigia

Manuel. Com relação ao episódio, a Panair distribuiu a seguinte nota à

imprensa:

O avião P-BDAD, de propriedade da Panair, que se encontrava no aeroporto da Ilha dos

Ferreiros, foi dali retirado na manhã de domingo, 25 de setembro, sem o menor

conhecimento ou aquiescência da empresa, por três indivíduos, que levaram em sua

companhia o vigia local. Pouco tempo depois, o aparelho espatifou-se de encontro ao solo,

a alguns quilômetros de distância de Meriti, perecendo no desastre seus quatro ocupantes.

Das investigações a que procederam com a maior presteza as autoridades competentes,

resultou a seguinte identificação dos mortos: Gastão Lopes Leal, completamente

desconhecido na Panair; Walter Voss, mecânico alemão, também absolutamente estranho

à companhia, onde ninguém o conhecia; Jaime Taveira, mecânico da oficina da Panair,

cujos aviões ele não tripulava; Manuel Machado, vigia do aeroporto. O aparelho não é do

tipo dos aviões “Commodores” empregados nas linhas regulares e não era tripulado,

portanto, por pessoal de voo da companhia, sendo o desastre de Meriti o final de uma

verdadeira aventura, cujos fins e detalhes estão sendo convenientemente apurados pelas

autoridades.

Embora a perda do P-BDAD não tenha ocorrido durante operação regular

de transporte de passageiros, merece registro pelo inusitado do fato e por

se ter constituído no primeiro sequestro de aeronave comercial de

matrícula brasileira.



Destroços do Sikorsky S-38 P-BDAD (A Noite)



3 CONDOR JUNKERS JU-52 PP-CBC

Hidroavião Junkers JU-52 PP-CBC Guaracy da Condor (MUSAL)

A Condor recebeu seu primeiro trimotor Junkers JU-52 em 1934. Pouco

tempo depois, a empresa operava uma frota de dezesseis desses aviões,

todos batizados com nomes de origem tupi-guarani. O PP-CBC Guaracy

possuía flutuadores em lugar de rodas, pois naquele tempo eram poucos os

aeródromos terrestres. Com mais de oito mil quilômetros de litoral e muitos

rios caudalosos, o Brasil oferecia vantagens à operação de hidroaviões, que

imperaram na aviação comercial brasileira até princípios da década de

1940, quando a construção de uma rede de aeródromos possibilitou o

emprego de aviões terrestres. Em seus últimos anos de vida útil, todos os

JU-52 da Condor estavam equipados com rodas em vez de flutuadores.

Operações na água envolviam riscos maiores do que em terra porque as

hidropistas eram mais sensíveis a fenômenos meteorológicos. Ventos fortes

agitavam as águas, tornando perigosas as manobras de pouso e

decolagem; chuvas e nevoeiros dificultavam a avaliação da altura pelos



pilotos; e obstáculos submersos podiam romper cascos ou destruir

flutuadores. Todos esses fatores de risco potencializavam-se à noite por

razões óbvias, inibindo operações noturnas com passageiros, que somente

tiveram início em 1943, quando a Panair do Brasil inaugurou a ligação

noturna entre Rio e São Paulo com seus bimotores Lockheed L-18 Lodestar.

Em 1938, no entanto, os hidroaviões ainda predominavam nos céus

brasileiros.

Na manhã de 22 de maio daquele ano, o JU-52 PP-CBC Guaracy pousou

em Santos às 7h40, procedente do Rio de Janeiro. Seu destino era Porto

Alegre, onde encerraria a viagem após escalar em Paranaguá e São

Francisco do Sul, cidade de Santa Catarina situada na Baía de Babitonga,

nas proximidades de Joinville. Após permanecer em Santos por cerca de

vinte minutos para desembarque, embarque e reabastecimento, o PP-CBC

afastou-se do flutuador e taxiou em direção à Ilha das Palmas para decolar.

O vento soprava forte, agitando as águas.

O Comandante Carlos Erler era experiente em hidroaviação. Aquela não

era a primeira vez que enfrentava uma decolagem difícil, porém as

condições desfavoráveis da hidropista provavelmente o preocupavam.

Tentar decolar era arriscado, mas aguardar melhores condições certamente

iria reter o Guaracy em Santos por muito tempo.

Erler aceitou o desafio e empurrou os manetes de potência à frente.

Propelido pelos três motores Hornet, o Junkers avançou resolutamente.

Sua estrutura estremecia a cada impacto mais forte das ondas. Erler

aguardava ansiosamente a velocidade necessária para “subir o degrau”, isto

é, fazer os flutuadores emergirem parcialmente das águas para reduzir a

resistência ao avanço, quando estaria ultrapassada a fase mais crítica da

decolagem. Uma rajada de vento mais forte, porém, fez o Guaracy saltar e



colidir em cheio com uma onda. O impacto destruiu os flutuadores e fez o

avião capotar e submergir.

Apenas dois dos passageiros não conseguiram abandonar o avião a

tempo: Maurício Cardoso, então Secretário de Justiça do Rio Grande do Sul,

e Gustavo Albrecht, comerciante de Porto Alegre, que ainda chegou a ser

resgatado com vida, mas veio a falecer pouco depois. O corpo de Maurício

Cardoso permaneceu no interior do Guaracy por dois dias, sendo resgatado

somente depois que uma grua conseguiu içar o hidroavião. Os demais

passageiros e tripulantes sobreviveram praticamente ilesos.

Piloto de caça alemão durante a Primeira Guerra Mundial, Carlos Erler

deixou a Condor após o acidente e retornou à Alemanha, onde pilotou

aviões de transporte da Lu�wa�e durante a Segunda Guerra Mundial.

Abatido mais de uma vez, salvou-se saltando de paraquedas. Retornando

ao Brasil, passou a voar monomotores Beechcra� Bonanza para o Táxi

Aéreo Guarani, empresa estabelecida em Porto Alegre.

Na manhã de 10 de novembro de 1952, quando decolava de Montenegro

no Bonanza PP-ARB, Erler foi surpreendido por uma falha do motor e tentou

regressar à pista. Sem energia suficiente, o avião perdeu sustentação e

despencou de cerca de cem metros de altura, matando Erler e seus dois

passageiros. Assim, quatorze anos após o acidente do Guaracy, o alemão

naturalizado brasileiro Carlos Erler, veterano de dezoito mil horas de voo,

encerrou tragicamente, aos 56 anos, a carreira no país que adotara.

O Guaracy foi o primeiro Junkers JU-52 da Condor perdido em acidente

fatal. Pouco depois, outros dois de seus JU-52 se envolveram em desastres

de maiores proporções, que arranhariam a imagem de eficiência e

segurança até então desfrutada pela empresa alemã.



Destroços do Guaracy retirados das águas da Baía de Santos (Folha da Manhã)



4. CONDOR JU-52 PP-CAT

JU-52 PP-CAT Anhangá (MUSAL)

O hidroavião Anhangá – do tupi, “espírito mau” ou “diabo” − foi o primeiro

trimotor Junkers JU-52 a integrar a frota da Condor. Adquirido diretamente

da fábrica em dezembro de 1933, no ano seguinte inaugurava a linha entre

Rio e Porto Alegre, pouco depois estendida até Buenos Aires. Equipado com

flutuadores, o Anhangá incorporava o que então havia de mais moderno na

aviação comercial. Possuía acomodações para dezessete passageiros, uma

pequena cabine para três tripulantes, além de amplos compartimentos

separados para bagagem, correspondência e carga. Impulsionado por três

motores Pratt & Withney Hornet de 650 HP, cruzava a 230 km/h, sendo

equipado com modernos instrumentos de navegação, dentre os quais a

bússola Askania, além de uma potente estação de radiotelegrafia para

ondas longas e curtas.

Nas aproximações para pouso, seus ailerons podiam atuar também como

flaps, permitindo amerissagens à velocidade de apenas 80 km/h. As



poltronas de passageiros podiam ser convertidas em sofás. Possuía,

também, instalações higiênicas aperfeiçoadas, três grandes portas altas e

largas, além de compartimentos para carga nos flutuadores. Transportava

até quatro toneladas de carga útil.

Com dezenove metros de comprimento e trinta de envergadura, o JU-52

podia subir totalmente carregado a mil metros de altura em menos de

quatro minutos. O combustível era armazenado em treze tanques

embutidos nas asas.

A Condor utilizava seus JU-52 entre o Rio e Buenos Aires e também na

Linha do Norte, que ligava semanalmente o Rio a Belém do Pará, escalando

em várias capitais do Norte e Nordeste.

Ao amanhecer da segunda-feira de 15 de agosto de 1938, o Anhangá iria

realizar a Linha do Norte, sob o comando de João Urupukina. Nas

instalações da Condor, então localizadas na Ponta do Caju, na Baía da

Guanabara, cinco passageiros foram conduzidos de barco para bordo do

hidroavião. Às 5h30, o Anhangá partiu em direção ao Estirão do Caju para

decolar. O intenso nevoeiro presente àquela hora da manhã levou

Urupukina a regressar pouco depois ao embarcadouro, para aguardar

melhores condições de visibilidade.

Uma hora mais tarde, os passageiros foram novamente embarcados, e o

Anhangá lentamente sumiu no nevoeiro. Pouco depois, o ruído de motores

em alta potência anunciava a decolagem. Bento Castilhos e Joaquim

Marques, que pescavam entre as ilhas Seca e Bom Jesus, avistaram o

trimotor voando baixo e subitamente mergulhar, destroçando-se no

impacto com as águas. O acidente causou a morte dos quatro tripulantes e

dos cinco passageiros do trimotor.



Apresentação do Anhangá à imprensa em 1934

Como a maioria dos pilotos comerciais brasileiros da época, João

Urupukina era oriundo do Curso de Sargentos Aviadores da Aviação Militar

(o Ministério da Aeronáutica somente seria criado em 1941). Brevetado aos

20 anos, por algum tempo atuou como instrutor de pilotagem na Escola de

Aviação Militar do Campo dos Afonsos, de onde se transferiu para a Condor

em 1933, tendo pilotado todos os tipos de aviões da empresa até ser

promovido ao JU-52. Em 1936, Urupukina inaugurou com um JU-52 a Linha

Aérea do Piauí, que ligava as cidades de Parnaíba e Floriano. Em 1938,

acumulara 260 mil quilômetros voando pela Condor.

Integravam sua tripulação, o mecânico Luiz Catelli, o radiotelegrafista

João Augusto Faccini − figura muito estimada no meio aeronáutico,

veterano de mais de mil horas de voo − e o comissário de bordo Miguel

Steinmacher. Nilton Alberto da Silva, Alberto Schmelling, Maria José Ferraz,

Anísio Cunha Rego e Carlos Alberto Prado eram os passageiros.

Tão logo o Anhangá decolou, a visibilidade reduzida, o pequeno ângulo

de subida dos aviões da época, a relativa imprecisão do horizonte artificial

e o retardo na indicação dos altímetros de então provavelmente fizeram

com que Urupukina deixasse de perceber que o Junkers perdia altura e se



aproximava perigosamente das águas da baía, mimetizadas com o

nevoeiro na tênue claridade da aurora.

O impacto foi violento, arrancando os flutuadores e fazendo o avião

mergulhar instantaneamente. O acidente foi mais grave do que o anterior,

ocorrido três meses antes com o Guaracy. As provações da Condor,

entretanto, ainda não haviam terminado. Cinco meses mais tarde, a 13 de

janeiro de 1939, o desastre do Marimbá veio encerrar tragicamente a

sucessão de acidentes graves, que empanaram o brilho da trajetória, até

então bem-sucedida, dos JU-52 do Sindicato Condor.



5. CONDOR JU-52 PP-CAY

PP-CAY Marimbá no Iate Clube do Rio de Janeiro

No dia 13 de janeiro de 1939, o tempo estava ruim em todo o Estado do Rio

de Janeiro. Por volta das dezesseis horas daquela sexta-feira, José Picorelli,

empregado de uma companhia italiana que explorava carvão na Serra do

Sambé, situada nas imediações de Rio Bonito, teve sua atenção atraída

pelo ruído de motores de um avião voando baixo. Em seguida, avistou-o

passar veloz por entre nuvens e mergulhar com um estrondo na mata

fechada. Apesar da dificuldade de acesso, José atingiu o local da queda e

constatou que o avião se transformara em destroços fumegantes.

Convencido da impossibilidade de haver sobreviventes, iniciou uma longa

jornada até Rio Bonito para relatar o ocorrido.

No Rio de Janeiro, a falta de notícias do Junkers JU-52 causava

inquietação no escritório central da Condor. A última mensagem de bordo

do PP-CAY Marimbá fora transmitida às 15h23, informando que sobrevoava

Indaiassú, localidade situada na rota de Vitória ao Rio, último segmento da

viagem que se iniciara no Recife pela manhã e deveria terminar no Rio às



dezoito horas. A esperança de que o Marimbá houvesse efetuado pouso de

emergência em algum ponto da Região dos Lagos se desvaneceu com a

confirmação do acidente.

Uma comitiva de funcionários da Condor, liderada pelo engenheiro Bento

Ribeiro Dantas, seguiu pelo trem noturno de Campos até Rio Bonito, cidade

que permaneceu iluminada, com o comércio aberto até alta madrugada, na

expectativa do desenrolar dos acontecimentos.

O Marimbá estava sob a responsabilidade de Severiano Primo da Fonseca

Lins, de 37 anos, pernambucano de Palmares, primeiro piloto brasileiro

nato a comandar aviões comerciais no Brasil. Em 1928 e já agrimensor,

Severiano Lins deixou Recife com destino ao Rio de Janeiro para ingressar

no Curso de Sargentos Aviadores da Escola de Aviação Militar do Campo

dos Afonsos. Após estar formado, exerceu a função de instrutor de voo

daquela escola até se transferir para a Condor em 1931, empresa na qual foi

declarado comandante de Junkers F-13, em 1933. Em 1937, Severiano

seguiu para a Alemanha às expensas da Condor, a fim de se aperfeiçoar em

voo por instrumentos na Lu�hansa.

Integravam a tripulação de Severiano, o piloto Apulchro Botto de Mello,

que estava sendo por ele avaliado para promoção ao cargo de comandante

de JU-52, o mecânico Rudolf Julio Wolf, o radiotelegrafista Everaldo

Machado e o comissário de bordo Alberto Togni.

Das dezessete poltronas destinadas a passageiros, apenas cinco estavam

ocupadas. Oswaldo Amaral, gerente do Banco do Brasil em Ilhéus, viajava

com a esposa e a filha para passar férias no Rio; José Rogal, proprietário do

parque de diversões da Feira de Amostras de Fortaleza, dirigia-se à então

capital da República no intuito de obter autorização para se estabelecer

com um parque de diversões em Porto Alegre; Arnaldo Mendes de Almeida,

de Belo Horizonte, retornava de viagem ao Norte do país.



Destroços do PP-CAY (Coleção de Fernando Chaves Lins)

O acidente do Marimbá foi do tipo CFIT (Voo Controlado contra o

Terreno), que se caracteriza pela colisão inadvertida de um avião, em

perfeitas condições técnicas e sob o controle do piloto, contra obstáculo,

solo ou água. A partir de 1973, os grandes aviões de passageiros

começaram a incorporar um dispositivo denominado Sistema de Alerta de

Proximidade com o Solo (GPWS), que alerta o piloto quando o avião se

aproxima do terreno em configuração incompatível com um pouso normal.

A instalação do GPWS, hoje obrigatória em todos os grandes aviões de

transporte público, reduziu drasticamente o índice de acidentes do tipo

CFIT. Voando de Vitória para o Rio entre nuvens, sem contato visual com o

terreno, a navegação do Marimbá dependia de instrumentos de bordo e de

infraestrutura de auxílios extremamente precários se comparados aos

atuais, mas que traduziam o que de melhor a aviação podia oferecer na

década de 1930. É importante ressaltar que as cartas aeronáuticas da

época indicavam 200 metros como sendo a cota máxima das elevações da

área do acidente quando, na verdade, o ponto culminante da Serra do

Sambé atinge 900 metros.



O tempo que tudo transforma levou os Junkers, a Condor e a

hidroaviação. Poucos são os que hoje conhecem a história do Marimbá e de

seu comandante. Um busto de bronze no Aeroporto dos Guararapes e duas

ruas que levam seu nome, uma em Palmares, outra em Recife, rendem justa

homenagem ao comandante Severiano Primo da Fonseca Lins, pioneiro da

aviação comercial brasileira.

Comandante Severiano Lins (Coleção de Fernando Chaves Lins)



6. VASP JU-52 PP-SPF

JU-52 Cidade de Santos da VASP (Carlos Dufriche)

A cidade foi abalada ontem pelo maior desastre da história da nossa aviação e um dos

maiores da aviação mundial. No choque violento de dois aviões, um deles conduzindo

passageiros, perderam a vida dezenove pessoas. Uma terrível fatalidade enlutou, desse

modo, a aviação comercial brasileira, consternando todo o país. Do Aeroporto Santos

Dumont, levantara voo, rumo a São Paulo, às 14h30, um avião da VASP que, quando

ganhava altura, bem próximo da enseada de Botafogo, foi chocar-se com outro aparelho,

bimotor, então realizando evoluções sobre a baía. Na tremenda colisão, desgovernaram-se,

partidos, os dois aparelhos, indo o da VASP projetar-se no mar, enquanto o bimotor, como

um bólido, esbarrando em árvores na praia de Botafogo, largando destroços, foi cair no

prédio n° 154 daquela praia, demolindo-o e ainda atingindo o telhado da casa contígua.

Entre as vítimas, figura o Sr. Hernandez Catá, ministro de Cuba no Brasil, escritor ilustre e o

sr. Evandro Chagas, cientista brasileiro. (O Jornal, 09 de novembro de 1940)

Com a inauguração do Aeroporto Santos Dumont, a Viação Aérea São Paulo

(VASP) adquiriu na Alemanha três trimotores Junkers JU-52 e passou a

utilizá-los entre as duas maiores cidades do país. Três voos diários partiam

do Aeroporto de Congonhas, então conhecido como “Campo da VASP”,

lançando as bases da atual Ponte Aérea Rio-São Paulo.

Ao contrário da maioria dos JU-52 operados na mesma época pela

Condor, os da VASP eram aviões terrestres. Dotados de trem de pouso fixo,



operavam somente em terra. Os três primeiros, de um total de sete aviões

do mesmo tipo, foram batizados de Cidade de São Paulo (PP-SPD), Cidade

do Rio de Janeiro (PP-SPE) e Cidade de Santos (PP-SPF).

Quando o JU-52 Cidade de Santos decolou do Aeroporto Santos Dumont

na proa do Pão de Açúcar, às 14h30 da sexta-feira, dia 8 de novembro de

1940, o biplano De Haviland Dragon LV-KAB, pertencente à filial argentina

da Anglo Mexican Petroleum Company, ou Shell Mex, manobrava para

pousar na pequena pista do Fluminense Yacht Club, hoje Iate Clube do Rio

de Janeiro. O Dragon viera ao Brasil acompanhando uma esquadrilha de

aviões argentinos que participou das comemorações da Semana da Asa

daquele ano. Seu piloto, o inglês Collin Abbott, 43 anos, estava a serviço da

Shell Mex há 11 anos.

O voo 4752 da VASP estava sob a responsabilidade do comandante Júlio

Costa, oriundo da extinta aviação da Força Pública de São Paulo e um dos

pioneiros da empresa paulista. Integravam a sua tripulação o piloto Paulo

Cintra Leite, da reserva naval aérea, e Ely Lopes de Araújo, radiotelegrafista

de bordo. Quinze eram os passageiros: Laerte Araújo, Nadine Kaner,

Theodor Weber, Paulo Andreghetti, Alfonso Hernandes Catá (ministro de

Cuba no Brasil), Luiz Perlmann, Ladislau Roman, Gustavo Godoy Filho,

Sebastião Leme Salles, Professor Evandro Chagas (cientista brasileiro),

Sohybhy Chaddoud, Arganti Fannuchi, Aron Belinky, Edward Pegelly e Alex

Stabell Grieg (cônsul da Noruega em São Paulo).

Ao sobrevoar a Enseada de Botafogo, o Cidade de Santos foi abalroado

pelo Dragon. A parte posterior da asa direita do Junkers se rompeu, e o

avião despencou nas águas da Baía da Guanabara. Ferido de morte, o

Dragon ziguezagueou no ar, culminando por colidir em alta velocidade

contra árvores da orla. A violência do impacto fez com que o corpo de Collin

Abbott fosse projetado do avião, indo cair no pátio do Colégio Juruena. Aos



pedaços, o Dragon finalmente colidiu com o prédio de número 154 da Praia

de Botafogo, nas proximidades do antigo Colégio Aldridge.

A imprensa da época informou que o Dragon realizava evoluções sobre a

Baía da Guanabara, sugerindo que o acidente teria sido causado por

imprudência do piloto inglês. Comunicado da VASP reforçava essa versão,

afirmando que o biplano argentino executava manobras perigosas em

torno do JU. Como o Dragon não era avião adequado a acrobacias,

possivelmente Abbott tenha inadvertidamente cruzado a trajetória do

Junkers ao ingressar no circuito de tráfego do Fluminense Yacht Club, cuja

pista era quase perpendicular à do Aeroporto Santos Dumont. O ângulo de

convergência dos dois aviões provavelmente fez com que a perigosa

aproximação de ambos não fosse percebida por seus pilotos.

Em 1940, o Aeroporto Santos Dumont ainda não dispunha de uma Torre

de Controle (TWR), instalada somente em junho de 1943. Até então,

informações de tráfego aéreo eram fornecidas pela estação de rádio da

Panair do Brasil, cujo operador não visualizava o espaço aéreo que

circundava o aeroporto e, portanto, não tinha condições de controlar o

tráfego local, tarefa e responsabilidade de uma TWR, não de uma simples

estação de rádio. Evitar colisões no ar era responsabilidade única e

exclusiva dos pilotos.

Várias colisões em voo posteriores, ocorridas em ótimas condições

meteorológicas, evidenciaram a impossibilidade de os pilotos evitarem

outras aeronaves valendo-se apenas de observação visual direta da cabine

de comando. Os frequentes e necessários ajustes do foco visual, que se

alternam constantemente do espaço aéreo exterior (infinito) para o painel

de instrumentos (próximo); a disposição das janelas da cabine de

comando, que limitam o segmento de espaço aéreo passível de ser

observado; ilusões de ótica provocadas por nuvens e outros fenômenos



meteorológicos, todos são fatores que podem fazer dois aviões

convergirem perigosamente sem que seus pilotos o percebam.

PP-SPF da VASP, provavelmente em Uberaba (AeroMuseu)

Em resumo, a falta de efetivo controle do espaço aéreo em torno do

Aeroporto Santos Dumont, somada à inadequada localização da pista do

Fluminense Yacht Club (definitivamente interditada algum tempo após o

acidente) e a uma pitada de azar, determinou o desastre de Botafogo,

primeira colisão no ar envolvendo um avião de carreira brasileiro.



7. PANAIR LODESTAR PP-PBD

Lockheed Lodestar PP-PBD da Panair (Carlos Dufriche)

Em abril de 1941, a Panair do Brasil recebeu os primeiros três dos quatorze

bimotores Lockheed Lodestar, que utilizou entre os anos de 1941 e 1947.

Impulsionados por dois motores Pratt & Whitnet SIC3G de 1.050 HP, os

Lodestar transportavam quatorze passageiros a 350 km/h, sendo os mais

velozes bimotores empregados por empresas aéreas brasileiras da época.

Bem equipados, ampliaram as operações por instrumentos e inauguraram

a era dos voos noturnos de passageiros no Brasil. O preço do pioneirismo

foi alto. Quando o PP-SAB da Sociedade Anônima Viação Aérea Gaúcha

(SAVAG), último Lodestar a integrar a frota de uma empresa aérea brasileira,

foi exportado para os Estados Unidos em 1951, dez anos se passaram e sete

dos dezenove Lodestar de matrícula brasileira tinham sido perdidos em

acidentes fatais, o que valeu ao Lodestar a fama de avião perigoso e a

alcunha de “caixão voador”.



Tripulados por dois pilotos, um radiotelegrafista e um comissário de

bordo, os Lodestar voaram nas cores da Panair até 1947, ano em que a

empresa se desfez dos dez exemplares sobreviventes, vendendo três deles

para a SAVAG, dois para a Viação Aérea Bahiana (VAB) e exportando os cinco

restantes. Também a Navegação Aérea Brasileira (NAB) operou outros cinco

Lodestar, dois dos quais foram perdidos em acidentes, um deles fatal,

sendo os três restantes exportados.

Em 1941, a Panair do Brasil estreava seus Lodestar e uma das linhas mais

concorridas era a que ligava o Rio de Janeiro (Santos Dumont) a Porto

Alegre (São João), escalando em São Paulo (Congonhas) e Curitiba

(Bacacheri).

No dia 18 de agosto daquele ano, uma segunda-feira, o Lodestar PP-PBD

decolou de Curitiba para São Paulo com doze pessoas a bordo, executando

o penúltimo segmento da linha entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. O céu

estava encoberto na capital paulista, e o Aeroporto de Congonhas operava

por instrumentos.

Por razões até hoje não esclarecidas, o avião passou a vertical de

Congonhas e prosseguiu na direção Norte até colidir com o topo da Serra

da Cantareira, elevação situada nas imediações do atual Aeroporto de

Guarulhos. O avião abriu uma pequena clareira na mata e se desintegrou.

Não houve fogo, o que contribuiu para que cinco de seus ocupantes

sobrevivessem. O PP-PBD somente foi localizado na manhã seguinte por

um avião da FAB. Dois sobreviventes foram resgatados gravemente feridos,

enquanto o comissário de bordo e dois passageiros estavam em melhores

condições.

O saudoso comandante Arthur Martins Rocha, que voou na Panair do

Brasil de 1937 a 1945, relata em seu livro de memórias Aviação, do Sonho à

Realidade, sua opinião sobre o acidente:



O sinal emitido pelas estações de rádio, e captado pelos gônios, dependia em grande

parte da eficiência do radiotelegrafista de bordo. O sinal era captado de uma direção,

porém poderia estar vindo com 180 graus de diferença. Todo o cuidado era necessário,

especialmente próximo do bloqueio, para não deixar passar o cone de silêncio sem

perceber. Até hoje, não se sabe ao certo o que aconteceu com o comandante Roldão que,

vindo de Curitiba em um Lodestar da Panair, bateu na Serra da Cantareira, depois de

ultrapassar Congonhas. Não teria o radiotelegrafista percebido o cone de silêncio? Por que

o comandante Roldão estava abaixo da altura de segurança? São perguntas que jamais

serão respondidas, pois os inquéritos eram muito falhos.

Rocha também relata uma situação de risco em que se envolveu durante

uma aproximação por instrumentos no Aeroporto de Congonhas. Seu

radiotelegrafista sintonizou, por engano, a rádio difusora de Sorocaba, cuja

frequência era 1.040 quilociclos, em vez da rádio difusora de São Paulo, que

operava em 1.000 quilociclos e era utilizada como auxílio básico do

procedimento de descida por instrumentos. Rocha somente percebeu que

algo estava errado ao transpor a densa camada de nuvens na altitude

mínima de descida e avistar fios de alta tensão à sua frente, nas imediações

de uma represa, mais tarde identificada por ele como sendo a da Light, em

Sorocaba. A iniciativa de subir imediatamente para a altitude de segurança,

mais uma ajuda da sorte, salvou o avião e a vida de todos a bordo.

Situações semelhantes ocorriam com relativa frequência na aviação de

então, devido mais à precariedade da infraestrutura da época do que a

erros operacionais.

Em nota publicada no dia seguinte ao desastre, o Ministério da

Aeronáutica trazia informações sobre o acidente:

O avião PP-PBD, da Panair do Brasil S.A., desaparecido às 13 horas de segunda-feira ao

chegar a São Paulo, procedente de Porto Alegre, foi localizado ontem pela manhã na região

serrana da Cantareira, próximo da capital paulista, pelo Major Júlio Américo dos Reis,

diretor do Parque de Aeronáutica de São Paulo. Num avião cabine da Força Aérea Brasileira,

o Major Júlio Américo dos Reis voou várias vezes sobre o local, que fica no pico mais alto da

serra, e em seguida, deixando o aparelho, comunicou-se com a chefia da turma de socorro,

inteirando-a do que havia visto. Na parte da serra onde caiu o avião da Panair notava-se



uma clareira, naturalmente feita pelo próprio aparelho. O moço de bordo Davi Novak, o

professor Philip Jessup e o Sr. Hugo Davis chegaram ontem à capital. Os dois primeiros com

pequenos ferimentos e o último incólume. Para o local onde foi visto o aparelho, de difícil

acesso, seguiu uma turma de socorro dirigida pelo Sr. Durval Vilalva, primeiro delegado

auxiliar da polícia de São Paulo, Major Bayerlein, do Corpo de Bombeiros, e por oficiais do

2° Regimento de Aviação. Aviões da FAB e da Panair voaram constantemente sobre o local,

auxiliando a orientação da referida turma. As últimas notícias, recebidas até às 21 horas de

hoje, informaram que a turma de socorro alcançara o local onde se encontra o avião às

19h30, mas terá de pernoitar ali, iniciando a descida hoje pela madrugada. Foi verificada a

morte de toda a tripulação, com exceção do moço de bordo. Dos passageiros, excetuados

os dois acima referidos e os Srs. Julio Carlos Wittis e Savio Cruz Secco, que foram

encontrados gravemente feridos e estão sendo tratados no próprio local, todos os demais

pereceram.

Clovis Roldão de Oliveira Barros comandava o PP-PBD. Como a maioria

dos pioneiros da aviação comercial brasileira, ele era oriundo do Curso de

Sargentos Aviadores da Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos.

Graduado em 16 de novembro de 1932, ingressou na Panair do Brasil por

volta de 1937, após deixar o serviço ativo da aviação militar. Segundo o

saudoso comandante Aldo Pereira, piloto e historiador, Clovis Roldão foi o

mentor da antiga Associação Profissional dos Aeronautas do Brasil,

precursora do atual Sindicato Nacional dos Aeronautas, fundado em 31 de

março de 1947, quase seis anos após o acidente que roubou a vida de seu

inspirador. Faziam parte de sua tripulação o copiloto Comet Sipetz, o

radiotelegrafista Milton Sarmanho de Freitas e o comissário Davi Novak.

Entre as vítimas fatais do acidente estavam o reitor da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul e membro do Conselho Nacional de

Educação, Ari de Abreu Lima; o professor emérito da Faculdade de Medicina

de Porto Alegre, Dr. Fernando Freitas e Castro, e o engenheiro Álvaro Catão,

que foi gerente das organizações Henrique Lage e da Estrada de Ferro Dona

Tereza Cristina, presidente da Confederação Brasileira de Desportos,



primeiro prefeito da cidade de Imbituba, Santa Catarina, além de deputado

da Assembleia Legislativa de Santa Catarina por três legislaturas.



8. VARIG JU-52 PP-VAL

PP-VAL da VARIG no antigo Aeroporto Federal de Porto Alegre (VARIG)

Desde a sua fundação, em 07 de maio de 1927, a Viação Aérea Rio-

Grandense (VARIG) pouco progredira. Seus primeiros hidroaviões Dornier

Wall P-BAAA Atlântico e Dornier Merkur P-BAAB Gaúcho foram logo

devolvidos ao Kondor Syndicat, sendo substituídos por dois pequenos

Klemm L-25 terrestres, de dois lugares, que transportavam basicamente

malas postais. Suas operações ganharam algum impulso em 1932, quando

adquiriu dois Junkers F-13 (PP-VAF e PP-VAG), e novamente em 1937, com a

incorporação de um Messerschmitt Me20b Aceguá, monomotor monoplano

de asa alta para dez passageiros, então o maior avião de sua frota. No início

dos anos de 1940, seus voos se limitavam ao Rio Grande do Sul, e seu

volume de tráfego era inexpressivo quando comparado ao das duas

maiores empresas aéreas nacionais: Condor e Panair.

Em 1938, numa decisão ousada para a época, a VARIG adquiriu da South

African Airways um Junkers JU-52 trimotor, o Mauá, seu primeiro avião bem

equipado para voar por instrumentos, condição, no entanto, de pouca



utilidade nos voos destinados às cidades do interior do Rio Grande do Sul,

cujos aeroportos, na época, eram desprovidos de infraestrutura para tal

tipo de operação.

Impulsionado por três motores radiais de nove cilindros Pratt & Whitney

Hornet de 600 cavalos, o Mauá cruzava a 245 km/h e seu peso máximo de

decolagem era de 9.200 kg. Embora os JU-52 dispusessem de 17 poltronas,

a VARIG adaptou o “Mauá” para 21 passageiros, quatro dos quais

acomodados no corredor, em bancos articulados às poltronas.

O JU-52 fazia as linhas mais concorridas, como a que ligava Porto Alegre a

Pelotas, e somente voava quando o número de passageiros excedia a

capacidade dos aviões menores. Apenas três comandantes o pilotavam:

Harald Stunde (piloto-chefe), Franz Xavier Greiss e Carlos Ruhl.

Na manhã de 28 de fevereiro de 1942, uma sexta-feira, o Mauá estava

sendo preparado para realizar o voo de Pelotas com decolagem prevista

para as oito horas. Bem cedo, o trimotor foi deslocado para o pátio de

paralelepípedos fronteiro à pequena estação de passageiros do Aeroporto

Federal de Porto Alegre (São João), antecessor do Salgado Filho, situado no

prédio que até pouco tempo abrigava a gráfica da VARIG. Os primeiros

“autos de praça”, como então eram denominados os táxis, já

desembarcavam os passageiros, em sua maioria homens envergando

ternos de casimira inglesa ou de linho irlandês, chapéus Ramenzoni, Prada

ou Cury e sapatos bicolores. No balcão da VARIG, as malas eram pesadas

em uma balança mecânica encimada por um mostrador redondo. Na

época, Porto Alegre tinha uns 300 mil habitantes, sendo raro não se achar

um conhecido ou mesmo parente no saguão do aeroporto. O cheiro de café

recém-passado aguçava o paladar, e a conversa fluía solta e descontraída.

Do saguão, os passageiros podiam avistar o trimotor recebendo os últimos

retoques antes da viagem.



Naquela manhã de verão, o PP-VAL estava sob a responsabilidade do

comandante Harald Stunde, 43 anos, piloto-chefe da VARIG. Estoniano de

nascimento, Stunde voara no Lloyd Aéreo Boliviano e na Argentina, antes

de ingressar na empresa aérea gaúcha em 1932, onde acumulara 7.500

horas de voo e conquistara reputação de piloto capaz e prudente.

Enquanto os passageiros embarcavam, amigos e familiares acenavam da

pequena varanda situada em frente ao saguão. Os três motores do Junkers

despertavam em nuvens de fumaça azulada cheirando a óleo queimado, e

as três hélices giravam sincronizadas, propelidas pelos motores

ronronando em uníssono. A um sinal do piloto, os calços foram retirados

das rodas, e o PP-VAL se deslocou lentamente em direção a uma das três

pistas não pavimentadas do Aeroporto Federal de Porto Alegre. Minutos

depois, decolava na direção Sul e desaparecia das vistas dos presentes. O

saguão ficou vazio quando os automóveis partiram.

Pouco tempo depois, surgiram rumores de que algo anormal se passava

com o Mauá, pois, desde a decolagem, o trimotor não mais se comunicara

com a estação-rádio da VARIG. Mais tarde, um pescador chegou com a

notícia de que um grande avião havia caído numa das ilhas do rio Guaíba,

nas proximidades do clube náutico Veleiros do Sul. De fato, o Mauá caíra na

Ilha do Pavão, no delta do rio Jacuí, em frente ao bairro Navegantes,

aproximadamente a cinco quilômetros do aeroporto. O trimotor colidira

com o solo e incendiara-se. Os dois únicos tripulantes e três dos 21

passageiros morreram instantaneamente. Dois dos sobreviventes

posteriormente faleceram no hospital devido à gravidade de seus

ferimentos, elevando o número de vítimas fatais para sete.

Às oito horas, carregando 21 passageiros, entre os quais uma criança de dois anos, sob o

comando do velho piloto Harald Stunde, tendo como mecânico o jovem Bruno Wilibaldo

Wagner, o aparelho levantou voo com destino a Pelotas, rota que vinha fazendo há muitos

anos. A decolagem fez-se normalmente, segundo testemunharam os técnicos da VARIG



presentes, no momento, no Aeródromo Federal, pois acompanharam o voo do avião até a

altura dos Frigoríficos Nacionais, quando o perderam de vista. Às oito e vinte, a estação de

radiotelegrafia da VARIG informava ao diretor da companhia, Sr. Rubem Berta, que o Mauá

não dava sinal. Sua Senhoria rumou imediatamente para o Aeródromo Federal, tomando as

providências que cabiam no caso. Poucos instantes depois, porém, chegava ao aeródromo

um pescador, dizendo que um avião grande havia caído em uma das ilhas fronteiras,

próximo à sede do clube Veleiros do Sul. Dirigindo-se ao local indicado pelo pescador, os

diretores e funcionários da VARIG, bem como do Departamento de Aeronáutica Civil e

outras pessoas, foram encontrar o Mauá completamente destroçado, pois o aparelho havia

sido presa das chamas. É difícil descrever o espetáculo que, então, se descortinou aos olhos

de todos. Já muitos populares se encontravam no local prestando os primeiros socorros,

pois as vítimas eram numerosas. Alguns estavam mortos, com seus corpos carbonizados;

outros gravemente feridos, com horríveis queimaduras, além de outros com sérios

ferimentos, poucos eram os que haviam conseguido escapar ilesos. (Correio do Povo, 01 de

março de 1942)

A VARIG tem o pesar de anunciar que ontem, pouco depois da decolagem do trimotor

Mauá, do Aeroporto de Porto Alegre, deu-se com o mesmo um acidente, em conseqüência

do qual faleceram três passageiros e dois tripulantes, saindo feridos sete passageiros,

estando os outros dez ilesos, ou com ferimentos leves, sem importância. Atribui-se o

acidente do Mauá ao fato de ter o piloto encontrado sobre a bacia do Guaíba, pouco depois

de ter cruzado os Frigoríficos Nacionais, uma mancha densa de cerração. Possivelmente o

piloto, visando a segurança dos passageiros e do material que lhe estava confiado, tentou

voltar ao aeroporto e, ao procurar contato com o solo, para orientar a marcha do avião, por

ocasião do que fez várias tentativas de baixar e de subir, bateu com a ponta da asa direita

contra o solo, produzindo-se, em seguida, o lamentável acidente, de que damos notícia, e o

fogo mais tarde irrompido a bordo […] Por estas razões, e ainda considerando que o

aparelho, no momento de tomar contato com o solo, estava com o rumo completamente

contrário ao curso natural, é que se presume que o piloto, nas tentativas de voltar ao

campo e reconhecer o terreno, bateu com a asa direita contra o solo. Esta probabilidade

aumenta de ponto porque é um fato sabido que sobre uma superfície da água a cerração

com ela se confunde ao ponto de não se reconhecer a proximidade da mesma […]. (Nota

da VARIG, 1 de março de 1942)

Um dos sobreviventes do Mauá foi Walter Ferreira, popular locutor da

Rádio Farroupilha de Porto Alegre, que viajava à cidade de Rio Grande em

férias. Declarou ele ao Correio do Povo que, logo após a decolagem, ao

olhar pela janela, avistou somente nuvens. Daí a instantes, o avião se



chocou contra arbustos, deslizou por algum tempo e se destroçou.

Enquanto os demais sobreviventes procuravam abandonar o Mauá pela

porta principal, que já estava aberta, Walter percebeu a presença de fogo no

interior do avião. Desembaraçando-se do cinto de segurança, quebrou o

vidro da janela com um pontapé e pulou, caindo em terreno lamacento.

Teve de fazer grande esforço para se afastar do avião, pois a cada passo que

dava enterrava-se até à cintura. As chamas devoravam o “Mauá”. Walter

podia ouvir gritos de desespero e de dor. Após se afastar por cerca de

quinze metros, ele olhou para trás, constatando que o trimotor se

transformara em escombros calcinados.

O comandante Geraldo Knippling, em seu livro Falando de Avião, assim se

refere ao acidente:

Também foi em função do risco assumido que houve o primeiro acidente com a VARIG.

Era um JU-52 recém-adquirido, o único e o orgulho da companhia. O voo seria de Porto

Alegre para Pelotas, com decolagem pela manhã. Sobre o aeroporto havia nevoeiro em

dissipação. O comandante Harald Stunde era da velha guarda, acostumado a voar sem

perder de vista o solo. Mesmo tendo o avião instrumentos para voo cego, optou ele pela

modalidade antiga, saindo em voo raso em direção ao delta do Jacuí. Lá encontrou

cerração mais densa e, ao tentar fazer uma curva, bateu com a asa no solo, destruindo a

aeronave no impacto. Quase todos os ocupantes pereceram.

Uma vez mais, o rápido desenvolvimento da aviação surpreendeu um

experiente piloto. Harald Stunde era do tempo em que se voava vendo o

chão. Fizera isso muitas vezes, nas muitas horas que acumulara em aviões

menores e mais lentos do que o Junkers JU-52. Estoniano de nascimento e

brasileiro naturalizado, Stunde era o aviador mais antigo e o chefe dos

pilotos da VARIG. Tinha 43 anos quando morreu, deixando esposa e um

filho de cinco anos.

Franz Xavier Greiss, um dos colegas de Stunde – figura folclórica de

aviador, conhecedor profundo da arte de voar e de todas as manhas da

aviação antiga –, encerrou voluntariamente sua carreira nos Junkers.



Demonstrando invulgar discernimento das próprias limitações, abdicou de

voar os novos e velozes Lockheed Electra (bimotor que transportava dez

passageiros, anterior ao quadrimotor turboélice Electra II da Ponte Aérea),

afirmando que seu “jeito de voar” levaria o Electra a matá-lo em pouco

tempo.

Interior do PP-VAL (VARIG)

Depois do desastre do Mauá, nunca mais um avião da VARIG recebeu

nome de batismo. Rubem Berta aprendera que um nome marca um evento

para sempre. Com a entrada em operação dos pequenos bimotores

Lockheed L-10 Electra, de dez lugares, a VARIG padronizou sua frota e fez a

transição do voo visual para o voo por instrumentos, ingressando

definitivamente na era da “aviação científica”.



9. PANAIR LODESTAR PP-PBG

Lodestar PP-PBK, semelhante ao PP-PBG (Panair do Brasil)

Ao alvorecer de 28 de setembro de 1942, precisamente às 5h45, o Lockheed

L-18 Lodestar PP-PBG da Panair do Brasil, sob o comando de Ismael

Guilherme, decolou do Aeroporto Santos Dumont para Porto Alegre, viagem

com escalas previstas em São Paulo e Curitiba. Mais tarde, quando o avião

passava sobre Santos e iniciava a descida para pousar no Aeroporto de

Congonhas, seus dois motores subitamente pararam. Com pronunciado

ângulo de descida, o Lodestar penetrou na mata nas proximidades de

Pedra Branca, município de Santo André. Todos os seus onze passageiros e

quatro tripulantes pereceram instantaneamente.

Eram passageiros do PP-PBG Eduardo Lopes (ministro do Tribunal de

Contas Federal), Lineu de Paula Machado (presidente do Jockey Club do Rio

de Janeiro e figura destacada da sociedade carioca), Luiz Rocha Osório,

Fernando Nicolau Pena Cavalcanti, Holk Menezes Loureiro, Durval Vilalba

(delegado de polícia que participara do resgate das vítimas do acidente



com o Lodestar PP-PBD), Carl Fred Wilkins, Eduardo Adler, Elimar Pereira

Silva, Armando Ribeiro Silva e Manoel Araújo. Integravam a tripulação de

Ismael Guilherme, o copiloto Walter Seibel, o radiotelegrafista Solon

Albuquerque e o comissário Gabriel Fernando.

Em seu livro Memórias de um Piloto de Linha (O Cruzeiro, 1954), o

comandante Coriolano Luiz Tenan menciona ligeiramente esse acidente,

atribuindo-o a grave defeito na alimentação dos motores.

O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 29 de setembro de 1942,

assim descreve o comandante Ismael Guilherme:

O Dr. Ismael Torres Guilherme Cristiano era filho de um luminar da magistratura brasileira

– ministro Eliseu Guilherme Cristiano – e irmão de um moço que, como ele, dedicou-se aos

estudos aviatórios. Integrado na falange daqueles que dia e noite trabalhavam pelo

engrandecimento do Brasil, Ismael Guilherme, cheio de credenciais que o recomendariam

ao respeito e à admiração de todos, foi médico acatado, deputado e administrador de largo

descortino, enérgico e de visão clara e feliz nas iniciativas que empreendeu. Incansável

batalhador das coisas que se relacionam com a aviação nacional, foi na Viação Aérea São

Paulo (VASP) um dos baluartes dos empreendimentos progressistas do país e um técnico

perfeito. Sendo já invejável pela sua cultura geral e conhecimentos das coisas relacionadas

com a ciência aeronáutica, além de possuir um alto senso administrativo, aprimorou esses

conhecimentos em estudos feitos na Europa em 1939. Ultimamente era comandante da

“Panair do Brasil” e capitão-médico da Força Policial do Estado. O Dr. Ismael nasceu em

Ribeirão Preto em 25 de abril de 1904. Era filho do ministro Dr. Eliseu Guilherme Cristiano e

de dona Marieta Torres Guilherme. Deixa viúva dona Rute Falcone Guilherme e dois filhos

menores, Iara e Eliseu. Era irmão dos senhores José Guilherme, Dr. Valdo Guilherme, dona

Sibele Guilherme e senhorita Vanda Guilherme.

Os motores do Lodestar eram supridos de combustível por quatro

tanques – principal esquerdo, principal direito, auxiliar esquerdo, auxiliar

direito –, cada um deles com capacidade de armazenar 100 galões

americanos de gasolina de alta octanagem, o que dava ao avião a

autonomia máxima de cinco horas.

Normalmente, o motor esquerdo consumia gasolina de um dos tanques

do lado esquerdo, enquanto o motor direito era alimentado por um dos



tanques do lado direito, o que garantia o balanceamento entre as asas

durante o voo. Os motores, no entanto, podiam consumir combustível de

qualquer tanque, bastando para isso que os pilotos selecionassem o

tanque desejado através das respectivas seletoras, localizadas na cabine de

comando, uma de cada lado do pedestal de manetes. Cada seletora podia

conectar qualquer motor a qualquer tanque; podia, também, bloquear

totalmente o fluxo de combustível para o motor, bastando para isso que

fosse posicionada em fechado.

Os indicadores de quantidade de combustível nos tanques

(liquidômetros) não inspiravam confiança, razão pela qual era dever do

copiloto conferir a quantidade de combustível antes do voo, inserindo nos

bocais dos tanques uma grande régua de madeira graduada em galões

americanos.

Os sistemas de combustível dos aviões da geração do Lodestar eram

vulneráveis a erros operacionais. Os pilotos utilizavam toda espécie de

macetes para não se esquecerem de trocar os tanques no momento

adequado. Mesmo assim, nem sempre conseguiam evitar que algum

imprevisto (falha mecânica, tráfego aéreo, problema com passageiros,

condição meteorológica adversa etc.) os fizesse se esquecer de trocar de

tanques, simplesmente porque passara o momento habitual em que tal

procedimento era realizado. Armadilhas desse tipo, vinculadas à força do

hábito, só vieram a ser bem compreendidas quando o aspecto psicológico

do fator humano passou a ser estudado em profundidade e a ganhar

relevância na investigação de acidentes aeronáuticos.

Provavelmente, o copiloto Walter Seibel tenha efetuado a troca dos

tanques de combustível no início da descida, conforme previa a

padronização da Panair do Brasil, enquanto Ismael Guilherme pilotava o

Lodestar por instrumentos. Descartando-se por parecer improvável o



fechamento involuntário dos tanques de combustível pelo copiloto, uma

falha simultânea de ambos os motores somente poderia se explicar pelo

esgotamento do tanque que estivesse alimentando os dois. Na época dos

Lodestar, não era raro pilotos se esquecerem de trocar os tanques e serem

surpreendidos pelo funcionamento irregular ou o apagamento súbito dos

motores, incidentes normalmente sem maiores consequências além de um

susto nos tripulantes e passageiros. É importante ressaltar que a história

trágica da aviação também registra vários casos de falhas de motor por

água no combustível ou erros de abastecimento, hipóteses compatíveis

com as circunstâncias do acidente. O verdadeiro motivo da parada súbita e

simultânea de ambos os motores do PP-PBG, entretanto, talvez jamais

venha a ser conhecido.

Cabine de comando do Lodestar, com as seletoras do tipo “borboleta” (em vermelho)

Ao sentir o avião perder energia, Ismael Guilherme deve ter empurrado o

manche à frente para trocar altura por velocidade. O tempo se esgotava e o

Lodestar descia rapidamente. Para reativar os motores, Ismael e Seibel

tinham de identificar o problema, ajustar corretamente as seletoras de

combustível, reduzir os manetes de potência, para evitar que as hélices

“disparassem” quando os motores voltassem a funcionar, acionar a bomba



manual de combustível, para que a gasolina fluísse dos tanques até os

motores, tudo isso sem se descuidarem da pilotagem. Sob intensa pressão

psicológica, os dois devem ter lutado bravamente para salvar o PP-PBG e a

vida dos que estavam a bordo. Infelizmente, a sorte os abandonara naquela

triste manhã de primavera.



10. VASP JU-52 PP-SPD

PP-SPD no Aeroporto Santos Dumont por volta de 1940 (Infraero)

A cidade foi surpreendida, na manhã de ontem, pela dolorosa notícia de um desastre de

aviação, de trágicas consequências, nas proximidades do Aeroporto Santos Dumont. Um

avião da VASP, vindo de São Paulo, quando procurava aterrissar, devido às péssimas

condições de visibilidade, chocara-se com uma das alas da Escola Naval. Do desastre,

resultou a morte de numerosas pessoas, salvando-se apenas três passageiros. As

proporções do acidente e a projeção social de algumas das vítimas fizeram com que a

capital do país vivesse horas de grande emoção, procurando conhecer pormenores do

ocorrido. Um grande pesar se observou em toda a cidade, que lamentava a dolorosa

ocorrência. Mais tarde, de São Paulo, de todo o país e do estrangeiro, chegaram idênticas

demonstrações de tristeza pela perda de tantas vidas preciosas. (O Jornal, sábado, 28 de

agosto de 1943)

Cerca das nove horas da manhã da sexta-feira, 27 de agosto de 1943, Victor

Johanson, capitão-tenente da Marinha do Brasil e instrutor da Escola Naval,

vislumbrou, através da neblina, a gigantesca silhueta de um avião e sua

sombra se projetarem nas grandes janelas da sala de aula, situada na face

norte daquela Escola. Em seguida, ouviu um formidável estrondo,

percebendo que algo se precipitava sobre o edifício enquanto outra coisa,

mais tarde identificada como uma das asas do avião, caía junto às janelas e



despencava no mar. Ato contínuo, ele ouviu outro estrondo, desta vez

produzido pela queda da cauda do avião no pátio da Escola. Com seus

motores roncando de modo ensurdecedor, sem rumo e sem equilíbrio, o

trimotor Junkers JU-52, Cidade de São Paulo, da VASP, mergulhou nas

águas da Baía da Guanabara, aproximadamente a 200 metros da rampa

principal da Escola Naval. Da janela, Victor observou vários cadetes

(aspirantes) da Escola Naval se lançarem ao mar para socorrer as vítimas do

avião que submergia rapidamente.

Gritos de socorro partiam de todos os lados, tanto dos passageiros

quanto dos militares, que a nado ou em várias embarcações procuravam

desesperadamente resgatar os sobreviventes do trimotor. Um dos cadetes,

que nadava em direção aos destroços, viu um homem e uma mulher

abraçados vindo em sua direção. O homem nadava, enquanto a mulher

parecia desacordada em seus braços. Ele a arrastava chorando, gritando

por socorro.

Em sucessivas braçadas, o cadete se aproximou do casal, quando então o

homem lhe disse: “Salve minha esposa, meu amigo! Já não posso mais!

Estou bastante ferido!”. O cadete sustentou a mulher em seus braços e

nadou em direção a um dos barcos que se aproximava, percebendo que ela

já estava morta. Com um dos braços sustentava o cadáver da mulher contra

o seu corpo, com o outro arrastava pela camisa o homem prestes a

submergir, mantendo-o à tona.

Após o resgate, já na rampa, o homem e a mulher foram identificados

como o major do Exército Sergio Meira de Castro e sua esposa, Marina Paes

de Barros Meira de Castro, que vinham ao Rio assistir à cerimônia de

entrega do espadim do filho, cadete da Escola Militar do Realengo. Não

percebendo que a esposa já estava morta, Sergio fez de tudo para salvá-la.



Seu desespero, ao tomar conhecimento da triste realidade, comoveu a

todos os presentes.

O JU-52 PP-SPD, Cidade de São Paulo, partira do Aeroporto de Congonhas

às 7h30 e deveria pousar no Aeroporto Santos Dumont às 9h15. No

momento do acidente, havia densa cerração, e a visibilidade era nula. Os

boletins meteorológicos das 7h e das 8h40 informavam nevoeiro denso, 100

metros de visibilidade horizontal e teto zero. A colisão com a face norte da

Escola Naval se deu na segunda tentativa de pouso, após haver o piloto

perdido a primeira aproximação, provavelmente por não conseguir avistar a

pista.

O Cidade de São Paulo estava sob a responsabilidade do comandante

Romeu Fávero, 31 anos, que abandonara o curso de engenharia no

Mackenzie para ingressar na VASP, em outubro de 1942, empresa na qual

voara 1.219 horas até o acidente. Integravam sua tripulação, o copiloto

Waldemar Maia e o radiotelegrafista Frederico Adolf Ewald.

O avião transportava dezoito passageiros, dos quais apenas três

sobreviveram: Elias Salomão Nigri, Dom José Gaspar de A�onseca e Silva

(arcebispo de São Paulo), padre Nelson Norberto de Souza Vieira,

monsenhor Alberto de Souza Pequeno, João Amos Culler, Mary Ingran

Ferrel Culler, Walter Nehring, Antero Rodrigues Mota, Marina Paes de Barros

Meira de Castro, Julio Fingardi, Casper Líbero (diretor do jornal A Gazeta, de

São Paulo), Guy Danin Wellish, Otavio Alves Barbosa, Octavio Mattos, Atílio

Correia Lima (engenheiro e autor do plano urbanístico de Goiânia), Balbina

Mota Muller (sobrevivente), Antonio Carlos Reginette (sobrevivente) e Major

Sérgio Meira de Castro (sobrevivente).

Pelos padrões atuais, o comandante Fávero talvez fosse pouco

qualificado no tipo de operação por instrumentos que realizava, já que sua

experiência anterior ao ingresso na VASP possivelmente se limitara a voos



efetuados como instrutor de pilotagem, naquela época normalmente

executados em aeronaves leves, sem capacidade para voar por

instrumentos. Ao tempo em que frequentou o curso de engenharia do

Mackenzie, sua atividade aérea deve ter sido pouca e descontínua. É

possível, ainda, que sua experiência em voar por instrumentos não fosse

consistente, já que esse tipo de voo no Brasil dos anos 1940 era realizado

quase exclusivamente em aeronaves comerciais de maior porte, como os

Junkers JU-52, às quais Fávero somente teve acesso ao ingressar na VASP,

onze meses antes do acidente em que perdeu a vida. Por outro lado, a

infraestrutura de proteção ao voo da época era extremamente precária

quando comparada à de hoje.

Naquela época, aproximações por instrumentos utilizavam como

referência radiodifusoras comerciais (broadcastings). O sinal emitido pela

antena do transmissor de uma determinada broadcasting, previamente

sintonizada no receptor de bordo, era captado por uma antena de quadro,

localizada na parte externa do avião, que podia ser completamente girada

em torno de seu eixo através de uma manivela, normalmente operada pelo

radiotelegrafista ou pelo copiloto. O movimento da antena era traduzido

pelo ponteiro de um instrumento redondo, cujo mostrador se dividia em

360 graus. A operação do sistema exigia que o radiotelegrafista ou o

copiloto mantivesse os fones nos ouvidos, escutando um apito constante,

cuja intensidade variava com a posição da antena de quadro em relação ao

transmissor. O nível mais baixo de ruído, denominado “nulo”, correspondia

à direção geral da antena do transmissor, que tanto podia estar de um lado

como de outro do ponteiro, já que o nulo se manifestava em ambos.

Para que se pudesse passar exatamente sobre a antena do transmissor

(bloqueio), referência inicial do “Problema de descida”, primeiramente era

preciso “resolver a ambiguidade”, isto é, descobrir de que lado do ponteiro



estava a antena do transmissor. Para isso, alterava-se a proa de modo que a

direção do ponteiro não coincidisse com o eixo longitudinal do avião,

aguardando-se algum tempo para “tirar outra marcação”. A comparação da

marcação anterior com a nova esclarecia se o transmissor estava à direita

ou à esquerda do avião. Através dessa manobra, determinava-se também o

tempo que faltava para o sobrevoo da antena do transmissor (bloqueio da

estação) pelo tempo transcorrido entre as marcações e o ângulo por elas

formado. Depois, aproava-se o transmissor.

Um minuto antes da hora estimada do bloqueio, iniciava-se um

“quadrado”, tipo de órbita primitiva normalmente orientada pelos pontos

cardeais. O procedimento culminava numa descida às cegas até

aproximadamente 150 metros (500 pés) de altura, na marcação magnética

correspondente ao segmento de aproximação final. Se tudo desse certo, a

pista aparecia à frente. A partir daí, passava-se a voar por plano visual.

Por incrível que possa parecer aos aviadores de hoje, quase sempre esse

tipo de procedimento dava certo, porém consumia muito tempo e esforço.

Não é de se estranhar, portanto, que os pilotos daquela época preferissem

executar aproximações visuais.

Talvez Fávero tenha procurado obter referências visuais para localizar a

pista, cujas dimensões generosas permitiam pousos em qualquer direção.

Se avistasse a Ilha Fiscal ou a Escola Naval, ele poderia se despejar no

Aeroporto Santos Dumont. Apesar de envolverem alto nível de risco,

operações desse tipo eram frequentemente realizadas naqueles tempos.

Propaganda da VASP, veiculada nos jornais de então, exaltava a

pontualidade dos voos da empresa paulista entre as duas maiores cidades

do país. “Acerte seu relógio pela VASP” era o mote da campanha

publicitária. Embora não seja a intenção de quem as promove, campanhas

de pontualidade tendem a penalizar a segurança de voo por repercutirem



no meio dos pilotos como disfarçada pressão da administração para que os

voos partam e cheguem no horário, mesmo quando a prudência

recomendaria permanecer no solo ou prosseguir para o aeroporto de

alternativa. Somente em raras oportunidades a decisão do comandante de

atrasar ou cancelar o voo por razões de segurança se impõe pelas próprias

circunstâncias. Na maior parte das vezes, tal decisão se fundamenta em

avaliação subjetiva, difícil de ser defendida pelo comandante perante uma

administração sensível a atrasos e cancelamentos.

As pessoas às quais os pilotos estão diretamente subordinados − chefe do

equipamento, chefe dos pilotos, diretor de operações e o próprio

presidente da empresa − podem avocar legitimamente para si a decisão de

atrasar ou cancelar voos por razões de segurança, mas jamais a decisão de

executá-los, prerrogativa exclusiva do comandante responsável pelo voo.

A decolagem do Cidade de São Paulo com destino a um aeroporto que

operava em precárias condições meteorológicas sugere que a partida do

voo contava com a aprovação pelo menos tácita da VASP e que pousos e

decolagens com visibilidade e teto extremamente restritos deviam ser

rotineiramente executados pelos pilotos da empresa estatal paulista. Por

outro lado, o acidente também revela a fragilidade da fiscalização e das

normas que regulavam a aviação comercial brasileira na época – função e

responsabilidade do poder público.



PP-SPD Cidade de São Paulo em propaganda da Texaco (Texaco)

Por dever de justiça, não se deve cair na tentação de julgar o comandante

Romeu Fávero por critérios e valores de hoje, decorridos setenta anos

daquela trágica manhã de 1943. Sua infeliz e equivocada decisão deve ser

apreciada dentro do contexto da época. Dada a precariedade da

infraestrutura daqueles tempos, os comandantes assumiam riscos que hoje

seriam inaceitáveis.



11. VARIG L-10 PP-VAQ

Lockheed L-10 Electra PP-VAQ da VARIG (Carlos Dufriche)

Aproximadamente às 11h30 do dia 20 de junho de 1944, o Electra PP-VAQ

da VARIG colidiu com as águas do rio Guaíba na altura da Ponta Grossa,

promontório fluvial que se projeta sobre a margem esquerda do rio, nas

imediações de Ipanema, praia fluvial situada na zona sul de Porto Alegre.

Na manhã daquela terça-feira, o PP-VAQ decolara de Pelotas às dez horas

com nove passageiros e dois tripulantes. O tempo em Porto Alegre era bom,

embora estivesse prevista a entrada de uma frente fria. Faltavam poucos

minutos para o “Eletrinha” alcançar o Aeroporto Federal de São João, que

então servia à capital gaúcha, quando a frente chegou. Surpreendido pelo

temporal, o comandante Ricardo Lau prosseguiu voando sobre o rio na

esperança de localizar o aeroporto. A força da tempestade, porém, era

incomum. Voando à baixa altura, sem referências visuais e sob forte

turbulência, Lau não conseguiu evitar que o Electra colidisse com as águas



do Guaíba. O avião destroçou-se no impacto e afundou, permanecendo à

tona somente sua dupla deriva, como a balizar o local da tragédia.

Roberto Landell de Moura, subdelegado do distrito policial da zona sul da

capital gaúcha, aproximou-se da cauda, que emergia das águas, quebrou a

última janela, olhou para o interior do avião e constatou a morte de todos

os ocupantes, cujos corpos foram retirados no dia seguinte, depois de o

avião ser içado por uma grua. O corpo do comandante foi o último a ser

resgatado.

Além de Lau, pereceram no acidente o copiloto (mecânico e

radiotelegrafista) Frederico Hochwart e os seguintes passageiros: Dr. José

Rafael Azeredo, Cel. Zeferino Costa (chefe federalista, revolucionário de

1893 e 1924), Padre Adelino Rosa, Hugo Richter, Edmundo Novais, Newton

Silva, Jaime Pulstinic e José Ferraz Viana.

Nota oficial da VARIG, emitida dois dias mais tarde, descrevia as

circunstâncias e apontava as causas do acidente:

O avião já havia feito, na manhã de terça-feira, cerca de uma hora e meia antes do

acidente, uma viagem normal de Porto Alegre a Pelotas. Também na volta o tempo estava

bom até a Barra do Ribeiro e sobre Porto Alegre, permitindo o pouso do aparelho. Contudo

pressentia-se a aproximação de uma frente de mau tempo, proveniente de oeste, cuja

presença era do conhecimento do piloto, pois fora avisada para bordo do avião. Não se

interditou, entretanto, o aeroporto visto que havia ampla margem de tempo para o avião

alcançar Porto Alegre. De fato, a frente só alcançou Porto Alegre cerca de quinze minutos

depois da hora prevista para a chegada do aparelho. Essa frente, que mais tarde se revelou

de grande profundidade e intensidade, com fortes aguaceiros e faíscas elétricas, o piloto

deve ter encontrado cerca da Ponta Grossa. É muito provável que não a tenha reconhecido

como a frente propriamente dita, mas como chuva que depois foi se avolumando, pelo que

resolveu prosseguir viagem ao longo do rio, observando a rota de mau tempo, livre de

obstáculos. Tratava-se, entretanto, da base de uma cúmulo-nimbo, isto é, um temporal,

que tinha ordens severas da direção de sua companhia de evitar a qualquer custo, voltando

ao campo de emergência mais próximo ou, se necessário, mesmo ao ponto de partida. Na

altura da Pedra Redonda, o aparelho foi provavelmente colhido por uma turbulência e

jogado contra a água.



É possível, mas pouco provável, que somente o aguaceiro tenha cegado o piloto a ponto

de confundir a cortina de chuva com a água do rio. Não havia nevoeiro denso na ocasião

nem falta de luz, pois eram 11h30 da manhã. Não se pode, entretanto, também desprezar a

hipótese de ter o piloto sido cegado momentaneamente por uma faísca elétrica durante

momentos bastantes para causar o acidente. Em todo o caso, o piloto Lau era um

comandante experimentado e há doze anos voava nos aviões de sua companhia, tendo sua

folha de serviços mais de um milhão de quilômetros sem ocorrências causadas por

imprudência ou descuidos. Conhecia, ademais, o local, por onde passava a rota, como a

palma de sua mão.

Até a Ponta Grossa, local que fica cerca de dois minutos de voo e dista cinco quilômetros

ao sul do local do acidente, a viagem decorreu normal. O avião, nessa ocasião, deu sua

posição, avisando que viajava a cem metros de altura, que tudo ia bem e que seguia o curso

do rio. A estação da VARIG de Porto Alegre transmitiu então para bordo as instruções de

pouso recebidas da administração do aeroporto, bem como o aviso da aproximação de

uma frente de mau tempo proveniente de oeste, aviso cuja recepção foi confirmada de

bordo. Pouco depois, foi recebida outra vez por um momento a onda portadora da estação

de bordo, que cortou sem emitir sinais. É provável que o mecânico-radiotelegrafista

(Frederico Hochwart), sentindo a violenta turbulência com perda de altura, tentasse avisar a

Porto Alegre o iminente acidente, o que não mais conseguiu.

As licenças do avião e dos tripulantes estavam em dia. O aparelho foi vistoriado no mês

passado pelas autoridades aeronáuticas, sendo a licença prorrogada, como de costume,

por meio ano. O comandante fez exame de saúde ainda no princípio do corrente mês de

junho, sendo também sua licença renovada. A licença de sanidade do mecânico-

radiotelegrafista esgotava-se em agosto vindouro. O avião foi vistoriado, como de costume,

na base da VARIG em Porto Alegre, com o resultado em ordem, na própria manhã do voo. O

estado de sanidade dos tripulantes na manhã do voo era normal. Está também provado

que nenhuma causa técnica concorreu para o acidente, como pane de motor, incêndio a

bordo etc. Deve-se, pois, atribuir, em face do exposto, o acidente a uma fatalidade

imprevisível, isto é violenta turbulência na base de uma cúmulo-nimbo, não identificada

como tal pelo piloto, tendo a corrente descendente jogado o avião contra a água, no

regime normal de cruzeiro, com dano total para o aparelho e seus ocupantes.

Os passageiros, os tripulantes e o material estão segurados em diversas companhias. O

corpo do comandante Lau foi encontrado hoje (22/06/44), às 16 horas, no fundo do rio, com

o auxílio de espinheis e escafandristas. Estava ainda preso, pelo cinto, à sua poltrona, e com

os braços e as mãos em posição de pilotar o avião. Sua morte, bem como a de todos os

demais, deve ter sido instantânea. Tudo indica que a ocorrência foi rápida demais para dar

lugar a pânico a bordo.

A direção da VARIG deseja expressar publicamente seu profundo reconhecimento a todas



as pessoas que prestaram auxílio nesta amarga ocorrência. Foram especialmente

incansáveis em suas providências o pessoal da Diretoria da Viação Fluvial da Secretaria das

Obras Públicas, o pessoal do Corpo de Bombeiros, as autoridades policiais, as autoridades

da Quinta Zona Aérea e da Direção da Aeronáutica Civil, bem como pescadores e

moradores de Pedra Redonda, a despeito dos aguaceiros e temporais que dificultaram os

trabalhos de salvamento durante toda a noite do dia 20 de junho, como também no

decorrer do dia de hoje. (Rubem Berta, Diretor-Gerente)

PP-VAQ ainda como PP-PAS da Panair do Brasil (Panair do Brasil)

No ano anterior, a VARIG adquirira o Electra da Panair do Brasil, empresa

na qual o pequeno bimotor voara com a matrícula PP-PAS. O acidente da

Ponta Grossa foi o único fatal envolvendo os oito Lockheed L-10 Electra que

voaram na empresa gaúcha entre os anos de 1943 e 1950.



12. PANAIR LODESTAR PP-PBI

A comissária Ondina Teles de Azevedo é a primeira à esquerda (AeroMuseu)

Até 1943, quando a Panair do Brasil inaugurou a ligação noturna entre Rio e

São Paulo, todos os voos de transporte de passageiros da aviação

comercial brasileira se desenvolviam no período diurno. Os hidroaviões da

Condor já voavam à noite desde 1930, transportando malas postais.

Decolagens e pousos noturnos em hidropistas envolviam alto risco, razão

pela qual voos noturnos de passageiros somente passaram a ser

regularmente realizados no Brasil depois que os aeroportos do Rio de

Janeiro (Santos Dumont) e de São Paulo (Congonhas) foram devidamente

equipados para operações desse tipo.

Inicialmente, a infraestrutura de apoio aos voos noturnos era precária. O

aeródromo de alternativa dos voos que se destinavam ao Aeroporto Santos

Dumont era o da Base Aérea de Santa Cruz (o Galeão ainda não operava por

instrumentos), cuja pista de asfalto contava com balizamento elétrico e era



homologada para operações por instrumentos. Entretanto, Santa Cruz

ficava distante da cidade e a base aérea não dispunha de meios para

acomodar ou transportar passageiros e tripulantes de aviões que lá

pousassem inesperadamente altas horas da noite.

O pequeno aeródromo de São Carlos, no interior paulista, era a

alternativa dos voos noturnos com destino ao Aeroporto de Congonhas.

Caso o comandante decidisse prosseguir para São Carlos, a estação-rádio

local deveria ser alertada o quanto antes para que seu operador tivesse

tempo de distribuir lampiões a querosene ao longo das laterais e das duas

extremidades da pista, naquela época ainda não pavimentada. Essa era a

infraestrutura com que os aviadores contavam para pousar em São Carlos à

noite, na maioria das vezes em condições meteorológicas adversas. Assim,

era natural que os comandantes relutassem em prosseguir para os

aeródromos de alternativa, quando o mau tempo fechava os aeroportos de

destino, preferindo retornar aos de origem: Congonhas ou Santos Dumont.

Na noite de 31 de agosto de 1944, o Lodestar PP-PBI da Panair do Brasil

decolou às 21h30 de São Paulo para o Rio de Janeiro levando a bordo doze

passageiros e quatro tripulantes. Uma hora e meia mais tarde, o avião

sobrevoava o Rio de Janeiro sem conseguir pousar no Santos Dumont, que

fechara devido a um nevoeiro, que se intensificara desde quando o

Lodestar partira do Aeroporto de Congonhas. Devido às circunstâncias, o

comandante Sérvulo de Paula Machado (34) decidiu retornar a São Paulo.

Quando o avião se aproximava da pista 15 (atual 17), também o Aeroporto

de Congonhas estava imerso em denso nevoeiro. Com a visibilidade

prejudicada pela neblina, que refletia o brilho intenso dos faróis de

aterragem, Sérvulo baixou demais. O PP-PBI colidiu com residências

localizadas no setor de aproximação e explodiu, matando todas as

dezesseis pessoas que estavam a bordo.



Lodestar prestes a partir em voo noturno (Panair do Brasil)

Conhecido nos meios sociais, bancários e jurídicos do país, Mucio

Continentino representara Minas Gerais na Câmara dos Deputados até

1930. Consultor jurídico do Banco do Comércio, ele antecipara o regresso

ao Rio para participar da festa de aniversário de dezesseis anos de sua filha,

Lúcia. Pouco depois das onze horas da noite, a Panair telefonou à família

informando que o avião sobrevoava o Aeroporto Santos Dumont, mas que

retornaria a São Paulo devido ao nevoeiro. A festa prosseguiu noite adentro.

Somente na manhã seguinte, os familiares de Mucio tomaram

conhecimento do trágico acidente que o vitimara.

Integravam a tripulação do comandante Sérvulo o copiloto Adriano

Chiarini (de 29 anos), o radiotelegrafista Adolfo Ristow (de 39 anos) e a

comissária Ondina Teles de Azevedo, uma das primeiras aeromoças

admitidas pela Panair do Brasil.



13. PANAIR LODESTAR PP-PBH

Lodestar PP-PBH da Panair do Brasil (Carlos Dufriche)

Durante os sete anos em que operou quatorze bimotores Lodestar, a Panair

perdeu quatro deles em acidentes fatais. O último foi o PP-PBH, acidentado

quando decolava de Salvador, Bahia, na tarde de 21 de setembro de 1944,

apenas vinte e um dias depois de a empresa ter perdido o Lodestar PP-PBI,

durante uma aproximação noturna para o Aeroporto de Congonhas.

Em nota distribuída à imprensa em 22 de setembro de 1944, o Ministério

da Aeronáutica informava as circunstâncias do acidente:

O avião PP-PBH da Panair do Brasil, linha do Rio a Belém, e que saiu do Rio ontem,

quinta-feira, 21 do corrente, às 10h45, sofreu um acidente quando, nas últimas horas da

tarde, decolava do aeroporto da cidade do Salvador. Pereceram todos os seus passageiros

e tripulantes. Eram os seguintes os passageiros e tripulantes: Hugo Jasmelino Jardim

Gomes Braga, chefe do Serviço de Rotas da Segunda Zona Aérea, John James Merley e

esposa, Margareth Elisabeth Merley, George Castellane, Newton Melo Cavalcanti, segundo-

tenente do Exército André Alphonse Elise, Antoine de Duve, sua esposa, Mary de Duve e seus

filhos menores Renée e Ingred, Henrique Lopes Perdigão, Artur Mann, Fausto Teixeira Bastos

e senhora Adelina Carneiro Monteiro Pinto da Silva. Eram os seguintes os tripulantes:



comandante Gaspar Weber, piloto Alcione Bastos, radiotelegrafista Rodolfo Oliveira

Guimarães, comissário Guilherme do Amaral.

Em seu livro de memórias, “Aviação, do Sonho à Realidade”, o

comandante Arthur Martins Rocha relata que, ao decolar da pista 02 (proa

norte) do Aeroporto Santos Dumont, no alvorecer de 21 de setembro de

1944, o motor direito do Lodestar PP-PBH subitamente parou.

Impossibilitado de retornar ao aeroporto em curva pela esquerda, lado do

motor bom, devido aos altos prédios da área central do Rio de Janeiro,

Rocha foi obrigado a efetuar curva pela direita, lado do motor ruim,

manobra executada com grande dificuldade. O avião foi entregue à

manutenção da Panair, e Rocha cumpriu sua programação de voo em outro

Lodestar.

Mais tarde, o PP-PBH foi liberado pela manutenção e escalado para

realizar a viagem ao Norte do país, iniciada naquela mesma manhã às

10h45 sob a responsabilidade do comandante Gaspar Weber, oriundo,

como muitos dos comandantes da época, do Curso de Sargentos Aviadores

da extinta arma de aviação do exército.

Quando decolava de Salvador ao anoitecer daquela mesma quinta-feira,

o motor direito do PP-PBH voltou a falhar. Assim como Rocha, Weber

também não podia retornar em curva pela esquerda devido à presença de

vários pequenos dirigíveis (Blimps), empregados pelas forças armadas dos

Estados Unidos no patrulhamento do litoral brasileiro durante a Segunda

Guerra Mundial, que flutuavam nos setores norte e nordeste do aeroporto.

Weber viu-se, assim, obrigado a efetuar curva pela direita, para o lado do

motor em pane.

Mesmo com o motor bom desenvolvendo plena potência, o PP-PBH não

conseguiu ganhar altura suficiente para ultrapassar as dunas de areia

situadas entre o aeroporto e o litoral, contra as quais o avião veio a se



chocar. Todos os dezoito ocupantes do Lodestar morreram em

consequência do formidável impacto.

Uma falha de motor na decolagem era emergência grave nos aviões da

época, devido à relativa pouca potência dos motores e ao grande arrasto

produzido pela hélice em cata-vento. Quando um motor falhava assim que

o avião havia deixado o solo, com seu trem de pouso ainda em baixo

(primeiro segmento da decolagem), havia um grande acréscimo de arrasto,

porque o trem demorava a recolher, enquanto a hélice do motor em pane

continuava a girar por ação do vento relativo até ser manualmente

“embandeirada” pelo piloto, isto é, quando suas pás ficavam perfiladas

com o vento relativo para não oferecer resistência ao avanço do avião. Esse

procedimento demandava tempo e envolvia alto risco de falha humana, já

que exigia do piloto que dividisse sua atenção entre o procedimento de

emergência e a pilotagem do avião. Assim, sob os efeitos de intensa

pressão psicológica, alguns pilotos demoravam a colocar a hélice em passo

bandeira, enquanto outros embandeiravam o motor bom por engano.

O sistema de embandeiramento automático das hélices ainda estava uma

década distante no futuro e, até o advento dos simuladores no final dos

anos 1950, já no limiar da era do jato, falhas de motor na decolagem eram

treinadas no próprio avião com alto risco para os pilotos e pouca eficácia, já

que situações extremas não podiam ser simuladas sem colocar o voo à

beira do desastre, tendo muitos pilotos perdido suas vidas em voos de

treinamento malconduzidos.

Possivelmente, a causa da parada súbita do motor direito, durante a

decolagem da manhã, não tenha sido perfeitamente identificada pela

manutenção da Panair do Brasil por se tratar de falha intermitente, que não

voltara a se manifestar nos testes de motor, efetuados após o incidente com

o comandante Rocha. Panes intermitentes dificultam a identificação do



problema e atrasam a programação dos voos. Assim, talvez a manutenção

da Panair, após substituir componente com maior probabilidade de ser a

causa do defeito, tenha testado exaustivamente o motor no solo. Como a

pane não voltou a se manifestar, a manutenção liberou o avião para o voo

na convicção de haver resolvido o problema.

Em 1944, ainda não existiam os atuais testes eletrônicos, captados

rapidamente pela manutenção através de um programa de computador

inserido num notebook. Falhas mecânicas eram corrigidas por tentativa e

erro, processo cujo êxito dependia da qualidade, experiência e mesmo

intuição dos técnicos de manutenção, sendo bastante vulnerável a falhas

humanas.

Ao liberar o PP-PBH para voo, a manutenção da Panair do Brasil

provavelmente estava convicta de haver solucionado o problema que

motivara o regresso do comandante Rocha. Poucas horas mais tarde,

porém, o mesmo motor voltaria a falhar em circunstâncias desfavoráveis,

conduzindo o avião ao desastre.



14. NAB LODESTAR PP-NAE

Lodestar PP-NAE da Navegação Aérea Brasileira – NAB (Carlos Dufriche)

Segundo Aldo Pereira, aviador e historiador, a Navegação Aérea Brasileira

S.A., ou simplesmente NAB, foi organizada em 1939 pelo então tenente-

coronel-aviador Orsini de Araújo Coriolano, com o apoio dos capitalistas

Paulo da Rocha Vianna e Euwaldo Lodi, este último cafeicultor e

exportador. Fundada em 28 de janeiro de 1940, com capital inteiramente

nacional, seus pilotos e mecânicos estagiaram na TWA, frequentando

cursos de formação e atualização na tradicional empresa aérea norte-

americana.

Verde e amarelo eram as cores da NAB, cujos aviões ostentavam a palavra

“CAPITANEA” (ortografia da época) logo acima da linha das janelas laterais.

Seus comandantes eram intitulados “comodoros”. Orsini de Araújo

Coriolano, seu diretor técnico, traduzia a sigla NAB pela expressão Nós

Amamos o Brasil, destacando o fato de a empresa não ser vinculada a



capital ou interesse estrangeiro, como era o caso de suas congêneres e

concorrentes, Condor e Panair.

Contando inicialmente com apenas dois pequenos bimotores Beechcra�

18, para sete passageiros, a NAB ligava o Rio de Janeiro a Fortaleza e Recife

pela rota do rio São Francisco. A linha de Recife, inaugurada a 28 de março

de 1940, incluía escalas em Lagoa Santa, Bom Jesus da Lapa e Petrolina.

Em 1942, o governo federal concedeu à NAB crédito especial para adquirir

dois Lockheed L-18 Lodestar e um Stinson Reliant. Em julho de 1944, com

nova ajuda federal, a NAB importou mais três Lodestar, ampliando sua frota

para cinco unidades do tipo (PP-NAE, NAF, NAH, NAI e NAJ).

Descendente direto do Lockheed L-14 Super Electra, o Lockheed L-18

Lodestar voou pela primeira vez em 1939, quando o Douglas DC-3 já havia

sido consagrado como o melhor avião de transporte de sua época.

Somente 625 Lodestar foram fabricados, dentre os quais 215 foram

perdidos em acidentes, nem todos fatais.

As empresas aéreas norte-americanas davam preferência aos mais

rentáveis DC-3, cuja versão militar (C-47) passou a ser fortemente

demandada pelo nascente Comando de Transporte Aéreo do Exército dos

Estados Unidos a partir do envolvimento direto daquele país na Segunda

Guerra Mundial.

Dezenove aviões Lodestar civis voaram no Brasil, quatorze deles

transferidos em 1941 e 1942 da Pan American para sua subsidiária Panair do

Brasil (PP-PBB, PBC, PBD, PBE, PBF, PBG, PBH, PBI, PBJ, PBK, PBO, PBP, PBQ

e PBR), enquanto outros cinco foram adquiridos pela NAB diretamente da

Lockheed, com financiamento do governo brasileiro.

Equipados com dois motores Pratt & Whitney Twin Wasp S1C3-G, de 1.200

HP, os Lodestar L-18 da Panair e da NAB decolavam com até 9.525 kg,

transportando três tripulantes e quatorze passageiros a 350 km/h. Em 1947,



a Panair do Brasil vendeu dois de seus sete Lodestar sobreviventes para a

Viação Aérea Bahiana (PP-BHA e BHB), dois para a Universal Transportes

Aéreos (PP-BBA e BBB) e três para a SAVAG (PP-SAA, SAB e SAC).

Por volta das sete horas da manhã do dia 15 de fevereiro de 1945, uma

quinta-feira, o Lodestar PP-NAE da NAB, procedente do Rio de Janeiro,

pousou em Lagoa Santa, cidade situada cerca de quarenta quilômetros ao

norte de Belo Horizonte, onde há pouco fora instalada a primeira fábrica

brasileira de aviões, cujo aeródromo vinha sendo temporariamente

utilizado pela aviação comercial devido à interdição do Aeroporto da

Pampulha para obras de ampliação da pista e da construção do terminal de

passageiros.

Depois de algum tempo no solo, o PP-NAE decolou com atraso de dez

minutos devido à relutância da menina Cléa Maria de Oliveira Sá em

embarcar. Chorando convulsivamente, ela insistia com os pais para

desistirem da viagem, como que antevendo o desastre. Contornado o

impasse com a ajuda de outros passageiros, o avião finalmente decolou.

Pouco depois de alçar voo, entretanto, o Lodestar caiu em frente,

desintegrando-se e incendiando-se, matando instantaneamente todos seus

ocupantes, inclusive a infeliz e relutante Cléa. Militares da Aeronáutica,

destacados na fábrica de aviões, acorreram ao local da queda com

extintores portáteis de fogo, equipamento que foi de pouca utilidade, tendo

em vista que nenhum dos ocupantes do avião sobreviveu ao impacto com

o solo. O intenso incêndio subsequente à queda consumiu os destroços do

Lodestar.

O voo da NAB, que se destinava a Recife com escalas em Bom Jesus da

Lapa e Petrolina, estava sob a responsabilidade do comandante

(“comodoro”) Oswaldo Sharf, de 28 anos, natural de Santa Catarina, que

iniciara a carreira na Panair do Brasil como radiotelegrafista. Sua tripulação



era constituída pelos copilotos João Lupovici (campeão carioca de remo

pelo Flamengo) e João Evangelista Guimarães, que possivelmente

revezavam-se na função combination, utilizada por algum tempo pela

Panair do Brasil e possivelmente também pelos demais operadores do

avião, tendo em vista o Lodestar não dispor de lugar específico para

acomodar um radiotelegrafista. Assim, o copiloto combination acumulava

as duas funções. Completava a tripulação o comissário José Esteves.

Onze eram os passageiros do PP-NAE: Suzette Caldas Tavares, Maria Stela

Lins Maranhão, Alba Lins Maranhão, Dionísio Francisco da Rocha, Maria do

Carmo Siqueira Santiago Rocha, Alcebíades de Souza Tavares, João de

Souza Aragão, Gelseli de Oliveira Sá, Onaldo Alves Sá, a menina Cléa Maria

de Oliveira Sá, a professora Analice Caldas Barros – renomada educadora e

líder feminista paraibana – e Esther Bezerra de Castro.

Lodestar da NAB no antigo Aeroporto de Belo Horizonte (MUSAL)

Levando-se em conta as distâncias entre as escalas, o número de pessoas

a bordo e a relativa precariedade da infraestrutura dos aeroportos

utilizados na viagem, é provável que o PP-NAE tenha sido abastecido até o

limite de seu peso máximo de decolagem (9.525 kg). Os 800 metros de

altitude de Lagoa Santa penalizavam o desempenho de subida



monomotor, estreitando a margem de manobra do piloto caso um dos

motores do avião falhasse subitamente na decolagem.

Quando um motor do Lodestar falhava na decolagem, o avião guinava

bruscamente para o mesmo lado antes que o piloto tivesse tempo de atuar

no leme de direção para neutralizar o momento de guinada, gerado pela

força de tração do motor bom aplicada sobre o centro de gravidade do

avião, situado entre as duas asas. Ao guinar, o avião derrapava, expondo

seu flanco ao vento relativo, aumentando o arrasto parasita, já bastante

dilatado porque a hélice continuava a girar em cata-vento, pois os aviões da

geração do Lodestar e do DC-3 não dispunham de um sistema de

embandeiramento automático, que perfilava automaticamente a hélice

com o vento relativo (passo-bandeira) em caso de falha súbita de um dos

motores na decolagem.

Desenho de um Lodestar em propaganda da NAB dos anos de 1940 (NAB)

Para compensar a guinada, o piloto defletia o leme de direção para o lado

do motor bom, inclinando as asas uns cinco graus na mesma direção para

que a componente lateral da sustentação ajudasse a evitar a derrapagem.

Essa inclinação exigia um pequeno aumento do ângulo de ataque que,



somado à indispensável deflexão dos ailerons e do leme de direção,

adicionava mais arrasto total.

O piloto que não respondesse de imediato à emergência de forma

adequada, controlando a guinada e colocando a hélice do motor ruim em

passo-bandeira, não conseguia fazer o avião subir ou mesmo manter altura

sem correr o risco de deixar a velocidade cair abaixo da mínima de controle

monomotor, isto é, a menor velocidade com que o leme de direção

consegue neutralizar o momento de guinada gerado pela assimetria de

potência. Quando isso ocorria, o avião girava sobre seu eixo vertical,

despencando inexoravelmente para o solo, sem dar chance de

sobrevivência a seus ocupantes. Assim, quando o avião não conseguia

subir ou manter altura, o piloto via-se obrigado a reduzir a potência do

motor bom para evitar a guinada fatal para o lado do motor ruim. Se as

características do setor de decolagem fossem desfavoráveis (cidade,

montanha, obstáculos), o risco envolvido numa aterragem forçada era

muito alto.

Nos anos de 1940 e 1950, muitos acidentes graves ocorriam na fase de

decolagem. Embora os motores convencionais a pistão fossem eficientes e

confiáveis, a reduzida relação entre a potência dos motores e o peso dos

aviões de passageiros, a falta de um dispositivo que levasse

automaticamente a hélice para o passo-bandeira em caso de falha súbita

do motor e o fato de os pilotos treinarem emergências nos próprios aviões

e não em simuladores, então inexistentes, reduziam a probabilidade de

êxito em emergências do tipo falha de motor no primeiro segmento da

decolagem, quando o avião está próximo do solo, com os motores

desenvolvendo plena potência; e o trem de pouso, ainda em processo de

recolhimento.



Antigamente, treinavam-se panes de decolagem nos próprios aviões,

obviamente vazios. Mesmo assim, muitos pilotos perdiam a vida “treinando

para o acidente”, o que indica o alto grau de dificuldade da tarefa. Mesmo

para um piloto com habilidade acima da média, “pegar” uma pane de

decolagem com o avião carregado era muito difícil. A probabilidade de

fracasso era alta. Trazer de volta um avião pesado, com apenas metade da

potência dos motores, era como andar numa corda bamba. Qualquer

descuido ou complicação adicional era a gota d’água que transformava o

voo em desastre.

O saudoso comandante Coriolano Luiz Tenan, em seu livro Aviação de

Outrora, ao descrever viagens por ele realizadas no final da década de 1930

nos pequenos bimotores Lockheed L-10 Electra, empregados pela Panair do

Brasil na rota do Rio a Belo Horizonte, assim se refere a Oswaldo Sharf:

O combination exercia as funções de copiloto, mecânico, radionavegador e comissário,

daí esse nome esdrúxulo. Era uma tarefa muito difícil e de grande responsabilidade. Por

isso, esse tripulante recebia uma remuneração especial. Os que mais se destacaram nesse

mister foram os radiotelegrafistas Antônio Pascoal Rovigatti e Oswaldo Sharf. Este último

chegou a ser comandante de outra empresa, mas foi vítima de um acidente aéreo,

pilotando um Lockheed Lodestar.

Oswaldo Sharf casara há oito meses com Maria Lúcia na Igreja do Leme.

Ao jornal A Noite, ela afirmou ter ele certa vez se recusado a voar num avião

com um motor que não estava em perfeitas condições. Para ela, somente

algum problema grave e imprevisto poderia ter causado o acidente. Ela

revelou, ainda, ter Oswaldo lhe recomendado não ver seu corpo senão

depois de recomposto, caso ele viesse a morrer em acidente aéreo –

recomendação que ela seguiu.



15. PANAIR DC-3 PP-PCH

Quando uma noite, estando descuidados

Na cortadora proa vigiando,

Uma nuvem, que os ares escurece,

Sobre nossas cabeças aparece.

Tão temerosa vinha e carregada

Que pôs nos corações um grande medo.

(CAMÕES, Os Lusíadas, “Canto V”)

DC-3 da Panair no Aeroporto Santos Dumont, no final dos anos de 1940 (Panair do Brasil)

Trovoadas sempre assustaram os humanos. Quando os deuses se

zangavam, grandes nuvens escuras encobriam o céu, raios riscavam o

espaço, trovões ribombavam e ventanias varriam terras e mares. Camões,

nos Lusíadas, personifica a nuvem de trovoada no Gigante Adamastor,

guardião do Cabo das Tormentas, cuja aparição “punha nos corações um

grande medo”, pois muitas vidas se perdiam quando frágeis caravelas

enfrentavam grandes temporais.



Nos primórdios da aviação, quando um retângulo de pasto, um hangar de

madeira e uma biruta de vento eram o mundo dos aviadores, os voos se

realizavam somente com bom tempo e nas imediações dos aeródromos.

Naquela época, a maior ameaça eram falhas mecânicas. Os motores

primitivos costumavam parar repentinamente nos momentos mais críticos,

principalmente nas decolagens, transformando máquinas em destroços e

pilotos em tristes recordações de seus entes queridos.

À medida que a resistência dos motores aumentava, os aviadores

começaram a desbravar céus até então inexplorados, voando de uma

cidade a outra, de um país a outro, cruzando continentes e oceanos,

expondo-se aos elementos por longos períodos de tempo. Muito cedo,

constataram que o meio no qual navegavam ocultava armadilhas mortais e

passaram a respeitá-lo e a temê-las. Asas e controles congelavam,

nevoeiros ocultavam os aeródromos de destino, fios e morros surgiam

repentinamente pela frente, ventos fortes varriam as pistas, e tempestades

terríveis destruíam os aviões em pleno voo.

Até 1934, quando chegaram os primeiros Junkers JU-52 da Condor, a

aviação comercial brasileira praticamente só voava em condições de boa

visibilidade. Os hidroaviões, então dominantes, seguiam o curso dos rios ou

a linha da costa, e os aeroportos fluviais e marítimos não possuíam

infraestrutura para operações por instrumentos. A partir da construção de

aeródromos terrestres, o perfil dos aviões comerciais foi gradativamente se

modificando. Na metade dos anos 1940, a maioria dos aeroportos

brasileiros já se localizava em terra firme, e alguns dispunham de auxílios

que possibilitavam operações em condições de visibilidade e teto restritos,

tanto de dia quanto de noite. Os voos tornaram-se mais regulares e os

passageiros passaram a dispor de mais opções de horários, porém agora

voavam em cenários menos favoráveis, que agregavam novos riscos.



Sempre que os aviões dão um salto evolutivo, o sistema de transporte

aéreo leva algum tempo para se ajustar à nova situação operacional.

Aeroportos e equipamentos de proteção ao voo exigem grande aporte de

recursos materiais e humanos, que demandam grandes inversões de

capital e tempo de preparação. As empresas adaptam-se rapidamente às

exigências do mercado. Entretanto, incorporar um novo tipo de avião à

frota e treinar recursos humanos para operá-los e mantê-los leva no

mínimo seis meses, tempo em que o formato de um novo aeroporto

possivelmente ainda não foi definido. Assim, tende a haver um

descompasso entre as possibilidades da máquina e a qualidade do cenário

em que ela vai atuar.

Com o término da Segunda Guerra Mundial, sobraram aviões de

transporte no mercado. Os Estados Unidos colocaram à venda muitos

aviões do tipo Douglas C-47, consagrados no conflito pela robustez,

versatilidade e baixo custo de operação. Os C-47 desmobilizados foram

adquiridos por empresas aéreas de todo o mundo, vindo a se constituir na

espinha dorsal da indústria de transporte aéreo nos anos de 1940 e 1950,

somente desaparecendo gradativamente do cenário aeronáutico a partir da

segunda metade dos anos de 1960, apesar de alguns deles continuarem

voando regularmente até hoje.

Em agosto de 1945, a Panair do Brasil, ainda integrante do Pan American

Airways System, passou a receber seus primeiros Douglas DC-3/C-47

configurados para 21 passageiros, que podiam operar com segurança nas

precárias pistas brasileiras de então.

Por não serem pressurizados, os DC-3/C-47 voavam à altitude máxima de

dez mil pés (3.300 metros), para evitar que os passageiros sofressem os

efeitos negativos da rarefação do ar. Eram equipados com o que a aviação



da época dispunha de melhor para voos por instrumentos: horizonte

artificial, bússola giroscópica e radiocompasso (ADF).

O horizonte artificial indicava a posição do avião com relação à linha do

horizonte ou atitude, e funcionava acoplado a um giroscópio cujo plano de

rotação era horizontal. Incorporava uma parte fixa – uma miniatura

representando o avião visto por trás, em posição correspondente à do

avião real – e uma parte móvel articulada ao giroscópio, que representava o

céu e a linha do horizonte. Quando o avião inclinava lateralmente, subia ou

descia, a miniatura também o fazia, porém o giroscópio mantinha o

horizonte artificial paralelo ao real, indicando ao piloto a atitude do avião,

permitindo-lhe pilotá-lo sem qualquer referência externa.

Embora simples e eficaz, o horizonte artificial era sensível a acelerações

longitudinais, tendendo a apresentar pequenos erros nas decolagens. Sua

principal limitação, entretanto, residia na incapacidade de indicar grandes

valores angulares de atitude. A partir de determinado ângulo de inclinação,

de subida ou de descida, o horizonte artificial se desconectava do

giroscópio, deixando de indicar a atitude correta do avião. Embora tal

limitação não afetasse as operações de rotina, poderia dificultar a

recuperação de uma atitude anormal em condições de voo por

instrumentos (IMC), situação passível de ocorrer em turbulência severa.

Os DC-3/C-47 não eram equipados com radar meteorológico, dispositivo

pela primeira vez instalado num DC-3 da United Airlines em 1955. Aviões de

carreira passaram a ser dotados de radar meteorológico no despontar da

era do jato, por volta de 1959. Até então, os pilotos não tinham como

detectar a presença de trovoadas (cúmulos-nimbos) embutidas em outros

tipos de nuvens.

Maior ameaça aos aviadores de todos os tempos, o cúmulo-nimbo ou CB

é uma nuvem de desenvolvimento vertical, gerada por ar ascendente



carregado de umidade. Quando uma massa de ar quente e úmido sobe

rapidamente por convecção, pelo desvio do vento no perfil de uma

montanha, pelo impulso de uma massa de ar frio que se infiltra sob uma

massa mais quente (frente fria) ou por uma massa de ar quente que se

apoia sobre uma mais fria (frente quente), forma-se uma corrente de ar

ascendente, que transporta ar quente e úmido para altitudes nas quais a

temperatura é mais baixa. A umidade, então, condensa-se, tornando-se

visível como nuvem do tipo cúmulo, que se parece com um chumaço de

algodão. Se essa corrente ascendente tiver muita energia (velocidade) e

umidade, a nuvem expande-se rapidamente, transformando-se em um

Grande Cúmulo (TCU), matriz geradora do CB.

No interior de um CB, a concentração de umidade restringe a passagem

dos raios solares, obscurecendo a nuvem. As pequenas gotículas de água

em suspensão aumentam de volume até se tornarem instáveis. Ao se

precipitarem para o solo sob a forma de chuva, essas gotículas vão

aumentando de tamanho à medida que colidem e se fundem umas com as

outras. O deslocamento reduz a pressão atrás de cada gota, fazendo com

que o ar seja como que sugado pelas gotas rumo a terra.

O início da precipitação, portanto, coincide com o aparecimento de uma

corrente de ar descendente, que flui da nuvem para o solo. No momento

em que isso se dá, o CB atinge o estágio de maturidade, passando a

incorporar duas correntes verticais, paralelas e de sentidos opostos; uma

ascendente (up burst) e outra descendente (down burst). Quanto maior a

velocidade dessas correntes, maior sua energia e, consequentemente,

maior a turbulência presente dentro da nuvem.

O atrito produzido pelo deslocamento da corrente em meio ao fluido faz

com que sua velocidade vá sendo gradativamente reduzida do centro para

as bordas, fazendo a corrente revolutear sobre si mesma. Assim, o núcleo



de um CB é constituído por duas velozes correntes de ar que se deslocam

verticalmente em sentidos opostos, turbilhonando em suas bordas. Ao

penetrar na nuvem, o avião sofre os efeitos da turbulência gerada por essas

correntes, como ocorre com um barco ao penetrar na zona de arrebentação

das ondas.

A resistência estrutural de um avião é definida em termos de acelerações

verticais, longitudinais e laterais expressas em G, unidade equivalente à

aceleração da gravidade terrestre. Os manuais de operações, elaborados

pelos fabricantes e destinados aos pilotos, normalmente explicitam

somente os limites de aceleração vertical, que em aviões comerciais se

situam entre +3G e –1,5G aproximadamente. O conhecimento desses

limites, porém, não tem utilidade prática aos pilotos comerciais que não

dispõem de instrumento que lhes indique o valor da aceleração vertical a

que o avião está submetido. Aviões comerciais, no entanto, devem voar

com acelerações verticais próximas a +1G, a mesma a que todos estamos

normalmente sujeitos em terra firme. Em um avião comercial, variações

sensíveis nas acelerações verticais normalmente só ocorrem em zonas de

turbulência.

Para que se possa entender por que os CBs ameaçam a segurança dos

voos, é preciso conhecer dois conceitos básicos de aerodinâmica:

sustentação e fator de carga. A sustentação, representada pela letra L, do

inglês li�, pode ser expressa através da fórmula: L = CL ρ S V² / 2, onde CL é o

coeficiente de sustentação, função do perfil da asa e do ângulo de ataque

(ângulo que a asa forma com o vento relativo); ρ é a densidade do ar; S a

superfície de sustentação; e V, a velocidade do vento relativo. A velocidade

é o fator mais sensível e de maior importância na sustentação, pois entra ao

quadrado na fórmula. Uma pequena variação na velocidade, portanto,

modifica muito a sustentação.



O fator de carga é a relação entre a sustentação L e o peso W (weight),

representada pela fórmula: FC = L/W. Como o peso praticamente não varia

num pequeno intervalo de tempo, os valores do fator de carga dependem

basicamente do valor da sustentação.

Quando um avião penetra na zona de turbulência de um CB, voando com

um fator de carga igual a um (1G), passa a sofrer os efeitos das mudanças

bruscas de direção do vento relativo, geradas pelas correntes verticais

existentes no interior da nuvem. Uma rajada de ar ascendente, por

exemplo, aumenta o ângulo de ataque, que aumenta o valor do coeficiente

de sustentação, o qual, por sua vez, aumenta a própria sustentação,

aumentando o fator de carga. O inverso ocorre na presença de uma rajada

de ar descendente.

Para que o avião permaneça dentro dos limites de seu envelope de fator

de carga, o controle da velocidade é fundamental. Se entrar muito veloz na

zona de turbulência, uma rajada ascendente poderá fazer com que o fator

de carga ultrapasse seu limite superior, com possível comprometimento da

resistência estrutural. Se entrar muito lento, o aumento súbito do fator de

carga poderá levar o avião a estolar, isto é, entrar em perda de sustentação,

tendo em vista que a velocidade de estol é diretamente proporcional ao

fator de carga – quanto maior o fator de carga, maior a velocidade de estol.

Desta forma, mesmo voando com velocidade superior a de estol,

considerando-se o fator de carga igual a um, o avião poderá estolar se esse

valor aumentar devido aos efeitos da turbulência.

Estolar o avião dentro de um CB pode levar o piloto a perder o controle,

fazendo com que o avião despenque para o solo em alta velocidade. Sem

referência que indique sua posição no céu – horizontes artificiais, ao

contrário de indicadores de atitude, não indicam atitudes anormais

extremas –, o piloto passa a atuar instintivamente nos controles com



movimentos bruscos, impondo excesso de carga aerodinâmica ao avião,

podendo provocar falha estrutural. Na maioria dos casos, essa é a lógica

dos acidentes ocorridos na fase de cruzeiro em que o fator meteorológico é

determinante.

O público em geral e mesmo alguns profissionais de aviação tendem a

relacionar as falhas estruturais diretamente à turbulência. Embora em

alguns casos extremos e raros isso possa ser verdadeiro, na maioria dos

acidentes a falha estrutural decorre do excesso de fator de carga imposto

pelo piloto à estrutura na tentativa desesperada de recuperar o controle do

avião. A perfeita compreensão da gênese desse tipo de acidente é muito

importante para definir o foco da atenção do piloto que inadvertidamente

venha a penetrar em zona de turbulência severa.

Ao enfrentar condições de turbulência severa, o piloto deve priorizar a

manutenção da atitude de voo em detrimento da manutenção da altitude e

da velocidade indicada. Quando o avião penetra num CB, todos os

instrumentos cujas indicações referenciam-se a pressões estáticas e

dinâmicas – velocímetro, altímetro e variômetro (climb) – passam a

apresentar informações distorcidas e mesmo absurdas, devido ao bloqueio

das tomadas de pressão do tubo de pitot (instrumento que fornece

indicações básicas de pressão dinâmica) pela água ou por gelo. Um pitot

bloqueado faz com que o velocímetro indique velocidades excessivas, o

climb apresente razões de subida e de descida que oscilam entre seus

valores máximos e o altímetro rode velozmente para cima e para baixo. Se o

piloto reagir a essas informações falsas, aumentando ou reduzindo a

potência dos motores ou modificando muito a atitude de voo, poderá

perder o controle do avião. Portanto, na zona de turbulência severa, o único

instrumento (diretor de voo) imune às variações de pressão é o horizonte



artificial, que evoluiu atualmente para o EADI (electronic attitude director

indicator).

A turbulência severa faz com que a estrutura do avião e o corpo do piloto

sacudam violentamente fora de sincronia, praticamente impedindo a

leitura do painel de instrumentos, que se apresenta aos olhos do aviador

totalmente borrado, portanto, ilegível. O barulho ensurdecedor produzido

pela chuva e pelo granizo colidindo com a fuselagem em alta velocidade,

somado à turbulência e aos relâmpagos, cria um cenário aterrador, que fez

muitos aviadores abandonarem prematuramente a carreira de piloto de

linha.

A partir de 1959, os radares meteorológicos vieram aliviar a tensão nas

cabines de comando, proporcionando aos pilotos condições de enxergar os

núcleos das trovoadas e contorná-los. Em 1946, entretanto, os aviadores

ainda tinham de enfrentar o “Gigante Adamastor” sem o escudo protetor da

moderna tecnologia, aparar seus golpes e lutar para sobreviver em meio à

cólera dos elementos. Muitos sucumbiram na batalha.

Na tarde de 27 de setembro de 1946, o DC-3 PP-PCH da Panair do Brasil

decolou às 16h10 do aeródromo de Lagoa Santa – o aeroporto da

Pampulha, em Belo Horizonte, estava interditado para obras – com destino

ao Rio de Janeiro. Transportava quatro tripulantes e 21 passageiros e

manteve seu último contato por rádio com a estação da Panair às 16h38,

quando sobrevoava a cidade de Conselheiro Lafaiete. Como o avião não

pousou no Aeroporto Santos Dumont nem deu mais notícias, as buscas por

sua localização foram desencadeadas.

Em face das condições meteorológicas adversas da área, inicialmente

levantou-se a hipótese de ter o comandante decidido pousar em algum

aeródromo da rota para aguardar o tempo melhorar, pois, quando o DC-3

sobrevoava Conselheiro Lafaiete, forte temporal assolava a cidade. As



esperanças extinguiram-se no dia seguinte, quando o DC-3 foi localizado,

sem sobreviventes, no Morro dos Marimbondos, na Serra da Samambaia,

nas imediações de Abreu, povoado distante cerca de 10 km de Alto Rio

Doce e de 70 km de Barbacena. Moradores das imediações ouviram uma

forte explosão por volta das 16h30 daquela sexta-feira, confundida com um

trovão devido à forte tempestade que desabava naquele momento.

Voando por instrumentos e sem contar com um radar meteorológico para

identificar as zonas de turbulência forte, o piloto penetrou

inadvertidamente em um CB de alta energia, embutido em outros tipos de

nuvens. A turbulência extremamente severa o levou a perder o controle do

avião. O PP-PCH despencou do céu e colidiu com o solo em alta velocidade,

desintegrando-se numa formidável explosão, confundida com um trovão

pelos habitantes do pequeno povoado situado nas imediações do local da

queda.

DC-3 PP-PCH da Panair (AeroMuseu)

Integravam a tripulação do comandante Octávio Bezerra Cavalcante, o

copiloto Antônio de Almeida Machado, o radiotelegrafista R. F. Nogueira e o

comissário de bordo Joaquim Pinheiro Loureiro. Eram passageiros:

Francisco Pantaleão dos Santos, Atalfina Ana dos Santos, Aida Gonzales,

Francisco Xavier Wikrota, Geraldo Vieira, Benedito Carvalho Novais, Edith

Coutinho, Maria Conceição Lessa Azeredo, Eulógio Caldelas Vieitez, Edward



Montaigne Shillabert, Antônio Fernandes Peixoto, Ambrosio Abel Silva, José

Cupertino Sacramento, José Albertino Guimarães, Francisco Assis Quintela,

Claudia Ianone, Ary Petty, Graziela Leite de Souza, José Leite de Souza,

Beatriz Leite de Souza e Edélsio Pereira Brás.



16. ARCO-ÍRIS DH-89 PP-AID

PP-AID da Arco-Íris em Presidente Prudente (SP), em 23 de agosto de 1946

A empresa Arco-Íris Viação Aérea S.A. iniciou suas operações a 12 de julho

de 1946, ligando São Paulo a cidades do oeste do estado, com uma frota de

seis De Havilland DH-89 Dragon Rapide. Desenvolvido pela De Havilland a

partir de 1934, o DH-89 era um biplano bimotor capaz de transportar oito

passageiros à velocidade máxima de 253 km/h. Era operado por um só

piloto, que ocupava a única cadeira existente no cockpit. Acomodados em

poltronas de vime, seus passageiros desfrutavam de magnífica vista,

proporcionada pelas generosas dimensões das janelas laterais. Podiam,

também, acompanhar permanentemente o trabalho do piloto através do

portal aberto que dava acesso à cabine de comando.

Tracionado por dois motores em linha De Havilland Gipsy Six, de 200 HP, o

Dragon Rapide operava com o peso máximo de 2.490 kg, sendo sua relação

peso-potência de seis quilogramas por cavalo-vapor, menos favorável,

portanto, que a do DC-3 (cinco) e do Lodestar (quatro). Para complicar a

vida de seus pilotos, o DH-89 não era dotado de hélices de passo variável.

Assim, caso um motor subitamente viesse a falhar, sua hélice continuava a



girar em cata-vento, agregando arrasto parasita e inviabilizando o voo

monomotor, principalmente durante a fase inicial da decolagem.

Dos 728 DH-89 fabricados, cerca de 500 foram entregues à RAF durante a

Segunda Guerra Mundial. Em sua época, o Dragon Rapide foi um dos aviões

de transporte mais utilizados em todo o mundo. No Brasil, o PP-VAN, único

DH-89 operado pela VARIG entre 1942 e 1945, inaugurou os voos

internacionais da empresa gaúcha no dia 05 de agosto de 1942, voando de

Porto Alegre a Montevidéu. A Organização Mineira de Transportes Aéreos

(OMTA) operou três Rapide entre 1946 e 1948 (PP-OMA, OMB e OMC), tendo

o PP-OMB se acidentado sem vítimas em São João Del Rey, em 20 de

setembro de 1946. Dos seis utilizados pela Arco-Íris entre 1946 e 1948 (PP-

AIA, AIB, AIC, AID, AIE, AIF), três foram perdidos em acidentes (PP-AIB, AID e

AIE), sendo o acidente do PP-AID o único fatal.

Arco-Íris DH 89 PP-AIA

Às 12h05 do dia 11 de dezembro de 1946, uma quarta-feira, o DH 89 PP-

AID decolou da pista 15 do Aeroporto de Congonhas, iniciando viagem

regular com destino a Presidente Prudente e Monte Alegre, conduzindo a

bordo sete passageiros e dois tripulantes: o comandante Henrique

Kushauski (de 27 anos) e o radiotelegrafista José Pedro dos Santos.



Logo após a decolagem, um dos motores falhou. Contando apenas com

os 200 HP do único Gipsy Six para manter o Dragon voando, atrapalhado

pela hélice em cata-vento do motor morto, sobrevoando área habitada e

assolada por forte ventania só restava a Kushauski tentar trazer de volta o

Dragon para a pista de onde há pouco decolara.

Sentindo o avião afundar lenta e inexoravelmente em direção ao solo,

Kushauski deve ter percebido que seu destino estava selado; que ele jamais

colocaria no dedo anular esquerdo de sua amada a aliança que comprara

para o casamento próximo.

O Dragon colidiu com uma árvore, bateu forte no chão e pegou fogo.

Lançado do avião no primeiro impacto, o jovem João Stancherin foi o único

sobrevivente da tragédia. Kushauski, José Pedro e os passageiros Rubens

Silva Camargo, John Eduardo Hochsen, Álvaro da Silva Camargo, Antônio

Rodrigues, Augusto Assunção e Malta Sheshtman faleceram no local do

acidente.

Na época, o Aeroporto de Congonhas não dispunha de serviço contra

incêndio específico para acidentes aéreos. Os pequenos extintores das

companhias lá sediadas, adequados a eventuais princípios de incêndio que

se manifestassem nas partidas dos motores ou no interior dos hangares e

escritórios, eram ineficientes para controlar o intenso fogaréu alimentado

por gasolina de alta octanagem. Quando a guarnição do corpo de

bombeiros da cidade chegou, pouco restava do avião e de seus ocupantes

além de tubos de alumínio e corpos calcinados.



Propaganda da Arco-Íris



17. PANAIR DO BRASIL S-43 PP-PBN

Sikorsky S-43 Baby Clipper PP-PBN da Panair, em Santarém, Pará (Panair do Brasil)

Em 1947, as linhas amazônicas da Panair do Brasil percorriam o curso dos

principais rios da região, escalando em pequenas localidades desprovidas

de outros meios de comunicação com o resto do país que não as lentas

embarcações e os hidroaviões Sikorsky S-43, que vieram substituir os

primitivos anfíbios Sikorsky S-38 e Consolidated Commodore, seus

antecessores. O S-43, versão menor do quadrimotor S-42, que desbravou os

oceanos para a Pan American, era conhecido informalmente por Baby

Clipper. Tracionado por dois motores radiais Pratt & Whitney de 750 HP,

decolava com o máximo de 8.662 kg e atingia a velocidade de 360 km/h.

Trinta e cinco S-43 foram fabricados, tendo a Panair do Brasil empregado

sete deles, dos quais três foram perdidos em acidentes (PP-PBN, PAR e

PAU), sendo o do PP-PBN o único acidente fatal.

O comandante Coriolano Luis Tenan, em seu livro Memórias de um Piloto

de Linha (O Cruzeiro, 1954), revela que o S-43 era muito sensível a um cavalo

de pau na amerissagem. Quando isso ocorria, por colisão com obstáculo



submerso, erro de pilotagem ou outro qualquer motivo, o casco se rompia,

e o avião afundava rapidamente.

Na quinta-feira, dia 3 de janeiro de 1947, o S-43 PP-PBN da Panair do

Brasil afundou quando pousava no aeroporto fluvial de São Paulo de

Olivença, cidade situada às margens do rio Solimões, uma extensão do

Amazonas. No acidente morreram o comandante, o copiloto e quatro

passageiros. Salvaram-se o radiotelegrafista, o mecânico, o comissário de

bordo e os demais passageiros. O hidroavião partira de Iquitos, no Peru,

com destino a Manaus. A linha seguia o curso do rio Solimões, pousando

em aeroportos fluviais de várias localidades ribeirinhas.

PP-PBN fotografado em Manaus, em 1943 (Life)

Ao tocar nas águas no rio, o avião possivelmente colidiu com algum

tronco de árvore meio submerso, mimetizado com as águas barrentas do

Solimões. O PP-PBN guinou bruscamente à esquerda, o casco se rompeu e

a água invadiu o interior do avião. O Baby Clipper afundou rapidamente,

arrastando para o fundo do rio os dois pilotos e quatro dos onze

passageiros.

No dia 5 de janeiro, dois dias após o desastre, a Panair do Brasil fez

publicar a seguinte nota nos jornais da época:



A Panair do Brasil comunica que, segundo informações recebidas de Manaus, o

hidroavião PP-PBN, bimotor Sikorsky S-43, da sua linha amazônica, em viagem de Iquitos,

no Peru, para aquela capital, sofreu um acidente ao pousar no aeroporto fluvial de São

Paulo de Olivença, tendo afundado no rio Solimões. Pereceram seis pessoas, inclusive o

comandante Sydney Bezamat de Oliveira e o copiloto Antônio Guilherme Porto, salvando-

se os demais ocupantes do aparelho.

Além dos dois pilotos, integravam a tripulação do PP-PBN o mecânico de

voo, o radiotelegrafista e o comissário Fernando Dias Botelho. Os

passageiros mortos foram Jorge Andrade – candidato a deputado federal

pelo PSD, Cleber Pinedo Benigno, Renato Bessa e Tufi Cheberdin.

Algum tempo depois do acidente, os S-43 foram substituídos pelos PBY-5

Catalina, que, por muitos anos, percorreram as vastidões amazônicas nas

cores da Panair do Brasil e posteriormente nas cores da Cruzeiro do Sul,

que herdou as linhas amazônicas.

As informações quanto ao número de vítimas fatais desse acidente são

contraditórias. Algumas apontam 11 mortos entre 14 ocupantes do avião,

enquanto a nota da Panair do Brasil, elaborada logo após o acidente a

partir de informações ainda incompletas, registra seis mortos.



18. CRUZEIRO DC-3 PP-CBX

DC-3 PP-CBX Tupi, da Cruzeiro do Sul (AeroMuseu)

Por volta da meia-noite de sábado, fui despertado por um ruído de avião. Abri a janela e

espiei. Vi, de repente, no alto da serra, um clarão seguido de um estrondo. Depois, tudo se

aquietou e eu fui dormir. Domingo pela manhã, conversando com alguns amigos, soube

que também eles tinham visto “a coisa”. Nós pensamos em subir até o local, mas chovia

muito e fazia cerração. Por isso abandonamos a ideia. Segunda-feira, pela manhã, como o

tempo tivesse melhorado, eu, “nhô” João dos Pinheiros, seu filho Juvenil e o João Paulo de

Souza resolvemos procurar o aparelho. Custou muito, mas, afinal, ali pelas 10 horas,

chegamos ao alto e vimos os restos do avião. Não quisemos mexer em nada; não vimos

ninguém, nem vivo, nem morto. Voltamos, e então o “nhô” João foi avisar o Faustino

Bonifácio, inspetor de quarteirão de Morro Grande, que fez a devida comunicação ao

subdelegado de Nazaré Paulista, tenente José Lopes de Carvalho. Este, depois de telefonar

para a Central de Polícia, seguiu para o local de acidente, acompanhado dos praças

Benedito Ramos de Oliveira e Sebastião Lopes de Carvalho. Lá chegaram depois das 18

horas. (Juvenal Pires de Freitas, lavrador, ao jornal A Noite)

Após o piloto informar à torre de controle do Aeroporto de Congonhas que

estava abandonando a aproximação para o pouso (arremetendo) por falta

de visibilidade, o avião se afastou da zona do aeroporto por motivos

ignorados, passando a sobrevoar a Serra dos Cristais, localizada no



município de Nazaré Paulista, contra a qual veio a colidir.

O DC-3 PP-CBX da Cruzeiro do Sul, batizado de Tupi, decolara do

Aeroporto Santos Dumont às 22 horas do sábado, 13 de março de 1948,

com destino ao Aeroporto de Congonhas, onde deveria pousar por volta

das 23h30. Devido à forte e persistente chuva que caía sobre São Paulo

aquela noite, reduzindo a visibilidade horizontal e o teto, o piloto não

conseguiu avistar a pista e arremeteu. É provável que tivesse a intenção de

permanecer nas imediações de Congonhas, aguardando a chuva passar

antes de tentar novamente pousar, já que o avião partira do Rio de Janeiro

com quase oito horas de autonomia.

Naquela época, as alternativas dos voos noturnos com destino ao

Aeroporto de Congonhas eram Santos e São Carlos, aeródromos dotados

de infraestrutura precária para operações noturnas por instrumentos.

Assim, a escolha mais adequada às circunstâncias era circular nas

imediações de São Paulo até o tempo melhorar. Por dez minutos o avião se

manteve em contato rotineiro com a torre de controle de Congonhas,

depois silenciou.

Apesar do persistente mau tempo, aviões da Cruzeiro do Sul, da FAB e dos

aeroclubes de Santos e de São Paulo sobrevoavam a região à procura do

PP-CBX, cujos destroços somente foram localizados por volta das 17 horas

da segunda-feira, 15 de março, no cume do Morro da Tapera Grande. O

tronco decepado de uma velha Peroba e parte da asa direita

testemunhavam o primeiro impacto do Tupi com a mata que recobria o

morro. Os destroços do PP-CBX foram calcinados pelo fogo, alimentado

pela gasolina armazenada nos tanques de combustível.

Ao partir do Rio, o PP-CBX transportava apenas dois passageiros, ambos

estrangeiros: Patrick Louis Mackenzie Day era inglês, enquanto Albert Binder

era cidadão norte-americano. Sua tripulação era constituída pelo



comandante José Pedro de Carvalho (de 34 anos), natural de São José dos

Campos, copiloto Augusto Malaguti (de 25 anos), natural do Rio de Janeiro,

radiotelegrafista Orestes Giovani (de 39 anos), também do Rio de Janeiro, e

comissário Alberto Amaral (de 26 anos), natural de Fortaleza.

De São Paulo a Nazaré Paulista, o repórter Murilo Antunes Alves e o

fotógrafo Antonio Pirozelli, ambos do jornal Folha da Manhã, levaram cerca

de seis horas devido às precárias condições das estradas. De Nazaré

Paulista ao sopé do Morro da Tapera, eles contaram com a inestimável

carona do cônsul dos Estados Unidos, que decidira se deslocar até o local

do acidente ao saber que um cidadão norte-americano estava entre os

passageiros do avião sinistrado. Ele e outro membro do consulado

seguiram para Nazaré da Mata em dois jipes, únicos veículos capazes de

transitar nas estradas encharcadas pela chuva abundante e persistente. Do

sopé ao cume do morro, seguiram a pé por picadas abertas na mata pelo

pessoal da polícia, que já montava guarda aos destroços.

Após tanto tempo, os indícios que poderiam ajudar a esclarecer a história

dos minutos finais do PP-CBX provavelmente se perderam para sempre. É

possível, no entanto, que alguém conserve até hoje a chave desse mistério,

desconhecendo sua importância. Com base nos raros indícios disponíveis,

é possível apenas se especular a respeito.

A arremetida em Congonhas foi o primeiro evento a perturbar o voo, até

então normal. Provavelmente o avião devesse cumprir programação bem

cedo no dia seguinte, com outra tripulação. Era quase meia-noite de

domingo, e retornar ao Rio de Janeiro atrasaria a sequência de voos

programados para o PP-CBX a partir de São Paulo. Ademais, o avião tinha

autonomia suficiente para voar ainda seis horas e meia, o que lhe permitia

no mínimo três horas de espera, descontados o tempo de voo até o Rio

(01h30) e mais duas horas de confortável reserva de combustível. Portanto,



a decisão do comandante José Pedro de Carvalho de permanecer sobre

São Paulo, aguardando as condições meteorológicas melhorarem, foi

adequada às circunstâncias e não penalizou, por si só, a segurança do voo.

Tendo em vista o adiantado da hora e de ser sábado, é provável que o PP-

CBX fosse um dos únicos, se não o único avião sendo controlado pela torre

do Aeroporto de Congonhas. A tripulação de um avião em espera deve

manter-se na escuta permanente da torre de controle, porém não necessita

com ela estabelecer conversação, a não ser quando solicitada a fazê-lo ou

quando as condições que impedem o pouso se alterarem. Assim, o silêncio

do PP-CBX somente foi constatado quando a tripulação deixou de

responder aos vários chamados da torre, dez minutos depois da

arremetida.

O PP-CBX deveria circular sobre São Paulo em altitude não inferior à

minima de segurança da área, que é de seis mil pés (1.800 metros). É

extremamante improvável que o comandante José Pedro de Carvalho

tenha voluntariamente abandonado a altitude de segurança em busca de

referências visuais que lhe permitissem localizar o Aeroporto de

Congonhas, ainda mais em se tratando de voo noturno em precárias

condições meteorológicas e sem informar sua intenção à torre de controle.

Assim, o abandono da altitude de segurança, que redundou no choque com

a Serra dos Cristais, deve ter sido involuntário.

A falha de um dos motores não impediria a tripulação de manter a

altitude de segurança nem de se comunicar com a torre. É importante

lembrar que o comandante Carvalho contava com o radiotelegrafista, cuja

estação tinha condições de estabelecer contato bilateral com a torre de

controle em caso de falha dos dois equipamentos regulares de

radiocomunicação. Portanto, tudo parece indicar que o problema

enfrentado pelo Tupi foi de natureza tal que mobilizou totalmente a



atenção de seus tripulantes, impedindo-os de estabelecer contato com a

torre de controle até sobrevir o desastre.

É provável que o choque com a Serra dos Cristais tenha ocorrido em razão

de uma perda de controle em voo ou por um grave defeito mecânico, como

um disparo incontrolável de uma das hélices, ou por haver o avião

inadvertidamente penetrado em uma das muitas nuvens do tipo cúmulo-

nimbo (CB), presentes na área terminal de São Paulo naquela noite. É

importante recordar que os DC-3 não dispunham de radar meteorológico,

equipamento com que os pilotos comerciais passaram a contar somente na

virada da década de 1950 para a de 1960, na era do jato.

O acidente do PP-CBX mobilizou o recém-criado Sindicato Nacional dos

Aeronautas, que passou a mover intensa campanha visando ao

aprimoramento da infraestrutura das rotas operadas por voos noturnos

regulares, reivindicação justa e reconhecida pelo então Ministério da

Aeronáutica, que tomou providências no sentido de tornar mais seguros os

recentes voos regulares noturnos de passageiros.



19. AEROVIAS BRASIL DC-3 PP-AVO

Aerovias Brasil Douglas DC-3 PP-AVO (Coleção Carlos Dufriche)

Em janeiro de 1915, Ezaul Cardoso e Aurora Cassati se casaram na cidade

de Ponta Porã. O casal teve dez filhos, seis dos quais homens – todos

aviadores. Arsênio Cardoso era o mais velho e o líder dos irmãos Ezaul,

Elpídio, Arlindo, Heitor e Aral. Heitor, que atingiu o posto de coronel-aviador

na FAB, escreveu o livro Seis vidas num só rumo, em 1980, no qual ele conta

a história dos seis.

Ao completar dezessete anos, Arsênio seguiu sozinho para o Rio de

Janeiro em busca de trabalho e de estudos. Por essa época, ele já

demonstrava interesse pela aviação, porém os cursos de piloto eram

poucos e caros. Para se sustentar, ingressou no quadro de investigadores da

Polícia Civil do então Distrito Federal. Pouco depois, em 1938, ele passou a

frequentar a Escola de Aviação de Hugo Cantergiani, onde obteve seu brevê

de piloto. Mais tarde, Arsênio passou a ministrar instrução de pilotagem na



própria escola onde se formara e também no Aeroclube do Brasil, então

sediado em Manguinhos.

Extrovertido, sensível, solidário, amigo dos amigos, simples e cordial,

amante da música e da poesia, Arsênio cativava a todos os que com ele

entravam em contato. Seu primeiro emprego na aviação comercial foi no

Sindicato Condor, onde ficou por três meses e de onde saiu para retornar a

Ponta Porã, onde organizou o aeroclube local e foi seu primeiro instrutor.

No dia 03 de junho de 1945, um dos motores do DC-3 da Aerovias Brasil,

empresa na qual ele passara a exercer a função de copiloto, pegou fogo e

caiu do berço em pleno voo, quase levando junto a asa à qual estava

conectado. Em face da gravidade da situação, o comandante Custódio

Netto realizou pouso forçado na margem do leito da ferrovia da Rede

Mineira de Viação, nas proximidades da cidade de Ibiapaba. O avião

transportava uma carga de fios de seda para Uberaba.

O DC-3, que acabou consumido pelas chamas, estava registrado como YS-

22 em Honduras, sede da empresa Transportes Aéreos Centro-Americanos,

mais conhecida por TACA, pertencente ao empreendedor e ousado norte-

americano Lowell Yerex, da qual a Aerovias Brasil era uma das muitas

subsidiárias.

“Nesse dia, eu vi a morte de perto. Senti medo dela. Logo depois, reagi e

readquiri o controle”, confessou Arsênio ao irmão Heitor, então segundo-

tenente-aviador convocado da reserva. Três anos depois desse incidente,

Arsênio foi promovido a comandante de DC-3 na Aerovias Brasil.

No dia 14 de julho de 1948, quarta-feira, Heitor retornava de ônibus do

sítio de seus pais, localizado em Campo Grande, na zona oeste do Rio de

Janeiro, quando se deparou com a manchete do jornal: “Desastre com

avião cargueiro da Aerovias”. Ele sabia que Arsênio fora a Belém no

cargueiro. A esperança de que o irmão tivesse ficado em Belém ou



sobrevivido ao desastre se dissipou ao ver a fotografia do irmão estampada

junto à seguinte notícia: “O comandante saiu com vida, porém faleceu

quarenta minutos depois”. Rumando diretamente para casa como um

alucinado, Heitor encontrou a família desolada.

O enterro de Arsênio foi acompanhado por uma multidão de amigos,

dentre os quais uma centena de aeronautas e aeroviários. Até mesmo o

brigadeiro Eduardo Gomes se fez presente.

O PP-AVO partiu do Aeroporto de Val-de-Cans, em Belém do Pará, às

04h30 do dia 14 de julho de 1948, realizando voo cargueiro com destino a

São Paulo, com escalas previstas em Carolina, Pedro Afonso, Porto

Nacional, Anápolis e Uberaba. Sua tripulação era constituída pelo

comandante Arsênio Cardoso (de 31 anos), copiloto Américo Cardoso de

Figueiredo (de 35 anos), radiotelegrafista Evaldo Galesso (de 27 anos) e

comissário de voo Miguel dos Santos Figueiredo (de 21 anos), que,

somados aos passageiros Afonso Nogueira e Irahy G. Soares, totalizavam

seis pessoas a bordo.

A investigação apurou que “o piloto não aplicou o procedimento

recomendado pela companhia aérea e tentou executar uma curva após a

decolagem abaixo de 100 metros de altura”, conclusão que atribuía o

acidente a um erro de julgamento de Arsênio. Na época, os recursos de

investigação eram poucos e imprecisos, e os investigadores não eram

especialistas em acidentes aéreos. As conclusões fundamentavam-se

predominantemente no depoimento de testemunhas e no exame de

destroços, muitas vezes fragmentados e incinerados. Assim, a curva à baixa

altura, que levou à colisão da asa esquerda do avião com árvores da área

sobrevoada, poderia ter resultado de uma falha súbita em um dos motores;

do deslocamento da carga; de uma falha do horizonte artificial (única



referência para se voar em meio à escuridão) ou até mesmo de algum mal

súbito do piloto.

Em 1953, cinco anos após a morte de Arsênio, Aurora Cassati foi

homenageada pelo Ministério da Aeronáutica com o título de “Mãe do

Aviador”. A 22 de setembro de 1958, o estigma da desgraça bateria mais

uma vez à porta da família.

Comandante da NAB, Arlindo Cardoso fora escalado para transladar um

DC-3 adquirido da USAF. O avião se acidentara sem gravidade em Barreiras,

na Bahia, e a Força Aérea dos Estados Unidos lá o abandonara. Por sua

magnitude, os trabalhos de recuperação do avião deveriam ser executados

em oficinas de nível Parque de Manutenção, porém a NAB decidiu realizá-

los ao relento, em pleno aeroporto de Barreiras, tendo para lá enviado o

mecânico de manutenção Sosumo Ozeki com a incumbência de preparar o

avião para ser transladado ao Rio de Janeiro, onde seria submetido a

reparos complementares.

Assim que o PP-NAR foi dado como pronto, Arlindo Cardoso, o copiloto

Norton de Souza Carvalho e Sosumo Ozeki partiram com destino ao Rio de

Janeiro. O voo, porém, foi breve. Mal o avião ganhara um pouco de altura,

suas asas desprenderam-se da fuselagem, que mergulhou inexoravelmente

para o solo, selando a sorte de Arlindo, Norton e Sosumo. O acidente

custou à NAB (nova organização) a perda da licença para executar trabalhos

de manutenção, prelúdio de seu fim, que chegou a 24 de outubro de 1961,

ao ser absorvida pelo Lóide Aéreo.



Aerovias Brasil DC-3 PP-AVO Goiás, em Araguari, MG

Eram 4h33 quando o PP-AVO, abastecido com 800 galões americanos de

gasolina de 100 octanas, que lhe davam autonomia de nove horas de voo,

tomou posição na cabeceira da pista 06 do Aeroporto de Val-de-Cans. O

piloto testou os motores por dois minutos e iniciou a decolagem. O teto e a

visibilidade eram bons, e o vento praticamente calmo. Exatamente às 4h33

o avião decolou, depois de percorrer dois terços da pista. O trem de pouso

foi recolhido, e o DC-3 prosseguiu em voo quase rasante, passando a

sobrevoar área de 1.000 metros de extensão por 400 metros de largura, que

fora desmatada para garantir a segurança das decolagens da pista 06 e

aproximações para a pista oposta (24). Ainda voando baixo, o piloto efetuou

curva acentuada pela esquerda, durante a qual a ponta da asa do avião

colidiu com o topo da mata que havia entre as pistas 06/24 e 02/20.

Desgovernado, o PP-AVO caiu e se desintegrou. O incêndio subsequente

consumiu parte dos destroços. A equipe de socorro encontrou o

comandante Arsênio agonizante. O radiotelegrafista Galesso, que se

arrastava pela mata fugindo do fogo, foi conduzido ao hospital e

sobreviveu. O copiloto Américo, o comissário Figueiredo e os dois

passageiros não sobreviveram ao impacto.

Tendo em vista a declaração das testemunhas, as boas condições da célula (do avião),



motores, instrumentos e aparelhagem de rádio, o perfeito reabastecimento, boa

distribuição de carga, pequeno peso transportado, com folga de quatrocentos e quarenta e

oito (448) quilos, descanso razoável da tripulação, bom estado do tempo, pistas

iluminadas, farol rotativo no ar, controle de voo em contato com o avião, vento calmo, pista

em condições favoráveis, faróis do avião acesos, avião e motores checados na cabeceira da

pista antes da decolagem, avião sem os pinos e travas e, finalmente, sem outro qualquer

fator conhecido que pudesse dar causa ao acidente, somos levados a atribuir a um erro de

julgamento ao proceder o Comandante uma curva para a esquerda, ainda em baixa altura,

vindo atingir a asa esquerda do avião o topo de uma das árvores de dez metros de altura,

aproximadamente, existente entre os prolongamentos das pistas “06-24” e “02-20”. Se o

Comandante houvesse cumprido a rotina de decolagem estabelecida pela Companhia

proprietária, isto é, iniciar a curva depois de atingir cem metros de altura, não teria o

acidente ocorrido. A investigação não pode apurar se houve razão que desse causa direta

ao comandante para cometer a infração acima descrita, visto que só ele, Comandante,

poderia esclarecer este ponto. O Comandante não foi ouvido, por ter falecido minutos após

o acidente. (Relatório final do acidente)

Na época do acidente, a extensão das jornadas de trabalho e o intervalo

entre elas eram inferiores ao previsto pela atual Regulamentação do

Aeronauta. Desde a partida do Rio de Janeiro, na madrugada da véspera do

acidente, a tripulação do PP-AVO voara 11 horas e 36 minutos e efetuara

seis pousos. Considerando-se 20 minutos como o tempo médio de solo em

cada uma das seis escalas, o que totaliza duas horas, e que os tripulantes se

apresentaram no Aeroporto Santos Dumont uma hora antes do voo,

verifica-se que a jornada de trabalho efetiva de Arsênio e de seus

companheiros, na véspera do acidente, não deve ter sido inferior a 15

horas. Como o PP-AVO pousou em Belém às 16h30 do dia 13 e decolou às

4h33 do dia 14, com intervalo de 12 horas, seus tripulantes devem ter

despertado novamente por volta das três horas da madrugada.

É importante esclarecer que o pouso não encerra a jornada de trabalho

do aeronauta, assim como a decolagem não marca seu início. Atualmente,

considera-se que a jornada de trabalho se inicia 30 minutos antes do

horário previsto de decolagem e se encerra 30 minutos após o pouso,



desconsiderando-se os tempos de deslocamento entre a residência do

tripulante, ou local de pernoite, e o aeroporto, e vice-versa. Assim, o

intervalo real de descanso fica bastante reduzido.

É preciso levar-se também em consideração que tripulantes jovens, como

Arsênio e seus companheiros, dificilmente deixariam de provar os pratos

típicos da culinária paraense em algum dos restaurantes de Belém, ou fazer

compras, ou simplesmente perambular pela cidade. Tudo isso reduziria

ainda mais o já exíguo tempo de descanso da tripulação. Assim, é provável

que a fadiga dos pilotos tenha contribuído para o acidente, não tendo sido

levada em consideração pelos investigadores simplesmente porque

jornadas de trabalho desgastantes e excessivas faziam parte da rotina dos

aeronautas da época, já que a profissão somente veio a ser regulamentada

em 1961, após árdua luta do sindicato da classe.



20. SAVAG LODESTAR PP-SAC

Lodestar PP-SAC da SAVAG (AeroMuseu).

Logo após o fim da segunda guerra mundial, a Aviação Comercial Brasileira

experimentou um surto de crescimento rápido, que alguns comparam ao

“encilhamento” dos primeiros anos da República. Esse “encilhamento” era

uma espécie de bolha financeira, caracterizada pela expansão do crédito

público promovida por Ruy Barbosa, então Ministro da Fazenda de

Deodoro, com o propósito de emular o desenvolvimento da incipiente

indústria nacional, mas que acabou redundando em especulação

desenfreada, desorganização da economia e quebradeira geral, indo o

dinheiro público parar no bolso de alguns poucos espertalhões.

A 25 de novembro de 1946, o advogado Augusto Otero e o piloto de linha

aérea Gustavo Cramer fundaram na cidade de Rio Grande (RS), com apoio

financeiro das Indústrias Leal Santos, a Sociedade Anônima Viação Aérea

Gaúcha (SAVAG). Seus primeiros aviões foram três Lockheed L-18 Lodestar



(PP-SAA, SAB e SAC), adquiridos da Panair do Brasil, empresa na qual

Gustavo Cramer voara como comandante.

Na tarde de 11 de janeiro de 1949, o Lodestar PP-SAC Cidade de Bagé

decolava de Pelotas quando se precipitou descontrolado no rio São

Gonçalo, nas imediações do aeroporto, matando seus quatro tripulantes e

quatro passageiros. Embora inconclusiva, a investigação apontou como

causa provável do acidente a falha de um ou de ambos os motores

possivelmente por contaminação do combustível com que o bimotor havia

sido reabastecido.

O PP-SAC estava aos cuidados do comandante Helio Pegas, cuja

tripulação era constituída pelo copiloto Lauro Inácio Kortz, radiotelegrafista

José Maria Fróis e comissário Carlos Tavares de Oliveira. Os passageiros

eram João Touguinhas, vereador em Rio Grande, Oto William Meyer,

Romilda Meyer e Wilson Pascal. Oto e Romilda estavam em viagem de lua

de mel, pois tinham-se casado pela manhã em Cachoeira do Sul.



21. VARIG C-46 PP-VBI

Curtiss C-46 Commando PP-VBI (VARIG)

No dia 2 de agosto de 1949, um domingo de inverno, o Curtiss Commando

PP-VBI da VARIG decolou de São Paulo com destino a Porto Alegre. Vinte

minutos antes do pouso, quando sobrevoava o nordeste do Rio Grande do

Sul, região conhecida como Aparados da Serra, alguns passageiros da parte

de trás do avião observaram fumaça saindo do piso. Munido de um extintor

de incêndio, o mecânico de bordo Oscar Goerg tentou penetrar no

compartimento de carga traseiro, o compartimento G, através de um

alçapão, sendo impedido pelo calor e pela fumaça, que se espalhava

rapidamente por todo o avião, causando pânico entre os passageiros.

Devido à gravidade da situação, o comandante Goetz Herzfeldt decidiu

pousar o mais rápido possível em campo aberto, pois a região era formada

por terreno pouco ondulado, coberto por vegetação rasteira. Durante a

descida rápida, os passageiros correram para frente do avião para fugir das

chamas que surgiam na parte de trás, deslocando o centro de gravidade, o



que obrigou os pilotos a exercerem considerável força nos comandos para

nivelar o avião imediatamente antes do pouso forçado.

A cabine de comando estava cheia de fumaça, que bloqueava a visão

exterior. Goetz abriu a janela lateral e colocou a cabeça para fora, tentando

desesperadamente enxergar o solo para executar o pouso de emergência.

Contava com o auxílio do também comandante Wendor�, que nesse voo

desempenhava a função de primeiro-oficial. O Curtiss tocou forte no chão,

ricocheteou, percorreu algumas centenas de metros e parou tomado pelas

chamas.

Goetz tinha ferimentos cortantes no rosto e dores nas costas. Wendor�

também se machucara, porém a maioria dos ocupantes do Curtiss

conseguiu abandonar o avião antes de as chamas se alastrarem. Quatro

dos passageiros, dentre os quais o jovem filho de Adroaldo Mesquita da

Costa, então Secretário de Justiça do Rio Grande do Sul, e o comissário

João Motta Ferreira não conseguiram deixar o avião a tempo e acabaram

morrendo, intoxicados pela fumaça.

O fato de quase todos os ocupantes do Curtiss terem conseguido

abandonar o avião pelas próprias pernas é um tributo à perícia e

profissionalismo de Goetz e Wendor�. Às voltas com uma situação

dificílima, eles não hesitaram em seguir o único caminho que poderia salvar

os ocupantes do avião: pousar tão logo quanto possível aonde quer que

fosse. O pouso forçado ocorreu nas proximidades de Jaquirana, cidade da

região nordeste do Rio Grande do Sul, situada entre São Francisco de Paula

e Cambará do Sul.

Segundo relata o comandante Rubens Bordini em seu livro Vida de

Aviador, a junta de investigação da VARIG constatou que o avião

transportava grande quantidade de meias de náilon femininas. Como o PP-

VBI era normalmente empregado no transporte de carga, seu assoalho



apresentava vários orifícios de uns três centímetros de diâmetro, nos quais

eram fixadas argolas de aço em que se prendiam as cordas de amarração

da carga. Quando o avião era empregado no transporte de passageiros, as

argolas eram retiradas do piso, deixando os orifícios abertos.

Possivelmente algum fumante entre os passageiros tenha

inadvertidamente lançado ao assoalho um toco de cigarro aceso, que

acabou penetrando no porão de cargas G através de um desses orifícios,

dando origem ao fogo, que se intensificou rapidamente devido à natureza

da carga e das correntes de ar, que penetravam no porão através de fendas

existentes em sua porta, que não era selada por não serem os C-46

pressurizados.

Como os porões de carga dos C-46 não possuíam detectores de fumaça

nem extintores de fogo, os pilotos somente tomaram conhecimento do

incêndio quando a situação já estava fora de controle. Após o acidente, a

VARIG instalou alarmes de fogo e extintores de incêndio nos porões de

carga de toda a sua frota de C-46.

No dia 11 de julho de 1973, situação similar ocorreria com um Boeing 707

da VARIG, no qual se manifestou um incêndio nas imediações de Paris.

Como em Jaquirana, os pilotos conseguiram pousar o jato em campo

aberto, numa plantação de cebolas. Com a cabine de comando tomada por

densa fumaça, o comandante teve que aproximar a cabeça da janela lateral

para poder respirar e orientar o primeiro-oficial, que realizou um pouso de

barriga perfeito, praticamente às cegas.

Infelizmente, desta vez a morte ganhou a corrida. Dentro do Boeing

calcinado restaram 124 passageiros e tripulantes, sentados em seus

assentos e mortos, asfixiados pela fumaça tóxica.



Destroços do PP-VBI em Jaquirana (coleção do autor)



22. REAL DC-3 PP-YPM

Douglas DC-3 PP-YPM da REAL (Comandante Orpheu Martorelli)

Em dezembro de 1949, a Rede Estadual Aérea Limitada (REAL) era uma

pequena empresa. Quatro anos antes, em 1945, logo após o término da

Segunda Guerra Mundial, Vicente Mamanna Neto, filho de um industrial

paulista, e Linneu Gomes, que voara como copiloto na empresa Transportes

Aéreos Centro-Americanos (TACA), precursora e proprietária da Aerovias

Brasil, levantaram a soma de quatrocentos mil cruzeiros e adquiriram um

Douglas DC-3/C-47 (PP-YPA), um dos muitos aviões desse tipo postos à

venda pelo governo norte-americano após a desmobilização.

Na época, o crescimento rápido do transporte aéreo provocou escassez

de pilotos, categoria profissional ainda pouco numerosa no Brasil dos anos

1940, o que levou as empresas a contratarem pilotos jovens, cheios de

entusiasmo, porém carentes de experiência. O preço em vidas humanas foi

alto.

Na manhã da segunda-feira, 1º de dezembro de 1949, o Douglas DC-3 PP-

YPM da REAL decolou do Aeroporto de Congonhas para Jacarezinho e

Londrina. Depois de algum tempo, os dois ADFs, acrônimo da expressão em

inglês automatic direction finder, equipamento essencial de radionavegação



da época, deixaram de funcionar, inviabilizando o voo pelas regras por

instrumentos (IFR).

Em face do imprevisto, o comandante Carlos Alberto Pires Rocha

inicialmente decidiu retornar a São Paulo, sede e maior base de

manutenção da empresa. Porém, ao sobrevoar Itapetininga, resolveu

pousar no aeródromo local, onde entrou em contato com o setor de

operações da REAL, do qual recebeu instrução de prosseguir por voo visual

para Jacarezinho, o que implicava voar baixo, sob a camada de nuvens.

Carlos Alberto tinha apenas 23 anos de idade. Ainda não tivera tempo de

acumular muita experiência como piloto de linha aérea. Possivelmente

acatou a orientação da empresa sem muita resistência, talvez por entendê-

la como mal disfarçada pressão para que a viagem prosseguisse apesar da

inoperância dos equipamentos de radionavegação.

Entre os aviadores da época, a REAL tinha a fama de valorizar

excessivamente o cumprimento da programação de seus voos, não vendo

com bons olhos atrasos e cancelamentos. Por outro lado, é possível que o

teto alto na região de Itapetininga, que permitira o pouso por referências

visuais naquela localidade, tenha levado o jovem comandante a inferir que

tal condição seria a mesma da rota para Jacarezinho e Londrina.

Após decolar de Itapetininga, Carlos Alberto manteve o avião sob a

camada de nuvens até as proximidades de Jacarezinho, quando as

condições meteorológicas se deterioraram. Bloqueado pelo mau tempo,

ele decidiu alternar Ribeirão Claro, cidade situada nas proximidades.

Voando baixo, com visibilidade reduzida pela chuva forte, não percebeu a

elevação contra a qual o avião veio a colidir. O PP-YPM se desintegrou no

impacto, causando a morte de seus quatro tripulantes e quatorze de seus

dezesseis passageiros.



A decisão de prosseguir por referências visuais em condições

meteorológicas que recomendavam voar por instrumentos foi o fator

determinante do acidente. Inicialmente, Carlos Alberto decidira retornar a

São Paulo ao constatar a inoperância dos ADFs, o que inviabilizava o voo

por instrumentos. É possível que tenha resolvido pousar em Itapetininga

devido ao fato de o Aeroporto de Congonhas estar operando por

instrumentos.

Quando algum imprevisto impõe o adiamento ou o cancelamento do

voo, o comandante às vezes tem dificuldade em vencer a resistência de

outros setores da empresa, com os quais ele interage diretamente –

operações, manutenção e coordenação. Negociar solução de compromisso

que harmonize todos os interesses legítimos sem prejuízo da segurança de

voo é uma das atribuições de todo comandante. Porém, se a empresa

costuma dar muito valor ao cumprimento da programação de seus voos, a

posição do comandante tende a se enfraquecer, pois suas decisões

operacionais se fundamentam em critérios subjetivos, calcados na

experiência de aviador, que não é compartilhada, muitas vezes até mesmo

contestada, por outros técnicos cujo ambiente de trabalho é a terra firme.

É possível que a mocidade de Carlos Alberto e sua pouca experiência o

tenham levado a ceder aos apelos do setor de operações da REAL,

concordando em levar a cabo a programação da viagem mesmo contra sua

vontade.

Na segunda metade dos anos 1940, o sistema de transporte aéreo

brasileiro apresentava extrema fragilidade quanto ao aspecto segurança de

voo. Empresas novas, com recursos modestos, em rápida expansão,

contratavam pilotos e técnicos inexperientes para voar em condições

precárias de infraestrutura. Os acidentes, que ocorriam com preocupante



frequência, eram causados mais pelas carências do sistema do que por

falhas individuais.

Aos 23 anos, Carlos Alberto Pires Rocha ainda não tivera tempo de

acumular experiência de campo, fundamental para o exercício seguro da

aviação profissional. Sua tripulação era composta pelo copiloto José Galeio

Caveti, radiotelegrafista João Fonseca e comissária Arlete de Moura.



23. AEROVIAS DC-3 PP-AVZ

PP-AVZ da Aerovias Brasil (Coleção Carlos Dufriche)

Na madrugada da terça-feira, 31 de maio de 1950, Amália Menezes,

residente no Rio de Janeiro, recebeu um telegrama nos seguintes termos:

“Sofri um desastre de avião. Salvos eu e o Ortiz. Todos os demais mortos.

Leonídia”. Foi assim que Amália tomou conhecimento do desastre ocorrido

com o Douglas DC-3 PP-AVZ da Aerovias Brasil, que partira do Aeroporto

Santos Dumont às 4h35 do dia anterior com destino a Belém do Pará, com

escalas previstas em Vitória, Salvador e outras capitais do Nordeste.

Leonídia Eunice da Conceição, de 23 anos, solteira, viera ao Rio em 1947 e

retornava à capital baiana em companhia do casal Carlos e Otilde Ortiz. A

má sorte parecia persegui-la.

Atropelada, no Rio de Janeiro, por um automóvel desgovernado

enquanto aguardava numa fila de cinema, Leonídia ficara entre a vida e a

morte por longo tempo e perdera as duas pernas. Ao receber alta do

tratamento, ela foi a São Paulo adquirir pernas mecânicas, ocasião em que

travou conhecimento com a família Ortiz, também da Bahia. Quando se



adaptou ao uso dos aparelhos ortopédicos, ela resolveu regressar à terra

natal em companhia dos Ortiz, que para lá seguiriam por via aérea.

O PP-AVZ desembarcou um passageiro em Vitória e decolou em seguida

para Salvador. Voava a dez mil pés de altitude com quatro tripulantes e

nove passageiros. No través de Ilhéus, o avião encontrou tempo ruim, tendo

o piloto solicitado ao órgão de tráfego aéreo autorização para iniciar a

descida. Pouco depois, o avião penetrou no núcleo de uma nuvem cúmulo-

nimbo (CB). As fortes correntes verticais presentes no interior do CB fizeram

o piloto perder o controle do avião, que desceu rapidamente até colidir

com o solo na barra do Rio das Contas, região denominada Matas do

Capitão, município de Itacaré, localidade situada no litoral sul da Bahia,

cerca de 60 km de Ilhéus. Das treze pessoas que estavam a bordo, somente

duas sobreviveram.

Um dos passageiros do PP-AVZ era Salvador Toledo Pizza, de tradicional

família paulista. Proprietário de três grandes fazendas de café em Duartina,

interior de São Paulo, Salvador seguia para Belém, onde encontraria a

esposa, de nacionalidade russa, que retornava dos Estados Unidos em

companhia da filha, que lá fora em busca de tratamento especializado de

saúde. Para Fortaleza, seguia o dentista Paulo Firmeza; Ubirajara Avelino,

Xavier Andrade e João Fonseca Neiva iam para Recife; Carlos Ortiz, Otília

Ortiz e Leonídia Conceição desembarcariam em Salvador.

Ao encontrarem turbulência severa, os pilotos da época utilizavam

técnicas empíricas que lhes eram transmitidas pelos veteranos, muitas das

quais foram mais tarde abandonadas por inadequadas.

Dez anos ainda se passariam antes de os aviões comerciais serem

equipados com radares meteorológicos. Também a técnica correta de

pilotagem em turbulência severa somente veio a ser bem estudada e

desenvolvida a partir de 1963, graças ao trabalho desenvolvido por uma



comissão da qual fazia parte o comandante Paul Sonderlind, da Northwest

Airlines, especialista no assunto. Naquele ano, um Boeing 720 daquela

empresa despencara de dezessete mil pés e espatifara-se nas imediações

de Miami ao tentar atravessar uma forte linha de instabilidade. Um dos

fatores contribuintes a esse acidente foi a técnica incorreta de pilotagem

em turbulência severa empregada pelos pilotos.

Quando a existência imprevista de péssimas condições atmosféricas obrigar o piloto a

voar por instrumentos, e sob forte turbulência, este deve se preocupar em manter o avião

com pouca velocidade e em linha de voo. Na turbulência pesada, as variações de altitude

do avião podem provocar acréscimos de velocidade de graves consequências. (Relatório

Final do Acidente do PP-AVZ)

Na verdade, em presença de turbulência severa, o piloto deve procurar

manter a atitude do avião (não confundir com altitude) e a velocidade de

penetração recomendada pelo fabricante, cujo valor situa-se entre a

velocidade de estol e a velocidade máxima. Se o piloto reduzir muito a

velocidade, uma rajada ascendente poderá fazer com que o avião entre em

perda de sustentação (estol) pelo aumento súbito do fator de carga,

conceito já tratado anteriormente no capítulo 15 (Panair PP-PCH).

Normalmente, a perda de controle em voo é induzida pelo próprio piloto na

tentativa de manter a velocidade indicada e a altitude, informações essas

incorretamente fornecidas por instrumentos sensíveis a variações de

pressão.

Aviões modernos são dotados de radares meteorológicos, que mapeiam

o núcleo do cúmulo-nimbo, apresentando, através de um código de cores,

os diversos gradientes de precipitação, associados a diferentes níveis de

turbulência, permitindo ao piloto evitar as áreas de risco.

Caso penetre inadvertidamente em zona de turbulência severa, o piloto

deve ajustar a potência adequada à velocidade de penetração e procurar

manter o voo de modo reto e nivelado, valendo-se do horizonte artificial,



desconsiderando as informações do velocímetro, do altímetro e do

variômetro (climb), prejudicadas pelo bloqueio do tubo de Pitot por água

ou gelo e pelas bruscas variações de pressão existentes no interior das

nuvens de trovoada.

Douglas William Martin, segundo-tenente-aviador da reserva da FAB,

formado nos Estados Unidos, comandava o PP-AVZ. Integravam sua

tripulação, o copiloto Fernandes Miralhes Bruile, o radiotelegrafista Celecto

Leite Martins e a comissária Clísia Ribeiro Zorovitch.



24. PANAIR L-049 PP-PCG

PP-PCG no Aeroporto do Galeão (Jetsite/Flap Internacional)

A Copa do Mundo terminara com a derrota do Brasil. O impossível

acontecera: o Uruguai levara a taça Jules Rimet, calando o Maracanã

lotado, frustrando a expectativa e o sonho de milhões de brasileiros. As

férias escolares também chegavam ao fim. Para os gaúchos que visitavam o

Rio, era hora de fazer as malas e retornar ao frio e úmido inverno dos

pampas.

No dia 28 de julho de 1950, o voo 099 da Panair do Brasil, serviço direto do

Rio para Porto Alegre, estava lotado, não havendo lugar vago nas 44

poltronas do possante e luxuoso quadrimotor Lockheed Constellation.

Elegante, facilmente identificado por sua cauda tripla, o Constellation era

o mais moderno avião de passageiros de sua época. Impulsionado por

quatro motores radiais Wright Duplex Cyclone R-3350-35, de 18 cilindros e

2.200 HP de potência, cruzava a 400 km/h, mais rápido do que qualquer

concorrente. Pressurizado com um diferencial de 4,5 libras por polegada



quadrada, a cabine mantinha 8.000 pés de altitude enquanto o avião voava

a 20.000 pés.

A Panair do Brasil incorporou-os à sua frota em 1946, inaugurando com

eles os voos regulares da aviação brasileira para a Europa. Em 1946, o

Constellation PP-PCF da Panair do Brasil foi o primeiro avião comercial

estrangeiro a pousar no recém-inaugurado Aeroporto Heathrow, de

Londres.

No dia 28 de julho, o Constellation PP-PCG decolou do Aeroporto do

Galeão às 15h47, com considerável atraso, pois fora necessário substituir

um dos motores e executar voo de experiência, o que tomara muito tempo.

Naquele dia, o voo 099 da Panair estava sob a responsabilidade do

comandante Eduardo Henrique Martins de Oliveira, de 34 anos, oriundo da

Reserva Naval Aérea, um dos fundadores e o porta-estandarte do popular

Clube dos Cafajestes. Com mais de dez mil horas totais de voo, Eduardo

possuía apenas 130 horas como piloto em comando do Constellation.

Integravam sua tripulação o copiloto Domenico Savio Ghirlanda (de 23

anos), os mecânicos de voo Alonso Tavares de Araújo (de 32 anos) e Alfredo

Fernandes Soares (de 39 anos), o radiotelegrafista Paulo Ramos Figueiredo

(de 31 anos), os comissários Derosse Viot Pinheiro (de 22 anos) e Maria

Helena Murray Ribas (de 22 anos). O voo direto a Porto Alegre foi realizado a

16.000 pés de altitude.

Uma frente fria estacionária se estendia entre Porto Alegre e Florianópolis,

provocando turbulência na rota, além de nuvens baixas e chuva leve sobre

a capital gaúcha. Na época ainda não existia o Aeroporto Salgado Filho, que

viria a ser inaugurado somente em 1953. O Aeroporto Federal de Porto

Alegre (São João) era equipado para aproximações por instrumentos,

porém suas três pistas não pavimentadas eram inadequadas aos

sofisticados Constellation, que por isso decolavam e pousavam na pista de



concreto da Base Aérea de Gravataí, atualmente denominada Base Aérea de

Canoas, situada no setor norte de Porto Alegre.

O aeródromo da Base Aérea de Gravataí operava somente em condições

visuais, mas sua pista de concreto (11/29) era a única nas imediações da

capital gaúcha que poderia acolher os quadrimotores da época. Para que

os Constellation lá pudessem pousar em condições por instrumentos, o

piloto executava o procedimento de descida para o Aeroporto Federal de

Porto Alegre (São João) até visualizar o terreno, após prosseguindo por

baixo da camada de nuvens até localizar a pista da Base Aérea e ingressar

no circuito de tráfego visual, que era efetuado pelo setor norte do

aeródromo.

Este procedimento se assemelhava ao que atualmente se denomina

aproximação circular – segmento visual de uma aproximação por

instrumentos, empregado quando é necessário pousar na cabeceira oposta

àquela para a qual foi executado o procedimento de descida. Aproximações

circulares são previstas em aeródromos nos quais a topografia acidentada

não permite que se estabeleça procedimento direto de descida para uma

das cabeceiras da pista, caso de Belo Horizonte (Pampulha), Itajaí

(Navegantes) e Joinville, além de outros. Por agregarem alto potencial de

risco, principalmente quando executadas à noite e com visibilidade

reduzida, aproximações circulares são realizadas somente quando

satisfazem critérios rígidos, estabelecidos pela autoridade aeronáutica e

pelas próprias empresas. Em condições meteorológicas marginais, muitos

comandantes preferem cancelar a escala a correrem o risco de penetrar

inadvertidamente na camada de nuvens durante a aproximação circular e

perder o terreno de vista nas proximidades de elevações.

O procedimento executado pelo PP-PCG, previsto e autorizado pela

Panair do Brasil, envolvia risco maior do que uma aproximação circular,



pois exigia que o avião fosse manobrado para pousar em aeródromo

diferente daquele para o qual executava a aproximação por instrumentos.

A altura da base da camada de nuvens ou teto, parâmetro fundamental

para a execução de uma aproximação circular, era (como ainda hoje ocorre

em muitos de nossos aeroportos) estimada através de observação visual

direta. À noite, sem referências topográficas, é quase impossível a um

observador, mesmo experiente, determinar com precisão o teto.

Atualmente os principais aeroportos utilizam equipamentos eletrônicos,

denominados tetômetros, para determinar a altura da base da camada de

nuvens. Em 1950, porém, o teto era estimado somente por observação

visual.

O PP-PCG atingiu a vertical de Porto Alegre às 19h, já noite fechada, após

três horas e quinze minutos de voo. O vento de superfície era calmo, e

chovia leve sobre a cidade. Metade do céu estava encoberto por nuvens

estratiformes com base (estimada) a 800 pés. A pressão era de 1.021

milibares, e a temperatura de 13 graus Celsius.

Na Base Aérea de Gravataí, Simões, mecânico da Panair que aguardava o

voo 099 em companhia de outros funcionários, avistou os faróis do avião

quando na reta final, tudo indicando que pousaria na pista 11. O

Constellation, porém, arremeteu em curva à esquerda, apagou os faróis e

sumiu na noite. Simões olhou o relógio e constatou que eram 19h45.

Nesse ínterim, outro funcionário retornando da sala de operações da Base

Aérea informou que a Torre de Controle ouvia o PP-PCG, mas que este não

conseguia ouvir a Torre. Simões, então, deslocou-se até o barracão de

madeira, localizado nas proximidades da pista e utilizado pela Panair para o

atendimento de seus passageiros, com a intenção de comunicar-se com a

estação-rádio da empresa. No meio do caminho, avistou o reflexo de um

grande clarão avermelhado nas nuvens, que durou poucos segundos.



Temendo o pior, ele solicitou à estação-rádio da Panair que chamasse o

avião, recebendo desta a informação de que o PP-PCG tinha dificuldade de

avistar a pista 11 e de que iria circular para tentar pousar no sentido oposto

(pista 29). Ainda esperançoso, Simões aguardou algum tempo, após o que

voltou a insistir com a estação da companhia para que chamasse o PCG,

tendo o operador lhe informado que vinha tentando contato com o avião,

sem sucesso.

Enquanto o Constellation executava o procedimento de decida,

aproximava-se de Porto Alegre um Douglas DC-3 da Aerovias Brasil cujo

comandante, Dálvaro Ferreira Lima, assim resumiu sua experiência:

“Atingimos a vertical de Porto Alegre às 19h05 com quinze minutos de atraso devido a

turbulência na rota durante toda a última hora antes da chegada. Ao bloquearmos a estação

a 1.800 metros (6.000 pés), recebemos ordem de descer até 900 metros (3.000 pés). Passamos

a sobrevoar uma camada de baixos estratos com visibilidade normal, apesar da chuva muito

fina, com grande abertura sobre a cidade e imediações, permitindo-nos ver o campo.

Segundo informação da Torre, havia um Constellation, prefixo PP-PCG, sobrevoando o

transmissor a 600 metros (2.000 pés), razão pela qual não nos foi permitido descer até que o

PCG concluísse a aproximação para pouso na Base Aérea de Gravataí. Em dado momento a

Torre perdeu contato com o PCG, passando a chamá-lo com insistência e pedindo-nos

informações. Estávamos ainda em espiral sobre Porto Alegre, mantendo 900 metros, no rumo

magnético 110, quando avistamos à nossa esquerda um forte clarão e pudemos constatar

claramente que se tratava de fogo. Em virtude da falta de comunicação entre o PCG e a Torre,

informamos imediatamente o que havíamos observado e nos dirigimos ao local do incêndio

para sobrevoá-lo. Do local, aproamos Porto Alegre no rumo magnético 225 e cronometramos

o tempo, que foi de seis minutos a 120 milhas por hora.”

Após arremeter pela segunda vez da aproximação para pouso na pista 11

da Base Aérea de Gravataí, o PCG se afastou na direção norte, onde o

terreno apresenta algumas elevações, provavelmente circulando para

pousar na pista 29, sentido oposto ao das duas tentativas anteriores. O

avião bateu em cheio no Cerro das Cabras, de 900 pés de altitude, situado a

dezesseis quilômetros a nordeste da Base Aérea. Não houve sobreviventes.



O acidente traumatizou a população de Porto Alegre e do Rio Grande do

Sul.

O desastre do PCG foi um clássico CFIT (voo controlado contra o terreno),

que ainda hoje é o tipo de acidente mais frequente, embora ocorresse em

maior número no passado devido à pouca confiabilidade e eficiência dos

auxílios à aproximação e pouso, à relativa imprecisão dos equipamentos de

navegação de bordo, à precariedade das informações contidas nas Cartas

de Aproximação por Instrumentos e à inexistência de um Sistema de Alerta

de Proximidade com o Terreno (GPWS), equipamento desenvolvido na

década de 1970 que todos os grandes aviões de transporte público

brasileiros foram obrigados a incorporar a partir de meados da década de

1980.

O cenário final do voo 099 era uma verdadeira armadilha. A visibilidade

estava reduzida pela chuva, o teto era baixo, e a pista da Base Aérea não

dispunha de auxílio visual que indicasse a rampa de aproximação correta.

Depois de considerável atraso na partida do Rio, de mais de três horas

voando em condições desfavoráveis, como deixar de compreender a

decisão do comandante Eduardo de esgotar todas as possibilidades de

pousar em Porto Alegre antes de prosseguir para uma alternativa muito

distante, provavelmente o Rio de Janeiro?

O desastre foi o mais grave até então ocorrido com um avião comercial

brasileiro. Um dia depois do acidente, a Panair suspendeu as operações de

seus Constellation em Porto Alegre, e o voo 099 voltou a ser operado pelos

robustos e versáteis Douglas DC-3, que podiam operar nas pistas não

pavimentadas (e esburacadas) do velho Aeroporto Federal.



PP-PCG no Aeroporto Santos Dumont (Coleção Vito Cedrini)

No carnaval de 1951, fez muito sucesso a marchinha que Paulinho

Soledade, então piloto da Panair, compôs em parceria com Fernando Lobo,

cuja letra homenageava o comandante desaparecido:

Oi, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum

Tá faltando um

Bateu asas foi embora, desapareceu

Nós vamos sair sem ele

Foi a ordem que ele deu

Oi, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum,

Tá faltando um

Ele que era o porta-estandarte

E que fazia o alaum de zum, zum

Hoje o bloco sai mais triste sem ele

Tá faltando um.



25. SAVAG LODESTAR PP-SAA

PP-SAA e PP-SAB em Canoas/RS (AeroMuseu)

A bruxa estava solta no Rio Grande do Sul, em julho de 1950. No dia 28, o

Constellation PP-PCG da Panair do Brasil batera no Cerro das Cabras, ou

Morro do Chapéu, ao tentar pousar em Porto Alegre, vitimando seus 50

ocupantes. O senador Joaquim Pedro Salgado Filho, Ministro da

Aeronáutica do antigo governo Getúlio Vargas, cedera seu lugar no

Constellation a um amigo que tinha pressa em viajar. No dia seguinte ao

desastre, já em Porto Alegre, Salgado Filho mostrava-se consternado pela

tragédia. Viera à capital gaúcha para articular sua candidatura ao governo

do Rio Grande do Sul nas eleições que se avizinhavam. Viajaria no dia

seguinte a São Borja ao encontro de Getúlio, autoexilado na Fazenda do Itu

desde que fora apeado do poder por um golpe militar, em 1945. A viagem

seria realizada num bimotor Lockheed Lodestar da Sociedade Anônima

Viação Aérea Gaúcha (SAVAG), pilotado pelo próprio proprietário da

empresa, Gustavo Cramer, ex-comandante da Panair do Brasil, empresa da

qual se desligara para fundar a SAVAG, em 1946. Bem relacionado no meio



político gaúcho, em várias oportunidades Cramer transportara Vargas em

viagens pelo Rio Grande do Sul.

Quando a Panair colocou à venda os sete Lodestar sobreviventes de sua

frota original de quatorze aviões do mesmo tipo, Cramer adquiriu três deles

(PP-SAA, B e C) e começou a voar de Porto Alegre para cidades do interior

do Rio Grande do Sul, passando a concorrer diretamente com a VARIG, até

então dona absoluta dos céus gaúchos. A perda do Lodestar PP-SAC em

Pelotas, a 10 de janeiro de 1949, não abalara seu prestígio pessoal.

No final da fria e chuvosa manhã daquele domingo, 30 de julho de 1950,

Cramer preparava o PP-SAA, São Pedro do Rio Grande, para o voo até a

Fazenda do Itu. O tempo era ruim em todo o Rio Grande do Sul. Uma frente

fria estacionária trazia chuva e nuvens baixas. Cramer deveria levar Salgado

Filho e sua comitiva até a Fazenda do Itu para um encontro dele com

Vargas, naquele mesmo dia. O plano de voo apresentado ao Centro de

Controle de Área (ACC) de Porto Alegre, órgão que controlava o tráfego

aéreo na região Sul do país, previa que a viagem se desenvolveria segundo

as regras de voo por instrumentos, diretamente a São Borja, fora da aerovia,

a 1.350 metros (4.500 pés) de altitude. A descida por instrumentos utilizaria

como referência a antena da rádio difusora de São Borja, tipo de

procedimento hoje proibido, mas na época tolerado pela precariedade da

infraestrutura de proteção ao voo.

O São Pedro do Rio Grande decolou de Porto Alegre às 10h58 com dez

pessoas a bordo: comandante Cramer, copiloto Plínio Santos Corrêa,

radiotelegrafista Ivo Rodrigues da Silva, comissário Jorge Alberto Amaral,

mecânico Manoel Saraiva Soares, Salgado Filho, Oswaldo Dorneles, Ilves

Mendonça Trindade, Rui Ramos Teixeira e Paulo Andrade Job. O bimotor

penetrou no colchão de nuvens e voou para Oeste. Uma hora mais tarde,

talvez prevendo que as condições meteorológicas desfavoráveis pudessem



impedir a localização do aeródromo da Fazenda do Itu, Cramer resolveu

modificar seu plano de voo. Possivelmente imaginando que o terreno

relativamente plano após Santa Maria facilitaria o voo por contato,

condição essencial para localizar a Fazenda do Itu e lá pousar, ele propôs

ao Centro de Controle de Área (ACC) a modificação de seu plano de voo por

instrumentos para visual, proposta rejeitada pelo ACC devido às precárias

condições meteorológicas da área. Este foi o último contato do avião com

qualquer órgão de controle de tráfego aéreo.

Com o passar do tempo, a falta de notícias do Lodestar levou o ACC a

consultar cidades situadas ao longo da rota, nas quais o avião pudesse ter

efetuado pouso não programado. Informação improcedente, dando notícia

de que o PP-SAA pousara na Fazenda do Itu, retardou o desencadeamento

das buscas. Mais tarde, a confirmação de que o avião colidira com um

morro nas imediações de São Francisco de Assis, sem deixar sobreviventes,

cobriu novamente de luto o Rio Grande do Sul.

Tudo leva a crer que Cramer resolvera mesmo prosseguir por referências

visuais para a Fazenda do Itu, situada a meio caminho entre São Borja e

São Francisco de Assis. A densa camada de nuvens obscurecia o dia, e a

chuva contínua restringia a visibilidade horizontal. As condições eram

piores do que imaginara, porém Cramer já penetrara na armadilha que

armara para si próprio. Se subisse para uma altitude de segurança, perderia

de uma vez por todas o contato visual com o solo e teria de retornar a Santa

Maria ou Porto Alegre, frustrando irremediavelmente a expectativa de

Salgado Filho de se encontrar com Vargas naquele mesmo dia. Na época,

uma viagem por terra de Santa Maria a São Borja levava o dia inteiro.

Premido pelas circunstâncias, ele decidiu prosseguir, esperando que a

visibilidade melhorasse, confiando na ausência de elevações significativas

na região que sobrevoava.



Ao contrário do que muitos talvez possam imaginar, poucos pilotos de

linha aérea observam detalhes das rotas que percorrem, concentrando a

atenção mais no painel de instrumentos do que na paisagem. De três mil

metros, altura em que normalmente voavam os aviões não pressurizados

da época, como o Lodestar, as pequenas elevações passam quase

despercebidas, o que talvez explique por que Cramer, piloto experiente e

familiarizado com as características topográficas do Rio Grande do Sul,

tenha conduzido o PP-SAA de encontro ao pequeno cerro situado nas

imediações de São Francisco de Assis.

Pelo exame dos destroços e declarações dos moradores do local, pode ser verificado que

o avião vinha voando no rumo magnético de 310 graus, os motores funcionando

normalmente, o trem de pouso e flaps recolhidos, altímetro com pressão em 29.92 pol Hg

sem indicação precisa de altitude de voo na hora do choque. Estando com visibilidade

horizontal prejudicada pelo mau tempo reinante (chuva fraca e nebulosidade baixa), o

piloto não conseguiu pressentir o choque contra uma árvore que provocou a perda de

metade da asa esquerda, impacto contra a elevação do morrote e a perda total dessa asa,

motor e trem de pouso. Em seguida, entrou de dorso pela esquerda até o impacto final na

encosta do morro... (Relatório Final do Acidente)

Chovia na região, a visibilidade estava reduzida, e o teto era baixo. Por

volta das 13 horas, Primo Cortelini ouvia no rádio as últimas notícias sobre

o acidente do Constellation da Panair do Brasil quando escutou o ruído dos

motores de um avião que se aproximava. Seus familiares saíram de casa

ainda a tempo de avistar o Lodestar em voo baixo sumir na espessa

cerração. Instantes depois, ouviram o estrondo produzido pela colisão do

avião com o morro próximo, denominado Cerro Cortelini em homenagem à

família de Primo. Já prevendo o pior, Primo correu na direção do barulho e

avistou os destroços fumegantes do avião, constatando que nenhum de

seus ocupantes sobrevivera ao desastre.

Falha pessoal técnica, agravada pelas más condições meteorológicas reinantes na região.

Entretanto, por deficiência de dados e impossibilidade de obtenção de maiores detalhes, a



comissão não pode precisar quais os motivos que obrigaram o piloto da aeronave a

abandonar a sua altura de voo, estando em condições de voo por instrumentos e o estado

do tempo em rota ser desfavorável a qualquer espécie de voo. Cabe esclarecer que a

mudança de altitude solicitada pelo comandante da aeronave foi negada pelo Centro de

Controle. (Relatório Final do Acidente)

O acidente com o PP-SAA, o segundo ocorrido no Rio Grande do Sul em

três dias, consternou os gaúchos. Salgado Filho era homem público de

escol, respeitado e admirado no Estado e no país. Sua morte prematura e

trágica cortou bruscamente uma carreira política em ascensão, privando o

Rio Grande do Sul de um de seus filhos mais ilustres.

A SAVAG pouco tempo sobreviveu a seu fundador como empresa

independente. Em 1952, passou a ser controlada pela Cruzeiro do Sul. Seu

Lodestar remanescente, PP-SAB, foi em breve substituído por dois Douglas

DC-3 (PP-SAD e SAE), que operaram até 1974 nas cores da Cruzeiro do Sul.

Salgado Filho e Gustavo Cramer (Revista do Globo)



26. VASP DC-3 PP-SPT

Douglas DC-3 PP-SPT da VASP (Coleção Carlos Dufriche)

No dia 13 de dezembro de 1950, a VASP perdeu o DC-3 PP-SPT por falha de

um dos motores durante decolagem de Londrina. O avião caiu sobre uma

casa e matou três de seus moradores. Todos os que estavam a bordo

sobreviveram.

A Diretoria da VASP cumpre o dever de comunicar ao público e à imprensa, que a

aeronave de sua propriedade, de prefixo PP-SPT, ao decolar hoje (dia 13) do campo de

pouso de Londrina, sofreu pane no motor esquerdo, obrigando a descida forçada, que

resultou no choque do avião com uma residência particular. Do acidente resultou a morte

de três moradores da casa atingida, nada sofrendo, entretanto, os passageiros e tripulantes.

(Nota da VASP sobre o acidente)



27. VASP DC-3 PP-SPW

DC-3 PP-SPW da VASP (AeroMuseu)

Procedente de São José do Rio Preto e Catanduva, o DC-3 PP-SPW da VASP

acidentou-se no dia 14 de dezembro de 1950, quando decolava de Ribeirão

Preto com destino a São Paulo. O relatório final de investigação assim

descreve o acidente:

O piloto realizou uma decolagem curta na pista 09. Após correr cerca de 600 metros com a

cauda baixa, o avião saiu do solo na posição “três pontos”. À altura aproximada de seis

metros, a asa esquerda inclinou-se exageradamente até tocar o solo, acarretando desvio da

aeronave, bem como perda de potência do motor. Embora insistisse no voo, o piloto não

pode impedir que o avião atingisse o solo, a cinquenta graus com a pista, tendo o impacto

ocasionado a primeira explosão e o imediato incêndio.

A investigação apontou como causa principal “a falha do motor esquerdo

na decolagem; como causa secundária, falha pessoal, erro de pilotagem,

tendo em vista não ter o piloto reduzido os motores e pousado em frente,

com o agravante de ter executado uma decolagem curta num campo que

não exigia esse tipo de manobra”.



Decolagens em campo curto eram realizadas quando o limitado

comprimento da pista exigia que o avião fosse tirado do solo com

velocidade menor do que a normalmente empregada ou quando

existissem obstáculos significativos (árvores ou elevações) situados a pouca

distância da cabeceira da pista oposta. Alguns dos aeroportos exigiam esse

tipo de manobra, o que não era o caso do Aeroporto do Tanquinho, que

então servia a Ribeirão Preto.

Na época, a formação do aviador consolidava-se em rota, durante a fase

de copiloto. Por inexistirem simuladores de voo, as manobras incomuns

eram treinadas no próprio avião durante os voos regulares. Possivelmente,

o comandante Rubens Paulo Taple pretendesse treinar seu copiloto na

execução de uma decolagem curta ou lhe demonstrar a técnica de executá-

la.

Ao decolar, o PP-SPW conduzia dezoito passageiros de Rio Preto e

Catanduva, além de alguns embarcados em Ribeirão Preto. Elvira Brunilda

de Vernieri faleceu devido à gravidade de suas queimaduras. Isabel

Ortemblad, Waldemar Alves Costa, Okim Ocani e Kiohay Yamamoto saíram

feridos; Isabel, com gravidade. Os demais passageiros e todos os tripulantes

saíram ilesos do acidente.



28. CRUZEIRO DC-3 PP-CCX

PP-CCX Caeté no Aeroporto Santos Dumont, em 1951 (Coleção Ed Coates)

No ano de 1951, o Aeroporto Hercílio Luz dispunha apenas de uma única

pista de 1.500 metros de comprimento, a 02/20. Um morro situado no

prolongamento da pista 20 obrigava o piloto a executar curva imediata para

cima da Baía Sul, caso não conseguisse avistar a pista quando a visibilidade

horizontal estivesse muito reduzida por nevoeiro ou chuva forte. O

aeroporto também dispunha de um único radiofarol não direcional (NDB),

cuja antena se localizava no estreito que separa a Ilha de Santa Catarina do

continente, nas proximidades da ponte Hercílio Luz.

Normalmente, chegava-se à vertical da antena do transmissor (bloqueio)

a 5.000 pés, altitude de segurança da área, e iniciava-se o procedimento de

descida a 3.000 pés de altura. Devido à presença de tráfego em altitude

inferior ou por outras razões, às vezes chegava-se à vertical do radiofarol

muito acima da altitude mínima de início do procedimento de descida, o

que obrigava o piloto a circular em torno da antena do transmissor,

executando órbita padronizada para perder o excesso de altura. Isso



demandava tempo, pois a velocidade da descida não deveria exceder a 500

pés por minuto para não causar desconforto aos ouvidos dos passageiros,

já que quase todos os aviões da época não eram pressurizados.

Quando havia urgência em pousar antes que um temporal fechasse o

campo, o piloto forçava a descida, reduzindo os motores para manter a

velocidade do ar dentro dos limites. Ocorre que motores convencionais a

pistão apresentam ótimo rendimento dentro de uma determinada faixa de

temperatura da cabeça dos cilindros. Baixas temperaturas fazem com que o

vapor de gasolina, presente no interior dos cilindros, tenda ao estado

líquido, o que empobrece a mistura de gasolina e ar e pode causar a parada

do motor. Isto acontece em descidas prolongadas, com o motor totalmente

reduzido, ou quando o avião penetra no núcleo de um cúmulo-nimbo, zona

de forte precipitação e queda acentuada de temperatura. Como é inútil

demandar potência de um motor frio, o piloto evita o resfriamento da

cabeça dos cilindros aumentando a potência dos motores, evitando o

excesso de velocidade através do abaixamento antecipado do trem de

pouso, que passa a atuar como um freio aerodinâmico.

No dia 22 de março de 1951, o DC-3 PP-CCX da Cruzeiro do Sul, batizado

de “Caeté”, preparava-se para pousar direto na pista 20 do Aeroporto de

Florianópolis após uma descida prolongada com os motores reduzidos.

Não conseguindo vislumbrar a pista devido à forte chuva, o comandante

decidiu arremeter. Ao demandar potência dos motores, ambos falharam

quase simultaneamente. Em meio à chuva e sem visibilidade, o piloto

conseguiu amerissar com êxito nas águas da Baía Sul, a uns 500 metros da

praia, nas proximidades do local denominado Bola Preta, em frente aos

coqueiros do Praia Clube.

O avião flutuou por dez minutos, e todos os seus ocupantes conseguiram

abandoná-lo pelos próprios meios. Impedidos de nadar até a praia pelos



vagalhões, os sobreviventes ficaram nadando nas proximidades do local

onde o avião submergira. Devido à demora do socorro, três passageiros

morreram afogados.

O marinheiro Genésio da Cunha afrontou o mar agitado em frágil

embarcação, atravessou a Baía Sul e resgatou cinco sobreviventes. Outro

voluntário, o comerciante Arnaldo Luz, feriu-se na cabeça depois de

mergulhar várias vezes para trazer á tona sobreviventes que estavam a se

afogar.

A tripulação do Caeté era formada pelo comandante Hermette Roberto

Perondini, copiloto Ênio Celestino Daemon, radiotelegrafista José

Estanislau de Argolo e comissário Luiz Moreira, todos salvos. Os passageiros

sobreviventes foram Francisco Dias Costa, Carlos Orila, Luiza da Cunha

Trouche, Aquiles Paulo de Souza e Sofuniles Souza. Os passageiros Júlio

Durval Regis, Altino Barreto Alves e Clodomiro Carneiro morreram afogados.

Assim que a notícia do acidente circulou, uma comissão da Cruzeiro do

Sul, integrada por seu presidente, Bento Ribeiro Dantas, pelo diretor de

operações, Coronel Franklin da Rocha, e pelo engenheiro Lajes, deslocou-se

até Florianópolis para prestar auxílio aos sobreviventes e acompanhar as

investigações. Como não foi possível resgatar o avião, o PP-CCX permanece

até hoje no fundo da Baía Sul.

O copiloto Ênio Celestino Daemon encontraria a morte exatamente treze

anos mais tarde, a 22 de março de 1964, quando o Curtiss C-46 Commando

PP-LDL da VASP despencou em chamas nas águas da Baía da Guanabara,

logo após decolar do Aeroporto Santos Dumont. Parece que seu destino era

mesmo morrer no mar.



29. VASP DC-3 PP-SPL

DC-3 PP-SPL da VASP em aeroporto desconhecido (AeroMuseu)

Caiu hoje (18), às 19h10, aproximadamente a oito quilômetros desta cidade, o avião de

passageiros da VASP de prefixo PP-SPL, que decolara da capital às 16h38 com destino a

Presidente Prudente e escala em Santa Cruz do Rio Pardo. [...] Por motivos não

esclarecidos, mas que se prendem a condições meteorológicas desfavoráveis, o avião caiu

ao solo nas proximidades da cidade de Rancharia. Pereceram os passageiros Sra. Lila

Tarabay, Srta. Teresa Ramalho Dias, Sr. Eikishi Tsuzuki, e toda a tripulação, assim

constituída: comandante João Rizzo, copiloto Valter Garcia Filho, radionavegante Ernie

Wol� e comissária Gláucia. (Folha da Manhã, 19 de maio de 1951)

O avião decolou de Santa Cruz do Rio Pardo às 19h30 com destino a Presidente Prudente,

sob condições atmosféricas desfavoráveis. A diferença entre o tempo provável de voo e o

tempo utilizado, facilmente comprovada pelo Diário de Bordo, permite concluir que a

aeronave passou a voar por contato, situação agravada pela falta de visibilidade e

condições atmosféricas cada vez piores. Nessas circunstâncias, o piloto deve ter tentado o

voo rasante para melhor identificação do terreno, executando pequenas picadas, numa das

quais, à altura do través de Rancharia, o avião colidiu violentamente com uma pequena

elevação. (Relatório Final do Acidente)

A noite caía, e os aeroportos de partida e de destino só operavam por

referências visuais por não contarem com NDB (radiofarol não direcional),

que viabilizaria aproximações por instrumentos. A decisão do comandante



Rizzo de manter o voo por contato não se constituía em indisciplina de voo,

já que a precariedade da infraestrutura da rota e dos aeroportos utilizados

impunha tal conduta. Voar entre nuvens, sem enxergar o chão, implicava

desistir de pousar em Presidente Prudente e, consequentemente, levar os

passageiros de volta a São Paulo, além de deixar no solo os que

embarcariam para a capital. Na época, voar por contato em condições

meteorológicas adversas era praticamente rotina. Se o aeródromo de

Presidente Prudente contasse com um NDB, provavelmente o voo teria sido

conduzido a uma altitude de segurança e o acidente não teria ocorrido.



30. TRANSCONTINENTAL DC-3 PP-NAL

DC-3 PP-NAN da NAB, semelhante ao PP-NAL (José Ribeiro de Mendonça)

Os Diretores da Linha Aérea Transcontinental Brasileira S.A. e da Navegação Aérea

Brasileira lamentam ter de informar o desastre ocorrido hoje, às 18,30 horas, com a

aeronave PP-NAL, de propriedade da Navegação Aérea Brasileira e arrendada à

Transcontinental. O avião procedia de Vitória com escala em Campos e conduzia quatorze

passageiros e quatro tripulantes. O desastre ocorreu nas proximidades de Caxias, no local

denominado Sarapuí, atribuindo-se a causa do acidente ao mau tempo reinante. Eram

passageiros do PP-NAL, procedentes de Vitória – Iracy Ribeiro Pinto, Domingos Costi e

Carlos Randolfo de Barros; e de Campos – Maria Soares Pereira, Clélia Gales George,

Fernanda Borges, Elísia Oliveira Costa, Abelardo Queiroz, Amaral Abdo, Jamil Abdo, Silas

Carneiro, Luiz Bertsi, Heitor Lamonier Wilposs e Karl Abaretrup. A tripulação era a seguinte:

comandante – Bolívar Alves de Lima e Silva, copiloto – Erivam Menezes Castelo Branco,

radiotelegrafista – Pio Sátiro Guimarães e comissária – Euza Barbosa Lima. Até o momento

de ser redigida esta nota − 23,40 horas − não tinham sido hospitalizados os seguintes

passageiros: Clélia Gales Georges, Luiz Bertsi, Heitor Lamonier Wilposs, Karl Abaretrup,

Domingos Costi e os tripulantes Bolívar e Pio. (Nota conjunta da Transcontinental e da NAB.

A Noite, 08/6/1951)

Ao chegar, já ao escurecer, nas proximidades do Rio de Janeiro, e cumprindo normas de

rotina, o avião chamou o APP (Controle de Aproximação), dando sua posição naquele



momento. Tendo ciência de que o Aeroporto Santos Dumont estava fechado, em vista das

más condições atmosféricas, permaneceu na posição de espera sobre Caxias, aguardando

que um C-47 pousasse no Galeão. Após receber autorização para iniciar o problema

(procedimento de descida por instrumentos) e acusar quando o fizesse, apenas deu o

“ciente”, não se comunicando com o APP. Em seguida, o comandante forçou o voo por

contato, na situação de voo por instrumentos, entrando com o avião na mata, com o trem

arriado, decepando com as hélices a copa das árvores e arbustos altos até encontrar-se

com o solo, por onde deslizou, para fazer, no final do percurso, um “cavalo de pau” de 140o,

para a direita. Causas do acidente: falha pessoal, indisciplina de voo. Em voo por

instrumentos, o piloto forçou a descida numa área cuja altitude mínima de segurança era

400 metros, vindo a chocar-se com elevação de, aproximadamente, 60 metros de altura.

Consequências pessoais: falecimento do piloto, radiotelegrafista e de uma passageira.

Consequências materiais: perda total da aeronave. Infrações cometidas: o piloto infringiu o

Regulamento do Tráfego Aéreo. (Estado Maior da Aeronáutica. (Relatório Final de Acidente)

Fundada em 22 de julho de 1944, a Linha Aérea Transcontinental Brasileira

realizou alguns voos experimentais ao longo de 1945 com uma frota de

cinco bimotores Avro Anson. Em janeiro de 1946, a companhia adquiriu três

DC-3 (PP-ATF, G e H), passando a utilizá-los prioritariamente em operações

esporádicas a partir de primeiro de fevereiro do mesmo ano. A 28 de agosto

de 1948, a Transcontinental, também conhecida como LATB e TCB, foi

autorizada a voar regularmente entre Rio e São Paulo, e também até Recife,

via litoral. A primeiro de outubro de 1948, a Transcontinental e a Viação

Aérea Santos Dumont (VASD) se uniram parcialmente, porém continuaram

a operar como empresas independentes, inaugurando um modelo de

cooperação que seria copiado pelas demais companhias aéreas brasileiras

contemporâneas e futuras. A Transcontinental ainda incorporou a Viação

Interestadual de Transportes Aéreos (VITA), que já havia adquirido a

empresa Linhas Aéreas Natal.

Dois acidentes, o primeiro em agosto de 1950 com um C-46, mais tarde

recuperado e vendido ao Lóide Aéreo, e outro envolvendo um dos dois DC-3

arrendados da NAB (PP-NAL), somados a dificuldades de toda ordem,

acabaram selando o destino da empresa. Em agosto de 1951, a



Transcontinental foi vendida à REAL, enquanto a VASD foi absorvida pela

Nacional Transportes Aéreos, então ainda independente.

Naqueles tempos, quando estava infestada de cúmulos-nimbos, a Área de

Controle Terminal do Rio de Janeiro, mais conhecida por Terminal Rio

(espaço limitado horizontalmente por um círculo de 100 km de raio com

centro no Aeroporto do Galeão), transformava-se em verdadeiro campo de

batalha contra as forças elementares da natureza. Os radiogoniômetros,

então utilizados pelos pilotos para se orientarem em meio ao caos

meteorológico, eram extremamente sensíveis a descargas elétricas,

apontando para os relâmpagos em vez de apontarem para a antena do

transmissor do radiofarol, referência essencial para a execução do

“problema” de descida – único procedimento aceitável para se localizar a

pista naquelas circunstâncias.

Voando às cegas em meio à fúria dos elementos, sem contar com radar

meteorológico embarcado que indicasse o núcleo dos cúmulos-nimbos,

era muito fácil o aviador penetrar inadvertidamente num deles e

acrescentar turbulência severa à lista de seus tormentos. As descargas

elétricas abundantes também dificultavam as comunicações com os órgãos

de controle de tráfego aéreo, que costumavam sair do ar nas grandes

tempestades cariocas.

Sem meios de comunicação e navegação, o aviador ficava perdido,

confiando apenas no tempo de voo e no rumo aproximado que conseguia

manter, para tentar adivinhar sua posição relativa no terreno. Abandonar a

área e prosseguir para alternativas distantes era uma escolha difícil, uma

vez que implicava a indisponibilidade do avião por um bom tempo, além

do risco de cair em outra armadilha clássica da bruxa: o fechamento do

aeródromo de alternativa restando pouco combustível nos tanques.



A investigação concluiu que o comandante Bolívar, ao executar o

procedimento de descida por instrumentos para pousar na pista 14 do

Galeão, deliberadamente ultrapassou a altura mínima de segurança do

procedimento mesmo sem ter avistado as luzes da pista, culminando por

colidir com elevação situada na zona de aproximação daquele aeroporto. O

veredicto desconsiderou outras possibilidades, tais como uma emergência

que exigisse pouso imediato, como fogo incontrolável num dos motores, ou

um encontro com uma tesoura de vento à baixa altura, hipótese compatível

com a situação meteorológica da área.

Um dos passageiros sobreviventes declarou ao jornal A Noite ter

observado fogo no motor esquerdo pouco antes da colisão com o terreno,

o que deve ser acolhido com reservas, pois o fogo no motor pode ter sido

iniciado logo após o primeiro contato do avião com o mato que recobria a

elevação na qual o PP-NAL caiu.

O DC-3 deixou um rastro de 100 metros semeado de destroços antes de

estancar, tomado pelas chamas. A fuselagem sofreu pouca deformação, o

que permitiu que quinze dos dezoito ocupantes abandonassem o avião por

seus próprios meios antes que o fogo consumisse os restos do PP-NAL. O

comandante Bolívar, o radiotelegrafista Pio e a passageira Célia Golea

George foram as únicas vítimas fatais do desastre.



31. LAP DC-3 PP-LPG

DC-3 da LAP decolando de Campina Grande (PB) em 1948

O saudoso comandante Aldo Pereira registrou em seu livro Breve História da

Aviação Comercial Brasileira que a LAP – Linhas Aéreas Paulistas – foi criada

em 1943, mas que a assembleia de sua fundação somente veio a se realizar

em 9 de fevereiro de 1945 com grande afluência de interessados, ocupando

a relação de seus acionistas sessenta e seis páginas do Diário Oficial.

A empresa que começou com tanto entusiasmo teve existência efêmera.

Suas operações se iniciaram em junho de 1945 com um único pequeno

bimotor Lockheed 14. No ano seguinte, a LAP adquiriu quatro bimotores

Douglas DC-3, passando a voar entre São Paulo e Recife pelo litoral, linha

mais tarde estendida até Campina Grande, na Paraíba. Posteriormente,

seus aviões chegaram até Fortaleza, escalando em Maceió, Aracajú e Natal.

Ao ser absorvida pelo Lóide Aéreo Nacional em 1951, a LAP operava apenas

a mesma antiga linha, que então se estendia só até Natal.



Dos sete aviões que integraram a frota da LAP ao longo dos sete anos em

que a empresa efetivamente operou, cinco foram perdidos em acidentes: a

7 de outubro de 1948, o PP-LPB acidentou-se ao pousar em Campina

Grande, felizmente sem vítimas a lamentar; a 15 de maio de 1951, o PP-LPC

pousou antes da pista quando se aproximava de Maceió sob uma chuva

forte, também sem causar vítimas. A sorte continuava ao lado da LAP,

porém não por muito tempo.

Dois meses após o acidente de Maceió, na manhã da quinta-feira, dia 12

de julho de 1951, o PP-LPG descia o litoral do nordeste com destino a São

Paulo. O DC-3 decolara de Natal ao amanhecer e, por volta das nove horas

da manhã, preparava-se para pousar por instrumentos em Aracajú, após ter

escalado em Recife e Maceió. Era inverno no Nordeste, e chovia forte na

capital sergipana.

Procedimentos de descida por instrumentos do tipo NDB, únicos

existentes no Brasil de 1951, valiam-se de marcações magnéticas que

utilizavam a antena do transmissor como referência. Com base na

velocidade em relação ao solo (estimada e imprecisa), no tempo de voo,

nas altitudes, razões de curva e de descida previstas nos diversos

segmentos do procedimento de descida, atingia-se um ponto, denominado

crítico, no qual o piloto deveria avistar a pista ou abandonar a aproximação

(arremeter) e voltar a subir para a altitude de segurança.

Para executar o “problema de descida”, o piloto dispunha de altímetro,

velocímetro, indicador de razão de subida e de descida (climb), cronômetro,

bússola giroscópica (giro direcional) e um radiogoniômetro ou ADF

(Automatic Direction Finder), cujo mostrador redondo era como uma rosa

dos ventos: dividido em 360 graus, sendo o Norte a posição vertical

superior, correspondente às 12 horas do relógio. Para cumprir o traçado do

“problema”, o piloto manobrava de forma que o avião se aproximasse ou



afastasse da antena do transmissor na marcação magnética correta,

corrigindo a influência do vento.

A execução de um procedimento NDB exigia do piloto boa dose de visão

espacial, além de grande concentração e habilidade técnica. Na prática,

entretanto, era tarefa relativamente simples para um piloto experiente,

apesar de a mais perfeita pilotagem não garantir que, uma vez concluído o

procedimento, o avião estivesse alinhado com a pista e na rampa ideal de

planeio (em torno de 3°), pois aproximações NDB não eram precisas, pois

conduziam o avião tão somente ao ponto crítico: zona difusa a partir da

qual, ao avistar a pista, o piloto alinhava o avião com o eixo e a rampa de

aproximação visual apenas com pequenos ajustes de proa e altitude.

Com a visibilidade prejudicada pela chuva forte, o piloto do PP-LPG

demorou a localizar a pista, avistando-a muito “em cima”, quando não era

mais possível pousar com segurança. Nas circunstâncias, só lhe restava

subir e executar novo procedimento, ou prosseguir para a alternativa.

Nessas horas, porém, a tentação de pousar era muito forte. Tempo e

esforço tinham sido despendidos na execução do procedimento de

descida, e ninguém garantia que da próxima vez o tempo seria melhor. A

pista estava ali, bem à mão, bastando circulá-la à baixa altura, para não

perdê-la de vista, e depois dar um jeito de se encaixar no tobogã virtual que

levava à sua cabeceira.

Que piloto honesto pode afirmar nunca haver sucumbido à tentação

semelhante? O antídoto para essa síndrome que os pilotos norte-

americanos denominam gohomitis – vontade irresistível de voltar para casa

ou de pousar – é a autodisciplina, exercitada nos treinamentos a que os

aviadores são periodicamente submetidos.

Circulando à baixa altura, com trem e flaps abaixados, visibilidade

reduzida pela chuva forte, o voo da LAP estava a um passo do desastre.



Divididos entre voar o avião e não perder de vista a cabeceira da pista, os

pilotos momentaneamente descuidaram-se da pilotagem e de uma das

asas do PP-LPG colidiu com uma árvore. Desequilibrado, o DC-3 se chocou

violentamente com o solo, desintegrando-se. Todas as 33 pessoas a bordo

(cinco tripulantes e 28 passageiros) tiveram morte instantânea.

Um dos passageiros do PP-LPG era o governador do Rio Grande do Norte,

Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia, filho de Mossoró e prefeito daquela

cidade, cargo ao qual renunciara para assumir o governo potiguar em

março de 1951. Embarcara em Natal com destino ao Sul do País para

atender a obrigações de governo.

Integravam a tripulação do PP-LPG o comandante Áureo Miranda,

copiloto José Souza Neto, radiotelegrafista Eurico Pereira Barbalho e

comissário Sérvulo Duarte Gonçalves. Mal estruturada técnica e

financeiramente, a LAP transitou rapidamente pela aviação comercial

brasileira deixando um legado trágico, que ainda perdura na memória dos

que perderam entes queridos naquela trágica manhã de 12 de julho de

1951.



32. VASP DC-3 PP-SPQ

DC-3 com o antigo padrão de pintura da VASP, utilizado no PP-SPQ

No início da noite de oito de setembro de 1951, precisamente às 18h55, o

Douglas DC-3 PP-SPQ da VASP decolou da então pista 15 do Aeroporto de

Congonhas em voo extra com destino ao Aeroporto Santos Dumont.

Porque era sábado, somente seis passageiros iam a bordo, dentre os quais

dois jovens recém-casados, que iniciavam a lua de mel. O avião acabara de

sobrevoar o Bosque da Saúde e tomar o rumo do Rio de Janeiro quando

caiu. Da decolagem até a queda sobre uma casa da Rua Edgard Pereira, na

Água Funda, não transcorreram mais do que sete minutos.

Na ânsia de socorrer os feridos em meio à escuridão, alguém riscou um

fósforo para acender um lampião de carbureto, inflamando os vapores da

gasolina dos tanques de combustível do DC-3, rompidos no impacto com o

solo. Seguiu-se uma explosão, que ampliou as consequências do desastre.

Dos quatro tripulantes e seis passageiros que estavam a bordo do PP-SPQ,

nenhum sobreviveu. Três moradores da casa atingida pela queda do avião

também perderam suas vidas no acidente.



É provável que uma falha súbita num dos motores do PP-SPQ tenha

desencadeado o acidente. Naquela época, o índice de falhas de motor de

DC-3 na VASP era anormalmente alto, indicando a existência de graves

problemas em sua estrutura de manutenção.

Integravam a tripulação do PP-SPQ, o comandante Luiz Caetano, o

copiloto Luiz Amabile, o radiotelegrafista João Perboyre e a comissária

Wanda Sabella. Os passageiros eram Aristóteles Queiroz, Telmo Amoedo

Pittan, William César da Rosa, Djalma Tavares de Andrade, além do casal

José Orestes Bruni e Diméia Pereira Bruni, que se casaram naquela mesma

tarde, na matriz de Santa Cecília. A notícia do desastre alcançou os

familiares e amigos de ambos na festa de casamento.



33. REAL DC-3 PP-YPX

DC-3 PP-YPA da REAL, semelhante ao PP-YPX, no Aeroporto de Congonhas

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 1951, o Douglas DC-3 PP-

YPX da REAL decolou do Aeroporto Santos Dumont às 18h05, com destino

ao Aeroporto de Congonhas, onde deveria pousar às 19h40. Às 19 horas, o

radiotelegrafista de bordo informou à estação-rádio da REAL que o PP-YPX

estava prestes a sobrevoar Ubatuba, a meio caminho entre Rio e São Paulo,

voando a 2.400 metros de altitude (8.000 pés) e que tudo estava OK a bordo.

Como o avião não mais se comunicou com o controle de tráfego aéreo nem

com a estação-rádio da REAL, nem pousou em São Paulo, as buscas para

localizá-lo foram desencadeadas.

Na manhã seguinte, aviões da FAB e da REAL sobrevoaram a área provável

da queda do PP-YPX, porém o persistente mau tempo reduzia a

probabilidade de sucesso das buscas. Militares, funcionários da REAL,

jornalistas e voluntários vasculhavam as redondezas de Ubatuba em busca

de vestígios do avião, que somente foi localizado na tarde do dia 19 de

setembro, nas matas de Ubatumirim, completamente destruído e sem



sobreviventes. O local da queda era de difícil acesso. Para alcançá-lo era

necessário fazer uma longa caminhada pelo mato e uma viagem de barco

de mais de duas horas.

Eu escutei, mais ou menos às 18h45 de segunda-feira, o ronco de um avião que se

aproximava. Devia voar mais baixo que os outros que tenho visto, pois o ronco era muito

forte. Estava lá para o lado da Cachoeira do Ingá, perto do Passo Grande. O barulho

aumentava. E foi aumentando até a hora em que houve um estouro louco, de arrepiar o

cabelo. Depois, tudo ficou em silêncio. (Morador de Ubatumirim ao jornal A Noite)

A tripulação do PP-YPX era constituída pelo comandante Videlmo

Munhoz, copiloto Arlindo Pagoto, radiotelegrafista Fortunato Rodrigues de

Matos e comissária Áurea Guarnieri Perez. Seis eram os passageiros: José

Maria Menezes, Harry Otto Morgen, Erik Morgen, Otaviano Weiss, Sallisbury

Galeão Coutinho e Roberto Lessa.

O copiloto Arlindo Pagoto era casado com Isa Pagoto, com quem tinha

uma filhinha de quatro anos, Vânia. Ele ingressara há seis meses na REAL,

depois de atuar como técnico de manutenção na VASP, empresa na qual

chegou a chefe da seção de mecânica. O voo daquela noite era um dos

últimos que Arlindo realizaria, pois decidira abandonar a profissão de

aviador para atender aos insistentes apelos de sua mãe e da esposa. Isa o

esperava para o almoço, sem saber que ele trocara de voo com um colega

durante o pernoite no Rio de Janeiro.

Entre os passageiros do PP-YPX encontravam-se Roberto Lessa,

quartanista da faculdade de Direito de São Paulo, Harry Morgen, jogador do

Guarani Futebol Clube, de Campinas, e Sallisbury Galeão Coutinho, diretor

do Jornal de Notícias de São Paulo. Escritor renomado, autor de vários

livros, dentre os quais Vovô Morungava e Simão, o Caolho, presidente da

Associação Paulista de Escritores, Galeão Coutinho integrava a elite do

jornalismo, fazendo parte da “velha guarda” da imprensa paulista. Ele fora



ao Rio de Janeiro proferir conferência sobre Monteiro Lobato na Rádio

Globo.

Embora a investigação do acidente não tenha sido conclusiva, o reduzido

intervalo de tempo entre a mensagem de tudo OK, transmitida pelo

radiotelegrafista Fortunato, e a queda do avião nas matas de Ubatumirim

indica que algo imprevisto e de natureza grave levou o avião a despencar

vertiginosamente de 2.400 metros (8.000 pés) de altitude até o nível do mar,

o que não se pode explicar por uma possível falha súbita de um dos

motores, já que o DC-3 voava bem monomotor em rota, ainda mais estando

quase vazio, como era o caso. Também a hipótese de fogo incontrolável

num dos motores é prejudicada pelo silêncio da tripulação, pois ao menos

o radiotelegrafista Fortunato disporia de tempo para transmitir uma

mensagem de emergência antes de o acidente se consumar. Por outro lado,

as más condições meteorológicas da rota podem ter influído decisivamente

para o trágico desfecho do voo.

A partir das 18h30 daquela segunda-feira, quando o PP-YPX já voava do

Rio para São Paulo, a VASP suspendeu seus voos para o Rio devido às

péssimas condições meteorológicas presentes na aerovia que então ligava

as duas principais cidades do país, a tradicional “Âmbar Meia” (A-6).

Provavelmente, essa decisão radical foi tomada com base em informações

prestadas por aviadores, que recentemente haviam percorrido aquela rota.

Por essa hora, o PP-YPX já voava para São Paulo.

As más condições meteorológicas e a impossibilidade de os pilotos

evitarem cúmulos-nimbos (CB) embutidos na densa nebulosidade, pois os

aviões da época não eram dotados de radar meteorológico, permitem

supor que o PP-YPX provavelmente penetrou inadvertidamente em um dos

cúmulos-nimbos que bloqueavam a rota naquela noite. Um encontro com

turbulência extremamente severa pode ter levado o piloto a perder o



controle do avião, que despencou vertiginosamente até se chocar com o

solo. Nesta hipótese, Munhoz e Arlindo não teriam tempo de transmitir

mensagem de emergência em fonia, pois estariam totalmente ocupados na

tentativa de controlar o avião. Fortunato, por sua vez, encontraria muita

dificuldade para manipular seu equipamento devido à atitude anormal em

que o avião possivelmente se encontrava.

Por estranha coincidência, seis anos mais tarde, a 10 de abril de 1957, a

REAL perderia o DC-3 PP-ANX em condições semelhantes e quase no

mesmo local.



34. PANAIR DC-3 PP-PCN

DC-3 PP-PCN da Panair ainda como NC28380 da PANAGRA (Panagra)

Por volta das 14 horas da quinta-feira, 28 de fevereiro de 1952, procedente

de Goiânia, o Douglas DC-3 PP-PCN, da Panair do Brasil, preparava-se para

pousar em Uberlândia, uma das escalas da viagem circular que culminaria

no Rio de Janeiro. Nessa mesma hora, um grande cúmulo-nimbo (CB)

avançava sobre o aeroporto. A chuva começava a cair com moderada

intensidade. No pátio de estacionamento, o comandante Paulo Rolando

Marchiorato, da Nacional, e o coronel-aviador Annes, tripulante de um C-47

de CAN, abrigados sob uma das asas do DC-3 da Nacional, observavam o

avião da Panair se aproximar da pista. Marchiorato assim descreveu os

minutos finais do PP-PCN:

Vimos, então, que um avião da Panair vinha se aproximando da pista para aterrissar. A

chuva apertava cada vez mais. O avião corria muito bem, já trazia as rodas descidas e, pelo

que pude observar, o piloto deveria vir contente. Tudo estava a favor. Só que a chuva e o



vento, já nessa altura, eram agressivos demais. Mas o avião corria em direção ao campo.

Entretanto, no momento exato em que eu julgava que ele desceria, o avião levantou voo

novamente e passou paralelo à pista, num voo rápido para cima. O meu infeliz colega teve

de fazer essa manobra, premido por motivo sério. Deve ter sido, julgo eu, para fugir ao

nimbus que lhe barrava a passagem. Uma dessas nuvens, em aviação, é uma coisa

temerosa. O avião sofre uma turbulência terrível. Parece que tudo dentro dele se

despedaça. Minutos depois, o piloto fazia uma curva e se preparava para a descida. Nesse

momento, o vento e a chuva eram fortíssimos. Eu vi o avião bem longe alinhar-se com a

pista. Parecia uma linha cinzenta no horizonte, em meio ao temporal. Quando o aparelho

se foi aproximando, eu fiz notar ao coronel Annes que ele vinha com qualquer

anormalidade, pois vinha um pouco adernado. E não deu tempo para pensar em mais

nada. O avião saiu da pista que sobrevoava e, segundos depois, ouvimos um estrondo.

Sobre a ponta (cabeceira) da pista, ele deve ter estado a uns quinze metros de altura,

pronto para descer e, desviando-se, foi cair no meio de um matagal. Eu e meus

companheiros corremos para o local. Conosco foram o coronel Annes e seus tripulantes.

Muitas pessoas que se achavam no aeroporto também correram para o mesmo lado. A

chuva era inclemente e não se via o avião. Resolvi subir numa árvore para tentar

descortinar o local onde ele se achava e consegui ver a ponta de uma das asas em meio do

mato. [...] As asas tinham se quebrado e ficaram caídas sobre a fuselagem, de modo que os

locais onde elas tinham estado presas ao corpo do avião eram dois enormes buracos. Por

eles podemos ver a extensão do desastre e a morte horrível de alguns de seus tripulantes e

passageiros. (Última Hora, 29 de fevereiro de 1952)

Vinte e oito passageiros (lotação completa) estavam a bordo do PP-PCN,

cuja tripulação era constituída pelo comandante Murilo Ribeiro Marx,

copiloto Orlando Torres Guimarães, radiotelegrafista Luís Dantas Costa e

comissário César Galvão da Silva. O avião realizava a viagem de número

389, de Goiânia para o Rio, com escalas em Uberlândia, Uberaba e Belo

Horizonte.

Morreram no acidente o comandante Marx, o copiloto Guimarães, o

radiotelegrafista Dantas e os passageiros José Honorato da Silva e Souza

(diretor da Faculdade de Direito de Goiânia), Maria Ayub Saad (esposa de

um alto comerciante de Uberlândia), Divino Andrade, Adibe Abraão e

Eunice Lopes. Saíram feridos sem gravidade Pedro Ludovico de Mendonça

(primo do governador de Goiás), João Alcides Homar (de 11 anos) e Samuel



Fleury Bastos. Os demais sobreviventes foram internados em hospital de

Uberlândia em estado grave.

Pelas declarações prestadas pelo comandante Marchiorato, traduzidas

em linguagem jornalística pelo repórter que o entrevistou, tem-se a

impressão de que o acidente ocorreu na segunda tentativa de pouso,

depois de Marx haver abandonado a primeira aproximação, provavelmente

por ter deixado de avistar a pista devido à forte chuva que caía naquele

momento. No intervalo de tempo entre a primeira e a segunda

aproximação, a chuva e o vento aumentaram de intensidade, obrigando o

piloto a vir atravessado ou adernado na reta final, conforme observado por

Marchiorato, para manter a trajetória do avião alinhada com o eixo da pista.

Esse súbito aumento da intensidade do vento e da chuva indica que o

núcleo do cúmulo-nimbo estava sobre a pista ou muito próximo dela

quando da segunda tentativa de pouso.

É provável que Marx estivesse avistando ao menos a cabeceira da pista,

caso contrário teria descontinuado a aproximação. Ao tomar subitamente a

decisão de tentar pousar antes que a tempestade fechasse o aeroporto, ele

caiu numa das clássicas e eficazes armadilhas da Bruxa. Ao perceber que

perdera a corrida para o CB, abandonou a aproximação e tentou arremeter.

Nessa altura, porém, o grande tubo de vento descendente, gerado no

núcleo do CB, soprava com força sobre a pista, espalhando-se em todas as

direções e revoluteando. A intensidade do vento e suas bruscas mudanças

de direção tiraram o PP-PCN das mãos de Marx e o jogaram no chão.



Destroços do PP-PCN (AeroMuseu)

Como muitos dos pilotos comerciais da época, Murilo Ribeiro Marx

ganhara suas asas no Curso de Preparação de Oficiais da Reserva, criado

pelo Ministério da Aeronáutica durante a Segunda Guerra Mundial para

dotar a FAB de substancial reserva de pilotos em caso de necessidade de

mobilização do país para a guerra. Findo o conflito, poucos optaram pela

carreira militar. A maioria foi absorvida pelas várias empresas de transporte

aéreo, que então surgiam em grande número no Brasil devido à

abundância de aviões, principalmente do tipo Douglas C-47, versão militar

do DC-3, desmobilizados pelo governo dos Estados Unidos e postos à

venda em todas as partes do mundo, inclusive na Base Aérea de Natal,

historicamente conhecida como O Trampolim da Vitória, pois foi a partir

dela que os Estados Unidos lançaram uma verdadeira ponte aérea para o

norte da África.

Em 1952, os aviadores temiam os cúmulos-nimbos mais pela turbulência

que causavam, porém ignoravam o perigo representado pelo encontro com

o solo da forte corrente de ar descendente, gerada a partir do núcleo da

nuvem pela precipitação, e que somente veio a ser descrito e bem

conhecido a partir de estudos conduzidos pelo eminente meteorologista



norte-americano – professor Fujita – após desastre fatal ocorrido com um

Boeing 727 da Eastern Airlines na aproximação final para pouso no

Aeroporto John Kennedy, em Nova York, em 1975. Foi só a partir daí que o

fenômeno denominado wind shear (tesoura de vento) foi dissecado,

compreendido e incluído nos programas dos cursos de formação de

aviadores.



35. VASP DC-3 PP-SPM

DC-3 PP-SPX da VASP, semelhante ao PP-SPM, no início da década de 1950 (Desconhecido)

A VASP cumpre o doloroso dever de comunicar que a aeronave de sua frota, o Douglas

prefixo PP-SPM, logo após a decolagem de Congonhas, verificada no horário normal,

10h26min, e que se destinava a Bauru, Marília, Tupã e Londrina, foi obrigada, por motivos

técnicos que serão apurados pelas autoridades, a realizar um pouso de emergência na

localidade de Vila Bela, nas proximidades de São Paulo, com perda total do aparelho. O

acidente causou a morte de dois passageiros e de dois tripulantes, havendo feridos, alguns

apresentando caráter de gravidade. Logo que foi informada do ocorrido, a VASP tomou, de

acordo com as autoridades, todas as providências necessárias para prestar socorros às

vítimas. Faleceram os Srs. José Jorge e Lourival Lopes e os tripulantes Landell

(comandante) e Paolo (copiloto), encontrando-se gravemente feridos os passageiros Og

Levi, Américo Ribeiro, Manoel F. de Azevedo, Dr. José Teixeira Mendonça e o tripulante

Nélson (rádio-operador). Os demais passageiros encontram-se levemente feridos, tendo

vários deles saído ilesos do acidente. Os feridos foram recolhidos ao Hospital de Clínicas. A

comissária Irma nada sofreu. (A Noite, de 13 de maio de 1952)

Segundo a reportagem do jornal A Noite, a tripulação informou à torre de

controle que ambos os motores haviam parado e que efetuaria um pouso

forçado. O avião colidiu com a trave do gol de um campo de futebol e se



partiu em dois, tendo sua parte dianteira sido totalmente destroçada,

enquanto a parte traseira sofreu menos com o impacto, o que explica o

grande número de sobreviventes. Alguns sobreviventes relataram à

reportagem que o motor esquerdo falhou logo após a decolagem, e que o

motor direito em seguida também deixou de funcionar, tendo o avião

descido em voo planado em meio ao pânico de seus passageiros.

Destroços do PP-SPM da VASP (A Noite)

O depoimento dos sobreviventes, o fato de a queda haver sido controlada

e a reduzida energia do impacto indicam que o acidente começou com

uma falha do motor esquerdo, que exigiu dos pilotos ações rápidas,

precisas e coordenadas para que o avião se mantivesse em voo com um só

motor. Tais ações consistiam em recolher o trem de pouso, identificar e

cortar o motor em pane e perfilar sua hélice com o vento relativo para

reduzir o arrasto. Não havia tempo suficiente para se identificar o motor em

pane pelos instrumentos do painel, nem mesmo isto era adequado,

porque, com o motor parado, o manifold pressure – instrumento de medida

da potência desenvolvida pelo motor – indicava a pressão ambiente, algo

em torno de 30 polegadas de Hg, compatível com o regime de subida, e o

conta-giros indicava rotação praticamente normal, pois a hélice continuava

girando em cata-vento. A única informação confiável e imediata de que o

piloto dispunha era a força por ele aplicada no pedal do lado do motor

bom para neutralizar a tendência de o avião guinar para o lado do motor



ruim. Assim, o pé que não estivesse fazendo força indicava o lado do motor

em pane (“Pé bom, motor bom; pé morto, motor morto!”).

Como o piloto que estava nos controles tinha sua atenção totalmente

mobilizada em pilotar o avião, as ações de emergência ficavam a cargo do

copiloto. Assim, quem efetuava o corte do motor e perfilava a hélice do

motor em pane com o vento relativo, procedimento conhecido em aviação

por embandeiramento da hélice, era o piloto cujos pés não estavam nos

pedais do leme, única fonte confiável de informação sobre qual dos dois

motores falhara. A urgência e a pressão psicológica não raras vezes levavam

alguns pilotos a cortar o motor bom em vez do ruim. Consumado o erro,

não havia mais tempo para se tentar dar partida no motor bom.

Talvez algo assim tenha determinado o pouso forçado do PP-SPM nas

proximidades de Santo Amaro, embora o testemunho de passageiros em

pânico deva ser acolhido com cautela. Uma falha simultânea de ambos os

motores somente poderia ocorrer em caso de contaminação do

combustível, o que é pouco provável de ter acontecido num aeroporto com

a infraestrutura e o movimento de Congonhas. Por outro lado, o número

anormalmente alto de acidentes com aviões DC-3 da VASP causados por

falhas de motor na decolagem – número certamente muito inferior ao total

de falhas de motor nas quais os pilotos foram bem-sucedidos – indicava a

existência de problemas graves no setor de manutenção da empresa

paulista na época.

Dos vinte e seis Douglas DC-3, que originalmente integraram a frota da

VASP entre os anos de 1946 e 1974, dezesseis foram perdidos em acidentes,

o que corresponde a 61,5% da frota. A Cruzeiro do Sul, que operou

cinquenta deles entre 1943 e 1971, perdeu quatorze (28%); o consórcio

Real/Aerovias/Nacional, que empregou 100 Douglas DC-3 entre 1946 e 1961,



perdeu sete (7%); a VARIG perdeu quatro de 29 unidades (13%) entre 1946 e

1971.

Os riscos inerentes a falhas de motor na decolagem foram reduzidos com

a instalação de sistemas automáticos de embandeiramento das hélices nos

bimotores turboélices da geração seguinte à dos Douglas DC-3, aviões que

continuaram a transportar passageiros no Brasil até meados da década de

1970, quando alguns acidentes graves, causados por falhas de motor

aliadas a outros fatores, culminaram por aposentá-los das linhas aéreas

regulares.

A tripulação do PP-SPM era constituída pelo comandante Luiz de

Carvalho Landell (falecido no local do acidente), copiloto Ismael Paolo

(falecido no local do acidente), rádio-operador Nelson José Gurdegli

(falecido no hospital) e comissária Irma Bernardi (sobrevivente).



36. NACIONAL DC-3 PP-ANH

DC-3 da Viabrás em Governador Valadares, em 1947 (Comissária Isolda Baez)

Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do dia 12 de agosto de 1952, uma

terça-feira, o Douglas DC-3 PP-ANH da Viação Aérea Brasil S.A. (Viabrás),

empresa que integrava o consórcio liderado pela Transportes Aéreos

Nacional, decolou de Rio Verde (GO) para Goiânia. O comandante Renato

Ângelo Soveral Junqueira Ayres – filho do engenheiro Adroaldo Junqueira

Ayres, que fora Diretor de Aeronáutica Civil e integrara o gabinete do

Ministro da Justiça – supervisionava a operação do copiloto Luiz José

Winter dos Santos, veterano da Primeira Esquadrilha de Ligação e

Observação (primeira ELO), que operou na Itália durante a Segunda Guerra

Mundial em proveito da Força Expedicionária Brasileira. Casado e pai de

três filhos menores, Winter faria seu primeiro voo como comandante da

Nacional dali a seis dias.

Entre os 24 passageiros que estavam aos cuidados do comissário Homero

da Cunha Moreira, encontrava-se o jovem Antônio Borges Teixeira, 20 anos,



filho do governador de Goiás, Pedro Ludovico. Aluno da University Stallion

of Baton Rouge, Antônio passava férias no Brasil. Prestes a retornar aos

Estados Unidos, fora a Rio Verde despedir-se do tio, Astolpho Leão Borges,

então prefeito daquela cidade. Eram nove horas e vinte e sete minutos

quando Alcides de Melo, radiotelegrafista do PP-ANH, informou à estação-

rádio da Nacional que o avião pousaria em Goiânia às dez horas.

Por volta das nove horas e quarenta minutos, Geraldino Vitório, peão da

Fazenda Serrana, situada no município de Palmeiras de Goiás, avistou um

avião voando baixo, desprendendo muita fumaça pela cauda. Segundo ele,

o avião executou ”piruetas” a uns 30 metros de altura antes de despencar

sobre um matagal.

Na tarde daquele mesmo dia, a Viabrás divulgava o seguinte comunicado:

A direção da Viação Aérea Brasil S.A. cumpre o doloroso dever de comunicar o acidente

sofrido hoje, às 09h40, aproximadamente, pela sua aeronave DC-3, prefixo PP-ANH, em voo

de Rio Verde para Goiânia, tripulada pelo comandante Renato Angelo Soveral Junqueira

Ayres; copiloto Luiz José Winter dos Santos; rádio Alcides de Melo; comissário Homero da

Cunha Moreira. A aeronave foi localizada danificada nas proximidades de Palmeiras, não

possuindo a direção da empresa, até o momento em que foi redigida esta nota, notícias

oficiais sobre o acidente. A direção da companhia providenciou imediatamente a ida de

médicos com o necessário material de socorro ao local do acidente, uma vez que se

encontravam a bordo 20 passageiros e os quatro tripulantes acima citados.

Tão logo a notícia do acidente se espalhou, políticos e autoridades

goianas dirigiram-se imediatamente à Fazenda Serrana, pois era sabido que

o filho de Pedro Ludovico encontrava-se a bordo. Ao chegarem ao local da

queda, constataram que os destroços haviam sido saqueados por

populares porque a polícia não isolara a cena do acidente, limitando-se

apenas a recolher os restos mortais das vítimas. Quando a equipe de

investigação chegou dois dias depois, praticamente nada mais restava do

avião.



Somente algum imprevisto de natureza grave levaria o comandante

Junqueira Ayres a abandonar o rumo de Goiânia e prosseguir na direção de

Palmeiras de Goiás, cujo pequeno aeródromo ele deveria estar avistando. A

deterioração rápida da situação, porém, impediu-o de alcançá-la. O topo

das árvores vizinhas ao local da queda estava sujo de óleo, e havia gasolina

espalhada por toda a área do acidente, evidências que levaram os

investigadores à conclusão de que o PP-ANH explodira em pleno ar a uns

vinte metros de altura, enquanto descia com ângulo aproximado de vinte

graus negativos. A causa da explosão não foi apontada pela investigação.

É provável que um incêndio incontrolável tenha se manifestado a bordo

quando o avião passava o través de Palmeiras de Goiás. Essa hipótese

fundamenta-se no relato de testemunhas e no estranho comportamento da

tripulação, que, apesar de contar com um radiotelegrafista, manteve-se em

completo silêncio durante toda a emergência, não notificando o controle

de tráfego aéreo da anormalidade nem informando o local em que se daria

o pouso forçado.

Na tentativa de explicar esse fato, a investigação sugeriu que os pilotos

estariam totalmente ocupados em controlar a crise, enquanto o

radiotelegrafista teria desligado a estação de bordo na expectativa de uma

chegada normal a Goiânia. Com a estação só com as válvulas aquecidas,

Alcides teria sido impedido de utilizá-la no curto intervalo de tempo entre a

manifestação da emergência e a queda do avião.

Se a alta carga de trabalho dos pilotos poderia explicar seu silêncio, a

presumida conduta do radiotelegrafista é difícil de aceitar, pois, naquela

época, a função do radiotelegrafista era muito valorizada pelos

comandantes. Em assim sendo, Junqueira Ayres dificilmente autorizaria o

desligamento em voo da estação, pois as comunicações em fonia eram

relativamente precárias. Por outro lado, os “rádios” mantinham, com os



instrumentos de trabalho, relação mais sentimental do que propriamente

técnica. Para um radiotelegrafista, desligar a estação em voo era quase uma

automutilação, por ser ela que o integrava à tripulação. Normalmente, a

estação era ligada ainda no solo, antes da decolagem, e somente desligada

após o pouso. Eventualmente, quando o avião penetrava numa nuvem de

trovoada (CB), o radiotelegrafista desligava seu equipamento, para evitar

que fosse danificado pela alta carga de energia elétrica do ambiente.

Naquele dia, porém, o tempo era bom. É provável, portanto, que a estação

do PP-ANH estivesse ligada e operacional. Por que teria Alcides deixado de

transmitir a mensagem de emergência?

Galdino, uma das poucas testemunhas oculares do acidente, afirmou ter

visto fumaça saindo da cauda do avião antes da queda. Desconsiderando-

se uma possível ilusão de ótica, tal declaração enfraquece a hipótese de

fogo no motor, já que fumaça produzida por incêndio num dos motores

não converge para a cauda, mas se propaga paralelamente à fuselagem, a

não ser que o avião esteja voando derrapado. Fumaça saindo pela cauda

sugere que o fogo lavrava no interior do avião.

O DC-3 possuía dois porões destinados à carga e à bagagem: o menor se

localizava no compartimento da tripulação, logo atrás da cabine dos

pilotos, ao lado do gabinete do radiotelegrafista; o maior ficava na cauda,

imediatamente atrás da porta de passageiros. Nenhum deles era dotado de

alarme de fogo nem de extintores de incêndio.

Um incêndio no porão dianteiro seria logo percebido pela tripulação,

principalmente pelo radiotelegrafista, que de seu gabinete poderia observá-

lo continuamente, pois o porão não possuía parede interna, apenas uma

rede de contenção. Assim, caberia ao radiotelegrafista combatê-lo

imediatamente com um dos extintores portáteis de bordo. Já um incêndio

no porão traseiro dificilmente seria notado pelos ocupantes do avião antes



que se tornasse praticamente incontrolável. A fumaça sairia pela cauda,

sugada para o exterior, pois, mesmo nos aviões não pressurizados, a

pressão externa é ligeiramente inferior à interna, devido à maior velocidade

do fluxo de ar externo (princípio de Bernouilli). Nesse caso, os

estabilizadores seriam progressivamente destruídos pelo fogo, levando à

perda da estabilidade transversal, fazendo o avião dar “piruetas no ar”, tal

como afirmou Galdino. Nenhuma dessas hipóteses, no entanto, explicaria a

“explosão em voo”, que somente ocorreria caso o incêndio se alastrasse até

os tanques de combustível, embutidos nas asas. Porém, antes disso

ocorrer, a resistência estrutural e a estabilidade do avião já teriam sido

irremediavelmente comprometidas. Assim, é provável que o termo

“explosão”, empregado por testemunhas tecnicamente pouco qualificadas,

na realidade traduzisse a desintegração final do PP-ANH em pleno voo,

promovida pelo incêndio.

Nas circunstâncias, o radiotelegrafista e o comissário seriam os únicos

tripulantes que poderiam dar combate direto ao fogo. O fracasso de seus

esforços indica que o incêndio somente foi percebido quando atingira

grandes proporções, o que reforça a hipótese de que tenha surgido no

porão traseiro. É importante lembrar que a fumaça é altamente tóxica,

podendo em pouco tempo incapacitar quem não esteja utilizando máscara

de oxigênio do tipo full face, que impede a fumaça de ser inalada

juntamente com o oxigênio. Esse tipo de máscara, hoje parte integrante do

equipamento de emergência dos tripulantes de aviões de passageiros,

ainda não estava disponível em 1952. Alcides talvez tenha sucumbido

tentando apagar o incêndio, o que justificaria seu silêncio. É provável,

portanto, que o fogo tenha surgido em alguma carga ou bagagem

transportada no porão traseiro do PP-ANH.



Em aviões não pressurizados, como o DC-3, qualquer recipiente contendo

líquido tende a vazar em voo, porque a pressão interna do frasco se torna

maior do que a pressão ambiente por efeito da altitude. O líquido

derramado pode inflamar-se na presença de qualquer fonte de calor,

mesmo de uma simples faísca produzida por um comutador de luz.

Também alguns tipos de ácido corrosivo produzem reações químicas que

geram altas temperaturas quando em contato com panos, papéis ou outros

tipos de materiais inflamáveis.

Embora a investigação tenha sido inconclusiva, é sintomático que, dois

anos após o acidente, a Nacional tenha denunciado à polícia um de seus

clientes por ele haver despachado, como “material de bicicletas”, alguns

pacotes contendo lança-perfumes, líquido inflamável cujo transporte era

proibido em aviões de passageiros. Em pleno voo, o comissário sentiu forte

cheiro de éter emanando dos pacotes de “material de bicicletas”,

descobrindo a irregularidade. A inusitada iniciativa de denunciar um cliente

à polícia indica que a Nacional tinha desenvolvido extrema (e justificada)

aversão ao transporte clandestino de materiais perigosos a bordo de seus

aviões, sugerindo que a empresa mineira possuía indícios que ligavam esse

tipo de irregularidade à destruição em pleno voo do PP-ANH, seu primeiro

acidente fatal.

Um incêndio a bordo também justificaria a iniciativa do comandante

Junqueira Ayres de abandonar o rumo de Goiânia e dirigir o avião para

Palmeiras de Goiás. A descida prematura em direção ao solo da Fazenda

Serrana pode ter sido intencional, devido à intensidade do incêndio. É mais

provável, porém, que tenha resultado da perda de controle do avião,

devido aos efeitos da fumaça tóxica ou da destruição dos estabilizadores

pelo fogo.



A investigação do acidente, denominada inquérito naquele tempo, foi

conduzida por pessoas dedicadas e honestas, mas não especificamente

preparadas para investigar acidentes aéreos. O Brasil somente veio a contar

com um quadro permanente de especialistas nessa área quase vinte anos

mais tarde, com a organização do Sistema de Investigação e Prevenção de

Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), em 1971. Também é importante

considerar que os investigadores somente alcançaram os destroços dois

dias após o acidente, quando o cenário já estava totalmente alterado,

pouco restando das partes do avião não consumidas pelo fogo. Dessa

forma, perderam-se para sempre valiosas evidências que poderiam nortear

os trabalhos da comissão, comprometendo irremediavelmente a qualidade

da investigação.

Talvez por falta de evidências que a sustentasse, a hipótese de sabotagem

não chegou a ser considerada pela comissão investigadora. Aviões

comerciais têm sido derrubados com fins políticos ou por distorcidos

interesses pessoais; adversários foram eliminados e causas políticas

divulgadas através da destruição deliberada de aviões de passageiros;

indivíduos desequilibrados explodiram aviões comerciais que

transportavam seus cônjuges, até mesmo suas próprias mães, para

embolsar o valor do seguro; outros levaram artefatos explosivos para bordo

e cometeram suicídio na expectativa de que seus familiares viessem a se

beneficiar de seu seguro de vida.

O histórico de atos perversos e insanos perpetrados contra aviões civis e

pessoas inocentes recomenda que não se descarte, a priori, a possibilidade

de um artefato explosivo haver destruído o PP-ANH. Ao tempo do acidente,

porém, a conjuntura brasileira não favorecia a esse tipo de ação criminosa:

a situação política era relativamente estável; Getúlio Vargas, cujo mandato

expirava em 1954, era presidente eleito legitimamente; os seguros de vida



ainda não valiam para passageiros e tripulantes de aviões de carreira, pois

as seguradoras consideravam viagens aéreas um risco muito alto, além do

que Pedro Ludovico Teixeira era um homem público muito estimado em

Goiás. Portanto, é extremamente improvável que a destruição do PP-ANH

da Viabrás-Nacional tenha resultado de um ato de sabotagem.



37. AEROVIAS DC-3 PP-AXJ

Destroços do DC-3 PP-AXJ da Aerovias Brasil na serra gaúcha

A partir das últimas horas da tarde de ontem, começou a circular insistentemente na

cidade a notícia dando conta do desaparecimento de um avião da carreira internacional da

Aerovias Brasil, que faz a linha Rio – São Paulo – Porto Alegre – Buenos Aires com quatorze

passageiros a bordo e mais uma tripulação de quatro pessoas. Adiantavam as notícias que

o último contato estabelecido entre o avião desaparecido e o Centro de Controle do

Aeroporto Salgado Filho teria se dado pouco depois das 14 horas de ontem, quando o

avião deveria estar sobrevoando a cidade de Lajes, no vizinho Estado de Santa Catarina. A

empresa proprietária do aparelho, ao ter comunicação da interrupção de comunicações da

aeronave, tomou as providências iniciais adequadas para a sua localização, não só através

do serviço de rádio do nosso aeroporto e das estações intermediárias, como também por

meio dos aviões de carreira de outras companhias em trânsito pelo local do

desaparecimento. Após exaustivas buscas, o avião foi localizado no interior do município

de São Francisco de Paula, em campos de propriedade do Sr. Walter Hermann. (Folha da

Tarde, 15/10/1952)

O céu estava encoberto em todo o Rio Grande do Sul naquela tarde fria e

chuvosa de 14 de outubro de 1952, uma terça-feira. A dez mil pés de

altitude, entre nuvens, um Douglas DC-3 voava de São Paulo para Porto

Alegre. Contrastando com o brilho metálico de sua estrutura, um raio



vermelho percorria a linha das janelas laterais, gradativamente afilando-se

à medida que se aproximava do nariz do avião, interrompido um pouco

atrás da cabine dos pilotos por uma elipse, na qual uma arara colorida

voava sobre o Rio de Janeiro. Três faixas vermelhas horizontais, orladas de

azul, marcavam seu estabilizador vertical. Acima da linha das janelas, em

letras também vermelhas, destacava-se o nome da empresa: Aerovias

Brasil.

O voo da carreira internacional da Aerovias, que partira do Rio para

Buenos Aires com escalas programadas em São Paulo e Porto Alegre,

aproximava-se da fronteira nordeste do Rio Grande do Sul. Além dos quatro

membros da tripulação, o DC-3 conduzia quatorze passageiros, dentre os

quais se destacava um alegre conjunto musical argentino, que retornava a

Buenos Aires após bem-sucedida turnê em São Paulo. Uma das poucas

mulheres a bordo era a jovem Hilda Albuquerque, recentemente eleita “A

Mais Bela Funcionária da Sidney Ross do Rio”, título que lhe valera a viagem

de prêmio à capital portenha.

Na cabine de comando, as horas se arrastavam. De quando em vez,

elevando as vozes acima do ruído dos dois Pratt & Whitney R-1830, de 1.200

HP, os pilotos trocavam rápidas palavras. Três horas haviam transcorrido

desde a decolagem do Aeroporto de Congonhas às 11h20. O comandante

Francisco de Assis Costa Lima Gurgel, de 28 anos, refletia se não estaria na

hora de iniciar a descida.

Naquele tempo, os auxílios à navegação aérea eram poucos e imprecisos.

Quando o voo se desenvolvia “às cegas”, em condições de voo por

instrumentos (instrument meteorological conditions), os pilotos

determinavam a trajetória do avião no solo através de marcações

magnéticas de estações-rádio conhecidas. Balizava-se a rota por “fixos”

virtuais, espaçados a intervalos de 30 minutos de voo, determinados pelo



“bloqueio” (sobrevoo) ou pelo través das estações ou pelo cruzamento de

uma linha de posição. Com base na velocidade aerodinâmica, na proa

magnética e no tempo de voo entre dois fixos, determinava-se a velocidade

em relação ao solo, o rumo verdadeiro, a direção e a intensidade do vento

na altitude de cruzeiro. Com esses dados, o piloto corrigia o curso para o

próximo segmento de 30 minutos, mantendo a rota planejada e ajustando

a hora estimada no destino.

Para reforçar a frágil estrutura das rotas aéreas, a aviação comercial valia-

se de estações radiodifusoras comerciais, também conhecidas por

broadcastings, cujas antenas transmissoras espalhavam-se por todo o país.

Os radiofaróis oficiais transmitiam continuamente suas identificações em

código Morse, porém eram poucas as broadcastings que transmitiam seus

prefixos nos intervalos regulamentares previstos. Para identificá-las, os

pilotos tinham de permanecer por longo tempo ouvindo programações

enfadonhas, muitas vezes acompanhadas por fortes ruídos de estática.

Assim, muitos pilotos simplesmente sintonizavam a frequência de

determinada broadcasting e observavam o ponteiro do radiogoniômetro ou

ADF (Automatic Direction Finder). Se este apontasse na direção esperada,

consideravam a estação identificada e voltavam a se dedicar às demais

tarefas de bordo.

Tal procedimento não era necessariamente perigoso, pois na maioria das

vezes os desvios de rota eram desprezíveis, exigindo apenas pequenas

correções de rumo e de estimada. Se os radiofaróis ou broadcastings

estivessem localizados na rota, a precisão da navegação era bem

satisfatória, porém, se os fixos fossem determinados por linhas de posição,

ou a intensidade do vento em altitude fosse muito diferente da prevista, os

cálculos tendiam a apresentar erros divergentes e significativos.



Por não serem pressurizados, os DC-3 voavam no máximo a dez mil pés

de altitude, onde os ventos normalmente são fracos em quase todo o

território nacional. Em determinadas épocas do ano, no entanto, os céus do

Rio Grande do Sul chegam a registrar ventos de 50 nós de intensidade a

3.000 pés de altitude. Para um piloto pouco familiarizado com as

peculiaridades dos céus gaúchos, situações assim podem vir a se constituir

em verdadeiras armadilhas.

No dia 14 de outubro de 1952, o vento soprava de sudoeste com

intensidade muito superior à prevista, fazendo com que a velocidade em

relação ao solo (ground speed) fosse bem menor do que a estimada pelos

pilotos. A altitude mínima de segurança sobre a serra gaúcha era de 6.000

pés (1.800 metros) até as proximidades de Taquara, cidade situada na

“boca da serra”, a 50 quilômetros de Porto Alegre. A partir daí, passava a ser

de 3.000 pés (1.000 metros).

Quando o PP-AXJ informou ao Controle de Aproximação estar a dez

minutos do bloqueio do radiofarol PA (Porto Alegre), informação que o

situava nas imediações de Taquara, foi autorizado a descer para 3.000 pés,

altitude mínima de segurança do setor no qual o piloto informara estar

ingressando. Como o avião não reportou o bloqueio de Porto Alegre nem

deu mais notícias, o APP ativou a fase de alerta e acionou o serviço de

busca e salvamento da FAB.

Descendo sem enxergar o terreno, em ar turbulento, acreditando estar

nas proximidades de Porto Alegre, Francisco Gurgel conduziu

inadvertidamente o avião contra as grandes árvores nativas do planalto

que se estende por toda a região nordeste do Rio Grande do Sul, conhecida

como “Aparados da Serra”. Às 15h22, a asa esquerda do DC-3 colidiu com

uma árvore de trinta metros de altura e se desprendeu. O avião virou de

dorso e se desintegrou dentro da mata, incendiando-se.



A infortunada Hilda sobreviveu ao impacto gravemente ferida, vindo a

falecer pouco depois junto a uma pequena lagoa, situada a 200 metros dos

destroços, para onde correra em desespero. Três músicos argentinos e um

estudante gaúcho de arquitetura sobreviveram ao acidente sem ferimentos

graves. Os demais 15 ocupantes do avião tiveram morte instantânea.

Devido às condições meteorológicas desfavoráveis e ao mau estado das

estradas da região, os destroços somente foram localizados às primeiras

horas da tarde do dia seguinte, em 15 de outubro, nos campos da Fazenda

Taquaraçú, a cerca de seis quilômetros do centro de São Francisco de

Paula. Integravam a tripulação do comandante Francisco de Assis Costa

Lima Gurgel o copiloto Humberto Viana, o radiotelegrafista Wilhem Friedrick

Karl Moritz e o comissário Luiz Cordeiro Dias.

O fator determinante do acidente parece ter sido um grave erro de

navegação, potencializado pela precária infraestrutura de proteção ao voo

da época e pelas condições meteorológicas adversas. Algum tempo depois,

um radiofarol (NDB) foi instalado na cidade de Taquara, balizando a “boca

da serra” gaúcha, definindo precisamente a posição a partir da qual a

altitude mínima de segurança passava de seis para três mil pés. Esse

radiofarol ainda existe, embora atualmente seja pouco utilizado, tendo em

vista os aviões modernos possuírem sistemas de navegação independentes

de auxílios em terra, do tipo Inercial ou GPS.

Talvez a pouca familiaridade dos pilotos do PP-AXJ com as peculiaridades

da meteorologia do Rio Grande do Sul possa ter contribuído para este

acidente. Em 1952, a Aerovias Brasil estava em rápida expansão, recrutando

novos pilotos e promovendo seus copilotos a comandantes. É possível que

Francisco de Assis Costa Lima Gurgel fosse comandante recente, uma vez

que seu nome ainda constava da relação de copilotos da empresa no início

daquele ano de 1952.



Atualmente, os aviadores contam com sistemas de navegação que

dispensam cálculos complexos e apresentam a rota e seus fixos

desenhados em instrumentos eletrônicos à base de tubos de raios

catódicos. Sistemas de Alerta de Proximidade com o Solo (Ground Proximity

Warning System) avisam os pilotos caso o avião se aproxime do terreno em

configuração incompatível com a de pouso, e os voos comerciais são

monitorados por radar, ferramenta de controle de tráfego aéreo que se

tornou disponível no Brasil somente a partir da década de 1970. Isso tudo

veio a reforçar a segurança do sistema de transporte aéreo, reduzindo

significativamente a incidência de acidentes do tipo Voo Controlado Contra

o Terreno (CFIT), como o que ocorreu com o PP-AXJ da Aerovias Brasil na

tarde fria e chuvosa de 14 de outubro de 1952.

Outro aspecto dos destroços do PP-AXJ



38. PANAIR L-049 PP-PDA

Constellation PP-PDA da Panair do Brasil (Bruno Rotta Jr.)

Bruno Rotta foi uma espécie de garoto prodígio da aviação. Tinha dezoito

anos ao concluir o Curso de Sargento Aviador da antiga Escola de Aviação

Militar do Campo dos Afonsos, em 31 de dezembro de 1940. Pouco depois,

ingressou na Panair do Brasil, sendo logo promovido a comandante, o mais

jovem de toda a aviação comercial brasileira daquela época. Aos 31 anos,

ele acumulara quatorze mil horas de voo nos Sikorsky S-43, Lodestar,

Douglas DC-3 e Lockheed Constellation da Panair. Por seus méritos fora

designado piloto-chefe do Constellation, estrela das linhas internacionais

da Panair e o mais moderno avião comercial da época, no qual ele havia

acumulado quase quatro mil horas de voo.

Na tarde da quarta-feira, 17 de junho de 1953, Bruno beijou a mulher e os

três filhos menores, fechou a porta de sua residência da rua Marechal Bento

Manoel e seguiu para o Aeroporto do Galeão, a fim de assumir a

continuação do voo 263 da Panair do Brasil – viagem internacional que se



iniciara em Londres e deveria terminar em Buenos Aires, após escalar em

Lisboa, Dakar, Recife, Rio e São Paulo.

O Constellation PP-PDA decolou no horário. Além de sete tripulantes, iam

a bordo dez passageiros: Lídio Ansaldi, Jeane Biaggioni, Raymond Wuimser,

Cecília Cardoso de Almeida, Manoel Almeida, Alfredo Buzaid Júnior e Adibe

Buzaid – todos com destino a São Paulo; Shemuel Noam (correspondente

em Buenos Aires do jornal Hador, de Tel Aviv), Antonieta Benevenuto e J.H.

Singer – para Buenos Aires. Integravam a tripulação de Bruno Rotta, o

primeiro-oficial Agenor de Paula Duque (de 33 anos), recentemente

promovido a comandante de Constellation; o segundo-oficial Armando de

Souza Coelho (de 34 anos), o mecânico de voo Darcy de Barros (de 33

anos), o radiotelegrafista Francisco Origuella Junior (de 35 anos), além dos

comissários Bernard Joseph Matews (de 25 anos) e Neuza de Almeida (de

24 anos).

O jornalista Assis Chateaubriand embarcara no PP-PDA em Londres com

destino a São Paulo, após assistir à coroação da Rainha Elisabeth II.

Durante a escala no Recife, ele foi convencido por Etelvino Lins, então

governador de Pernambuco, a acompanhar o ministro José Américo de

Almeida, que seguiria para o Rio em outro avião. A insistência de Etelvino

salvou a vida de Chateaubriand.

A viagem até São Paulo transcorreu sem novidades. Eram 21h35 quando o

quadrimotor ingressou no circuito de tráfego do Aeroporto de Congonhas. A

noite estava estrelada e o céu pontilhado de balões. Jesus Pereira, que

estava de serviço na torre de controle e se mantinha em contato-rádio com

o PP-PDA, observou o Constellation ingressar na perna base, abaixar e

acender os faróis de aterragem e iniciar a curva para interceptar a reta final

da pista 34 (atual 35). De repente ele ouviu uma grande explosão, que

interrompeu bruscamente a mensagem que estava sendo transmitida de



bordo do Constellation. Pouco depois, um DC-4 da Brani�, que estava nas

proximidades, informou à torre de controle ter avistado um grande incêndio

no setor de aproximação da pista 34. O PP-PDA caíra na Vila

Americanópolis, cerca de cinco quilômetros da cabeceira da pista 34, nas

proximidades da estrada do Eldorado, área pouco povoada. Seus destroços

foram tomados pelas chamas, e nenhum de seus dezessete ocupantes

sobreviveu.

A comissão encarregada de investigar o acidente, integrada por oficiais da

Aeronáutica lotados em unidades da guarnição de São Paulo, atribuiu a

perda de altitude, e a consequente colisão com o terreno, à “falha pessoal,

motivada pela deficiência de visão noturna do piloto que efetuava o pouso”.

Na época, ainda não existiam as famosas caixas-pretas, gravadores que

registram os parâmetros de voo e os sons emitidos na cabine de comando,

recursos essenciais para se reconstituir a sequência de eventos que

desencadearam um acidente.

O comandante Coriolano Luis Tenan – primeiro brasileiro a comandar

aviões na Panair do Brasil, piloto-chefe na década de 1940 e profissional de

grande prestígio na aviação comercial brasileira por suas qualidades

pessoais e técnicas – declarou à comissão de investigação que o

comandante Agenor de Paula Duque, que pilotava o Constellation sob a

supervisão de Rotta, tinha dificuldade em estimar a profundidade em

aproximações noturnas, deficiência que teria passado despercebida na

verificação sumária a que fora submetido para “solar” o Constellation.

Também o comandante Samico, ouvido pela comissão, declarou que

Duque fora pouco exigido em voo noturno no exame para promoção a

comandante de Constellation.

Essas declarações de dois conceituados comandantes da Panair parecem

sugerir que o treinamento a que Duque fora submetido para promoção a



comandante de Constellation tinha sido pouco consistente. É importante

ressaltar, no entanto, que o comandante Tenan, ao se referir à dificuldade

de estimar a profundidade, provavelmente estivesse aludindo à manobra

de arredondamento que antecede o pouso e não propriamente ao

segmento de aproximação final, fase em que ocorreu o acidente.

Acidentes posteriores ocorridos em circunstâncias semelhantes

evidenciaram que os pilotos têm dificuldade para avaliar à noite o ângulo

com que o avião se aproxima da pista, principalmente se a aproximação

estiver se desenvolvendo sobre área escura, sem referências luminosas

(caso do PP-PDA). Essa dificuldade tende a se potencializar em presença de

área bem iluminada situada além da pista (centro da cidade de São Paulo).

Nessas circunstâncias, o piloto que estiver voando apenas por referências

visuais externas tende a superestimar a altura do avião, fazendo-o

inadvertidamente descrever uma trajetória curva, cuja tangente se

aproxima perigosamente do terreno, situação que tende a se agravar na

presença de chuva ou neblina, que reduzem a visibilidade horizontal e

fazem as luzes da pista parecerem, aos olhos do piloto, mais distantes do

que realmente estão.

O acidente do PP-PDA foi um clássico voo controlado contra o terreno

(controlled flight into terrain – CFIT), que ocorre principalmente no

segmento de aproximação final, especialmente à noite, no alinhamento do

eixo da pista e à distância média de cinco milhas da cabeceira da pista

(caso do PP-PDA).

O Constellation estava em curva, girando da perna base para a reta final

da pista 34. Era noite, e o terreno sobrevoado apresentava pequenas ilhas

de luz em meio à escuridão. Duque provavelmente voava por referências

visuais, buscando ao longe as luzes da pista, enquanto Rotta se

concentrava na mensagem que transmitia à torre de controle. Nos



momentos finais do voo, é possível que nenhum dos dois estivesse

observando o painel de instrumentos. Sorrateiramente, o PP-PDA afundou

na noite e colidiu com o solo antes que os dois pressentissem o perigo.

Destroços do PP-PDA (Bruno Rotta Jr.)

Somente a partir dos anos 1970 as chamadas em voz alta, mais

conhecidas em aviação por call outs, passaram a ser obrigatoriamente

efetuadas durante o segmento de aproximação final pelo piloto que não

está nos controles (pilot monitoring). O piloto auxiliar anuncia em voz alta:

“Mil pés!” (altura em relação à pista), “Quinhentos pés!”, “Cem pés para os

mínimos!”, “Mínimos!”, “Pista à vista!”, “Arremetida!” ou qualquer desvio

significativo do avião com relação ao eixo da pista, à rampa de

aproximação, à velocidade de aproximação ou à razão de descida. Se o

Aeroporto de Congonhas na época dispusesse de VASIS; se os call outs

fizessem parte da cultura aeronáutica internacional, provavelmente o PP-

PDA tivesse pousado normalmente e a história do voo teria sido outra.



Comandante Bruno Rotta e colegas em frente ao PP-PCG (Bruno Rotta Jr.)

Assim que a notícia se espalhou, uma multidão acorreu ao local do

acidente, obstruindo o acesso de bombeiros e ambulâncias. Infelizmente,

nada mais restava a fazer do que proceder ao rescaldo dos destroços e das

vítimas.

A comissária de bordo Neuza de Almeida, única mulher a integrar a

tripulação, era jovem de rara beleza. Dois anos antes, ela vencera o

concurso internacional Miss Airways, realizado em Londres. Exímia

nadadora, certa ocasião salvara um homem que se afogava em

Copacabana.

O acidente do PP-PDA foi o segundo desastre a envolver a frota de

Constellation da Panair do Brasil. O primeiro, também um CFIT, ocorrera três

anos antes, quando o PP-PCG bateu no Cerro das Cabras, nas proximidades

de Porto Alegre.



39. NACIONAL DC-3 PP-ANO

DC-3 da Nacional em voo inaugural, em Maceió, no ano de 1947 (Comissária Isolda Baez)

Como de costume, ao entardecer do dia 31 de maio de 1954, Lucia Calmon

Silva, esposa do comandante Paulo Sabino da Silva, da Transportes Aéreos

Nacional, foi buscá-lo no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

Naquela segunda-feira, Paulo saíra cedo de casa para realizar vários voos,

dentre os quais o que ligava a capital mineira à cidade de Governador

Valadares. Por volta das 8h50, o Douglas DC-3 PP-ANO, da Nacional,

decolou de Governador Valadares para Belo Horizonte com plano de voo

visual (VFR). Além do comandante Sabino, iam a bordo o copiloto Aloisio

Paiva Dotto, o radiotelegrafista Urbano Santana, o comissário Nilton

Signorini e quinze passageiros. O voo teria a duração aproximada de uma

hora, e as boas condições gerais da rota e do destino faziam prever uma

viagem de rotina.

Por volta das 9h30 daquela mesma manhã, o radiotelegrafista Urbano

comunicou ao centro de controle que o PP-ANO passava o través de Itabira,

informando a hora estimada de chegada em BH. Como o avião não pousou

no Aeroporto da Pampulha nem dele se tiveram mais notícias, vários aviões

da Nacional, FAB, OMTA, Imperial e do Aeroclube de Minas Gerais passaram



a percorrer a rota, tentando localizar o DC-3 desaparecido. Somente por

volta das 15h30, os destroços do DC-3 foram avistados pelo comandante

Vilela, da Imperial, na Serra do Boi, continuação da Serra do Cipó, nas

proximidades da cidade de Ituverava. O DC-3 colidira com a encosta

rochosa da serra em voo de cruzeiro – “entrara voando na montanha”, no

jargão dos aviadores. No Aeroporto da Pampulha, Lúcia ficou aguardando o

retorno de Paulo até o anoitecer, quando regressou à sua residência ainda

sem saber do desastre, talvez imaginando que algum imprevisto o retivera

em alguma das muitas escalas daquele dia.

Oswaldo Profeta, que na época do acidente era radiotelegrafista de bordo

da Nacional, relata, em seu livro Pouso Forçado, que, ao chegar ao

Aeroporto da Pampulha para assumir o voo de Governador Valadares, fora

abordado por seu colega e amigo Urbano Santos, que lhe propusera

trocarem suas programações. Urbano faria o voo de Profeta para

Governador Valadares, enquanto este seguiria para Uberaba, voo para o

qual Urbano estava escalado. A troca de última hora salvou a vida de

Profeta e selou o destino de Urbano.

O comissário de bordo Nilton Signorini tinha 20 anos de idade e desde

menino sonhava ser aviador. Concluíra o curso de pilotagem do Aeroclube

de Minas Gerais e aguardava com ansiedade o dia em que trocaria a cabine

de passageiros pelo assento da direita de um dos Douglas DC-3 da

Nacional, quando pretendia pedir em casamento sua namorada, filha de

conceituada família da capital mineira. O copiloto Aloisio Paiva Dotto

recentemente fora admitido pela Nacional, tendo acumulado apenas 100

horas de voo na empresa mineira, o que correspondia aproximadamente a

um mês de trabalho naquela época.

Ao colidir com a Serra do Cipó, o PP-ANO estava 50 km desviado à direita

da rota e voava a 5.000 pés sobre região cuja cota máxima atingia 5.709 pés



(1.730 m) de altitude. Naquela manhã, a Serra do Cipó estava encoberta por

nuvens baixas, que normalmente se dissipavam por volta das 11 horas. O

voo a cinco mil pés era seguro em condições visuais (VMC), porém voos em

condições por instrumentos (IMC) deveriam ser realizados, no mínimo, a

sete mil pés de altitude. A comissão investigadora imputou o acidente:

exclusivamente ao comandante Paulo Sabino da Silva, por tentar ultrapassar formação de

nuvens situadas junto à serra sem observar a altitude mínima de segurança da rota; pela

pouca atenção que vinha dando à navegação, não percebendo o grande desvio de rota,

além do fato de se encontrar no compartimento dos passageiros no momento do acidente,

deixando a pilotagem do avião a cargo do copiloto Dotto e do comissário Signorini.

Mesmo consideradas as dificuldades enfrentadas pela comissão em face

da precariedade dos recursos de investigação da época, atribuir o acidente

exclusivamente ao comandante Sabino reduzia uma situação complexa a

simples falta disciplinar. A conclusão dos investigadores parece haver se

fundamentado no fato de estar o avião desviado 50 km à direita da rota e

do corpo de Sabino ter sido encontrado junto aos dos passageiros,

enquanto os corpos de Dotto e Signorini estavam nos destroços da cabine

de comando. O relatório final do acidente, no entanto, registra que nenhum

dos membros da comissão pôde verificar in loco a posição dos corpos,

antes que fossem removidos do local do acidente por soldados do Corpo

de Bombeiros. A posterior localização das vítimas no local do desastre pelo

chefe dos bombeiros também era de validade discutível, tendo em vista

que a identificação dos corpos, mutilados e despedaçados pela violência

do impacto, somente pôde ser estabelecida mais tarde pelo Instituto

Médico-Legal de Belo Horizonte.

Portanto, tudo indica que a posição dos corpos foi estabelecida com

base, principalmente, no testemunho do comandante Hilton Machado,

fundador e dirigente da Nacional, um dos primeiros a chegar ao local do

acidente, antes mesmo dos bombeiros. Hilton declarou à comissão que os



corpos de Dotto e Signorini estavam próximos da fuselagem, enquanto os

corpos dos demais ocupantes do avião haviam sido lançados à grande

distância. Suas declarações foram acatadas pela comissão não só pela

qualidade do declarante, mas também porque somente os corpos de Dotto

e Signorini apresentavam sinais deixados pelo fogo que consumiu os

destroços. Hilton afirmou, ainda, que Dotto tinha os braços cruzados sobre

a face, como num gesto de defesa. Com base nessas evidências, a comissão

concluiu que Dotto e Signorini pilotavam o PP-ANO, enquanto Sabino

estava na cabine de passageiros no momento do impacto com a Serra do

Cipó.

É fácil seguir a linha de raciocínio que levou a comissão a “imputar

exclusivamente” ao comandante a responsabilidade pelo acidente. Sabino

voara 100 horas nos últimos 30 dias e deveria estar cansado. O tempo era

bom, a rota conhecida, o avião estava em boas condições mecânicas e

havia 13 lugares vagos na cabine de passageiros. O jovem comissário

Signorini deveria estar ansioso para pilotar o DC-3. Dotto, embora novato

na empresa, talvez fosse piloto experiente, conhecido de Sabino. Por que

não deixar o garoto se divertir um pouco e aproveitar para dar uma

“esticadinha” numa das confortáveis poltronas de passageiros? Atitudes

desse tipo, embora hoje proibidas, faziam parte da cultura operacional da

época.

Voava-se muito naqueles tempos. Os aviões eram lentos, barulhentos e

não dispunham de ar-condicionado. As jornadas de trabalho normalmente

tinham início ainda de madrugada, terminando ao entardecer. A intimidade

com o voo fazia muitos pilotos esquecerem os riscos da profissão, somente

lembrados quando ocorria um grande acidente. A formação profissional

deixava a desejar, e a supervisão das empresas aéreas era, com raras e

honrosas exceções, frágil ou inexistente. Caso Sabino estivesse mesmo



descansando entre os passageiros, não se constituiria em exceção entre

seus pares, já que tal conduta, naquela época, era tacitamente tolerada

pelo sistema de transporte aéreo.

É importante ressaltar que, em passado não muito distante, as empresa

aéreas norte-americanas incentivavam seus comandantes a circular entre

os passageiros para lhes infundir confiança no transporte aéreo e

tranquilizá-los, prática também estimulada por algumas empresas aéreas

brasileiras da época. Somente bem mais tarde, quando as Federal Aviation

Regulations (FAR), a que correspondem os Regulamentos Brasileiros de

Homologação Aeronáutica (RBHA), passaram a proibir tal costume, é que os

pilotos foram obrigados a permanecer durante todo o voo na cabine de

comando, dela podendo se afastar somente para atender necessidades

fisiológicas.

Assim, contextualizando-se o presumido comportamento do comandante

Sabino, verifica-se que o veredicto da comissão investigadora parece haver

expressado mais as convicções pessoais de seus membros do que a

realidade operacional daqueles tempos, o que de certo modo transfere

parte da responsabilidade pelo acidente dos ombros de Sabino para todo o

sistema brasileiro de aviação civil da época.

Com exceção do radiofarol da Pampulha, que possuía alcance limitado, a

rota de Governador Valadares a Belo Horizonte não dispunha de qualquer

outro balizador. A navegação se fazia mantendo-se o rumo preestabelecido,

variando-se ligeiramente a proa apenas para corrigir a deriva e efetuar

pequenos desvios. Um voo visual, como o que estava sendo realizado,

utilizava como referência básica o terreno e a velha bússola “chinesa”, de

difícil leitura devido aos balanços constantes, provocados pelo ar

normalmente turbulento das baixas altitudes. Para que os pilotos

pudessem contar com referência mais confiável, os aviões eram dotados de



um “giro direcional”, que o piloto devia frequentemente aferir e ajustar pela

bússola “chinesa”.

Talvez algumas variações de proa para contornar formações de nuvens,

somadas à influência do vento que soprava a 5.000 pés, tenham levado o

avião a se afastar da rota programada. Caso Signorini realmente estivesse

pilotando o DC-3, a probabilidade de ter havido um grave erro de

navegação é realmente muito alta, dada sua pouca experiência de voo,

acumulada em pequenos aviões de aeroclube. Embora a versão oficial do

acidente tenha se fundamentado nas evidências disponíveis na época,

talvez não traduza toda a verdade dos fatos. Seja como for, é possível,

tomando-se por base as mesmas evidências consideradas pela comissão

investigadora, tentar se reconstituir de outro modo a cadeia de eventos que

resultou no choque do PP-ANO com a Serra do Cipó. “Nem tudo que reluz é

prata; nem tudo que brilha é ouro”, diz o velho ditado.

Com base na velha “lei do menor esforço”, suponhamos que a navegação

visual no trecho de Governador Valadares a Belo Horizonte na verdade

estivesse sendo realizada tendo por referência uma estação radiodifusora

comercial (broadcasting) situada ao longo da rota, procedimento comum

numa época de poucos recursos. Embora facilitasse o trabalho dos pilotos,

tal procedimento envolvia o risco de o piloto seguir inadvertidamente as

indicações de uma broadcasting diferente daquela que imaginava haver

sintonizado. Se as frequências fossem muito próximas ou semelhantes e se

o radiocompasso (ADF) indicasse a direção esperada, os pilotos tendiam a

seguir as indicações incorretas, pois raramente se davam ao trabalho de

identificar as broadcastings, tarefa que exigia escuta demorada de

programações enfadonhas, muitas vezes acompanhadas de fortes chiados

de estática. Ademais, as emissoras não costumavam dar seus prefixos nos

intervalos de tempo previstos em lei. Assim, Sabino, Dotto ou Signorini



podem ter sintonizado por engano a broadcasting de outra cidade que não

Belo Horizonte.

Estando o avião ainda longe do destino, o ADF inicialmente pode ter

apontado a direção geral da capital mineira, induzindo os pilotos a segui-lo

na presunção de que se tratava de uma radiodifusora de Belo Horizonte,

tipo de erro operacional relativamente comum na época devido mais à

precariedade da infraestrutura das rotas aéreas do que propriamente à

negligência dos pilotos. Não se deve, também, descartar a possibilidade de

que a posição dos corpos tenha sido incorreta e inadvertidamente

estabelecida pelo comandante Hilton Machado devido ao choque

emocional provocado pelo cenário macabro. Também há que se considerar

a hipótese de Sabino ter deixado momentaneamente a cabine de comando

para fazer uso do único lavatório de bordo, localizado na parte de trás da

cabine de passageiros. Nesse caso, sua ausência da cabine de comando

estaria plenamente justificada.

O PP-ANO voava, sereno, a 5.000 pés de altitude, e faltavam ainda vinte

minutos para o pouso em Belo Horizonte. Sabino e Dotto seguiam o

ponteiro do ADF, ignorando que a broadcasting selecionada os estava

conduzindo na direção das elevações que formam a Serra do Cipó, ocultas

pelas nuvens. Ao deixar a cabine de comando para ir ao banheiro, Sabino

talvez tenha convidado Signorini, que provavelmente já concluíra o serviço

de bordo e deveria estar por ali, observando a operação, a sentar-se em sua

poltrona – gesto de simpatia e camaradagem tão comum na aviação,

especialmente naqueles tempos. Nessa hipótese, a conduta de Sabino

dificilmente poderia ser considerada como negligência no exercício de suas

funções.

O inexorável transcorrer do tempo vai aos poucos relegando a tragédia da

Serra do Cipó ao esquecimento. Em face da inconsistência das evidências



que o condenaram, o comandante Paulo Sabino da Silva merece da

posteridade, se não a absolvição, pelo menos o benefício da dúvida, pois,

in dubio, pro reo.



40. VARIG C-46 PP-VBZ

Destroços do PP-VBZ da VARIG (AeroMuseu)

Lamentável desastre aviatório ocorreu ao meio-dia de ontem com um avião cargueiro da

VARIG, perdendo a vida, em consequência, os comandantes Carlos Ruhl, um dos mais

conhecidos ases da aviação comercial brasileira, e Gustavo Adolfo Sabóia de Melo, além do

radiotelegrafista José Maria de Sá Ribeiro. O sinistro verificou-se no Aeroporto de

Congonhas, em São Paulo, quando o aparelho decolava com destino a Porto Alegre. A

aeronave já havia alcançado uma altitude de aproximadamente cem metros quando

violentamente precipitou-se ao solo, ficando reduzida a simples escombros, pois nem

sequer registrou-se explosão. A direção da VARIG, juntamente com as autoridades

aeronáuticas, iniciou, ontem mesmo, minuciosa perícia a fim de apurar as causas do

desastre, até agora completamente desconhecidas. (Diário de Notícias, 05 de junho de 1954)

Em última análise, o acidente ocorrido anteontem em São Paulo deveu-se ao intenso

movimento no Aeroporto de Congonhas. Ali, os aviões de carga, devido ao grande número

de pousos e decolagens, são despachados em locais distantes das bases normais para

evitar que outros aviões de passageiros estacionem demasiadamente afastados dos

portões de embarque e de chegada, o que dificultaria o acesso das pessoas que viajam ao

aparelho ou à estação aeroportuária, principalmente em dias de chuva, condição de tempo

tão frequente na capital bandeirante. E exatamente isto aconteceu com o PP-VBZ.

Despachado à grande distância e, portanto, sem poder contar com a assistência de pessoal

de terra, alçou voo o cargueiro da VARIG com um dos profundores bloqueado,



determinando, esta circunstância, a queda que vitimou os três tripulantes. O cheque de

rotina foi realizado pelo piloto à cabeceira da pista, com o extremo cuidado de sempre,

presumindo-se que nada de anormal tenham acusado os instrumentos, particularidade,

aliás, explicável tecnicamente, já que o bloqueio em referência poderia ter sido

parcialmente móvel. Estamos, portanto, diante de uma ocorrência em que não se constata

a mínima falha técnica. Por outro lado, a grande experiência e reconhecida capacidade da

tripulação do aparelho, integrada inclusive por um comandante da categoria de Carlos H.

Ruhl, afasta totalmente qualquer hipótese de imperícia. Casos dessa natureza, ainda que

jamais possam acontecer com aviões de passageiros (invariavelmente assistidos pelas

turmas da base), constituem, como já dissemos, dadas as circunstâncias, um tributo ao

próprio progresso da aviação. (Nota da VARIG, Diário de Notícias, 07 de junho de 1954)

Os bloqueios externos das superfícies de comando dos aviões da geração

do Curtiss c-46 Commando eram necessários para evitar que os ailerons, o

leme de profundidade (profundor) e o de direção, conectados diretamente

aos controles da cabine de comando através de cabos, pudessem se

movimentar livremente no solo por ação do vento ou do sopro das hélices

de outros aviões, o que poderia causar danos ao sistema de comandos de

voo. Dois calços metálicos paralelos, conectados por uma lâmina de

duralumínio, eram inseridos entre a superfície de comando e a estrutura da

asa (bloqueio dos ailerons), do estabilizador horizontal (bloqueio do leme

de profundidade) e do estabilizador vertical (bloqueio do leme de direção).

Para evitar esquecimento, os bloqueios eram pintados na cor vermelho, e a

eles se afixavam fitas também vermelhas. Os pilotos se asseguravam de que

as superfícies de comando estavam livres, movimentando amplamente os

controles da cabine, ação prevista na lista de verificações “Antes da

Decolagem”, cheque normalmente efetuado pelo piloto que ocupava o

assento da esquerda.

Não é comum dois comandantes compartilharem a mesma cabine. Isso

normalmente só ocorre em voos de instrução ou de cheque ou quando um

comandante instrutor supervisiona a aquisição de experiência operacional



em rota de outro comandante ou um comandante inspetor (checador)

verifica a proficiência técnica de um colega.

Embora problemas de escala possam eventualmente colocar dois

comandantes no mesmo voo, é provável que Ruhl – chefe dos pilotos da

VARIG e inspetor de C-46 – tenha resolvido aproveitar o voo cargueiro para

checar o comandante Sabóia, que provavelmente ocupava o assento da

esquerda e pilotava o PP-VBZ sob a sua supervisão. Nenhum dos três

tripulantes se lembrou de retirar o bloqueio do leme de profundidade antes

de embarcar no Curtiss Commando, porque rotineiramente essa tarefa

cabia ao pessoal de manutenção que “largava” o voo.

Assim, o PP-VBZ partiu com o bloqueio ainda instalado no leme de

profundidade. Ruhl e Saboia podem ter simplesmente deixado de verificar

os comandos de voo por terem sido momentaneamente distraídos por

algum pequeno imprevisto, surgido exatamente no momento em que iriam

começar a verificação – erro humano relativamente comum, passível de ser

cometido mesmo pelos melhores pilotos. Eles podem também não ter

movimentado os comandos em toda sua amplitude, o que os impediria de

perceber que o leme de profundidade estava bloqueado.

Ignorando a armadilha mortal que lhes estava preparada, Ruhl e Sabóia

alinharam o PP-VBZ na pista 34 (atual 35) e aplicaram potência máxima nos

dois motores Wright de 2.000 HP. O avião deixou o solo em atitude

aparentemente normal. Logo em seguida, porém, o ângulo de subida foi

acentuando-se até o avião perder sustentação e mergulhar para o solo de

cem metros de altura, matando instantaneamente Ruhl, Sabóia e Ribeiro.



Bloqueios dos lemes de profundidade e de direção de um C-46

Carlos Ruhl tinha 40 anos e ingressara na VARIG em 1932, sendo

comandante há vinte anos. Era o aviador mais antigo e o chefe dos pilotos

da empresa gaúcha. Por ocasião de seu sepultamento em Porto Alegre,

uma esquadrilha de aviões C-46 e C-47 sobrevoou o Cemitério de São

Miguel e Almas para prestar a última homenagem da empresa a um de seus

melhores pioneiros e colaboradores. O comandante Gustavo Adolfo Sabóia

de Melo, de 29 anos, era oriundo do Curso de Preparação de Oficiais da

Reserva da FAB, tendo sido admitido na VARIG em 1948. José Maria de Sá

Ribeiro, de 28 anos, exercia a função de radiotelegrafista de bordo.



41. CRUZEIRO DC-3 PP-CDJ

PP-CDJ no Aeroporto de Congonhas, no início da década de 1950 (AeroMuseu)

O voo 717 da Cruzeiro do Sul do dia 12 de setembro de 1954 começou mal.

O primeiro DC-3 escalado para a viagem entre Rio e São Paulo retornou ao

Aeroporto Santos Dumont por problemas num dos motores. O avião foi

substituído pelo PP-CDJ, e os passageiros foram reembarcados, com

exceção de um deles, que desistiu de voar, afirmando a pane ter sido um

aviso de que a viagem não terminaria bem. Finalmente, às 17h51 daquele

domingo, o PP-CDJ partiu para São Paulo com quatro tripulantes e vinte e

dois passageiros. Mais tarde, quando o avião se encontrava nas imediações

de Ubatuba, os aeroportos de Congonhas e de Campinas fecharam, e o

comandante Almir Castro decidiu retornar ao Aeroporto Santos Dumont.

Nas proximidades do Rio de Janeiro, o motor direito falhou, deixando o

DC-3 na dependência do motor esquerdo. Névoa seca reduzia a visibilidade

horizontal, e um vento de intensidade moderada soprava do quadrante



Norte, fazendo com que a pista em uso fosse a 02, orientada no rumo

magnético 020°, na direção da Ilha Fiscal.

Para pousar na pista 02 depois de concluir o procedimento de descida por

instrumentos, Almir teria de circular sobre a praia de Botafogo, valendo-se

de referências visuais, antes de enquadrar a pista em curva apertada e

descendente pela esquerda, a fim de evitar o Pão de Açúcar. Poderia

também efetuar o circuito visual pela direita, mas isso implicaria enquadrar

a pista em curva para o lado do motor em pane, o que dificultaria a

manobra e adicionaria o risco de perder do controle do avião. Isso talvez

explique por que Almir decidiu pousar com vento de cauda, diretamente na

pista contrária, orientada para a Urca.

A visibilidade reduzida, a escuridão da área sobrevoada (águas da baía), a

falta de um sistema visual de luzes indicativas do ângulo correto de

aproximação, a preocupação em não “entrar baixo” para não demandar

muita potência assimétrica, a redução do arrasto pelo fato de a hélice

direita estar perfilada com o vento relativo, tudo influiu para que o PP-CDJ

“entrasse alto”. Ao perceber que o avião ultrapassaria a pista e mergulharia

nas águas da baía, Almir decidiu arremeter, demandando potência máxima

do motor esquerdo, insuficiente, porém, para fazer o DC-3 voar.

Constatando que o PP-CDJ não iria voar, Almir optou por amerissar antes

que o avião decidisse fazê-lo por conta própria. A manobra foi executada

com sucesso, apesar de estar o mar bastante agitado. Em meio à escuridão,

sem referências visuais, Almir amerissou suavemente.

A água lentamente invadia o avião. Almir e o copiloto abriram a saída de

emergência, localizada no teto da cabine de pilotagem, por onde os vinte e

dois passageiros e quatro tripulantes conseguiram sair do PP-CDJ antes de

o avião afundar. Permaneceram todos na parte superior da fuselagem,

esperando serem logo socorridos, pois o radiotelegrafista havia conseguido



informar a amerissagem iminente, que ocorreu às 20h20 nas proximidades

da Ilha da Boa Viagem, no recôncavo onde está situado o Forte de

Gragoatá, em Niterói.

Após flutuar por quinze minutos, o PP-CDJ começou a afundar. Almir

ordenou o abandono do avião. Com exceção de um jovem, que

permaneceu agarrado à cauda, todos os demais se lançaram às águas

revoltas e escuras, de onde assistiram o avião levantar bem para o alto sua

cauda, como num gesto de despedida, e depois desaparecer nas águas

escuras.

Eram 21 horas e 35 minutos quando tripulantes do navio Cantuária, que

demandava o porto do Rio de Janeiro em boa velocidade, ouviram gritos

de “vai bater!” vindos do mar. Constatando a presença de pessoas na água,

o capitão Francisco Soares de Oliveira, que ignorava o acidente aéreo,

determinou que fossem jogadas boias na direção dos náufragos e

comunicou o fato à estação telegráfica do Arpoador, que retransmitiu a

mensagem ao 1o Distrito Naval. Somente então a Marinha tomou

conhecimento do desastre. O capitão Francisco afirmou não ter recolhido

os náufragos porque o cargueiro desenvolvia boa velocidade.

Assim que circularam as primeiras notícias da queda do PP-CDJ nas águas

da baía, a Rádio Globo pediu aos que dispunham de barcos e iates que

colaborassem nas buscas. Diversos escaleres da Escola Naval e vários

barcos do Iate Clube do Rio de Janeiro procuravam pelos possíveis

sobreviventes em meio à escuridão. Somente depois de conhecida a

localização dos náufragos, informada pelo Cantuária, foi possível resgatá-

los. Das trinta pessoas que estavam a bordo, seis morreram afogadas,

enquanto as outras vinte e quatro sobreviveram sem maiores

consequências do que o forte desgaste emocional.



As buscas ao avião desaparecido mobilizaram grande volume de

recursos. O cruzador Tamandaré, da Marinha, vasculhava a baía com

potentes holofotes, enquanto aviões da Base Aérea do Galeão lançavam

paraquedas luminosos sobre a área, e barcos da Escola Naval e do Iate

Clube do Rio de Janeiro percorriam a área provável da queda do PP-CDJ. A

valorosa colaboração de todos, entretanto, não apaga a impressão de que

todo esse louvável esforço foi improvisado na hora em que o desastre

aconteceu, tendo a mobilização dos recursos ocorrido espontaneamente.

Parece certo que não havia um serviço de salvamento marítimo em

estado de alerta permanente, pronto a resgatar sobreviventes de aviões

caídos na baía, eventualidade extremamente provável, tendo em vista o

Aeroporto Santos Dumont ser dotado de pistas curtas e limitadas pelo mar.

Os dilatados quarenta e cinco minutos de demora no resgate dos náufragos

indicam, também, que o aeroporto não contava com um Plano de

Emergência, que relaciona os recursos disponíveis e orienta como

empregá-los de forma coordenada, para reduzir ao mínimo o tempo de

salvamento.

A tripulação do PP-CDJ se compunha do comandante Almir Castro,

copiloto Roberto de Figueiredo Balseiro, radiotelegrafista Ernesto Di Lucca e

comissário Amauri Barroso. Os mortos foram os passageiros Georgiana

Mariana Lane (de 25 anos), Idio Garcia Rosa, Roberto P. Lauria (de 17 anos) –

aluno brilhante do Colégio Pedro II e primeiro de sua turma na Escola

Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, para onde regressava,

Abraham Bonsatejo (em algumas fontes, Brestein), Francisco de Souza e

David Bancov.



42. REAL DC-3 PP-YPZ

DC-3 PP-YPN, semelhante ao PP-YPZ (Foto Postal Colombo)

No domingo, seis de março de 1955, o DC-3 PP-YPZ, do Consórcio REAL-

Aerovias Brasil, preparava-se para pousar no aeroporto de Vitória da

Conquista. O tempo era bom, e tudo indicava que dentro em breve o

bimotor estaria desembarcando doze de seus dezessete passageiros, que

estavam sendo aguardados por familiares e amigos na pequena estação. O

PP-YPZ realizava viagem regular do Rio para Fortaleza com escalas em

Governador Valadares, Conquista e Salvador. Sua tripulação era constituída

pelo comandante Almir Mendes de Oliveira, copiloto Eurico Breler,

radiotelegrafista Guilherme Pereira dos Santos e comissário de bordo

Laércio Luís Bertolai.

Ao constatar que o trem de pouso não travara na posição estendido, o

piloto avançou os manetes de potência e iniciou uma curva à esquerda

para retornar ao circuito de tráfego. Arrastando o trem e os flaps ainda

estendidos, o PP-YPZ afundou e caiu.



A investigação apontou três fatores que contribuíram para o acidente:

Imprudência por parte do piloto, que não manteve atitude adequada durante a inspeção

para confirmar a posição do trem de pouso; erro de julgamento por parte do piloto, por

avançar os manetes de potência para a arremetida com o trem de pouso estendido; falha

do mecanismo de travamento do trem de pouso.

As investigações da época estavam mais para inquéritos, já que buscavam

apurar responsabilidades e não apenas fatores que haviam contribuído

para o acidente, tal como hoje ocorre. Imputar responsabilidade ao piloto

elidia as falhas existentes no sistema que o selecionara, treinara e

supervisionava.

Para ser eficaz, uma investigação deve identificar precisamente todos os

fatores contribuintes que podem ser modificados para evitar outros

acidentes do mesmo tipo. Culpar o piloto jamais tornou a aviação mais

segura; pelo contrário. É preciso entender que ninguém, no pleno domínio

de suas faculdades mentais, derruba um avião de propósito. Para

compreender como e por que o acidente do PP-YPZ ocorreu, é necessário

retroceder a 1955, quando os bimotores Douglas DC-3 ainda imperavam na

aviação comercial brasileira.

O sistema hidráulico do DC-3 era do tipo acumulador de pressão e

operava seis subsistemas: trem de pouso, freios, flaps de arrefecimento dos

motores (cowl flaps), flaps, limpadores de para-brisa e piloto automático

(raramente instalado). Duas bombas hidráulicas mecânicas, uma em cada

motor, mantinham a pressão do sistema entre 600 e 875 libras por

polegada quadrada. Uma bomba hidráulica manual, situada na entrada da

cabine de comando, atrás e do lado esquerdo do copiloto, fornecia pressão

ao sistema no caso de ambas as bombas mecânicas falharem.

Para suspender o trem de pouso de um DC-3, o piloto que não estivesse

operando os controles movia a alavanca do trem para a posição em cima e

aguardava a retração completa para posicioná-la em neutro. Para abaixar o



trem de pouso, ele movia a alavanca do trem para a posição

correspondente a estendido e aguardava a pressão hidráulica subir

novamente para 850 lb/pol2, quando então movimentava a alavanca para a

posição neutro, verificando se a luz verde do trem estava acesa e a

vermelha apagada, após o que colocava a alavanca do trem na posição

travamento positivo, verificando visualmente a situação do trem, ação esta

necessariamente executada simultaneamente por ambos os pilotos, já que

cada um deles somente conseguia enxergar a perna do trem de seu

respectivo lado através das janelas laterais da cabine de comando. É

importante notar que, em determinado momento do voo, ambos os pilotos

desviavam rapidamente a atenção da pilotagem para conferir visualmente

se o trem estava de fato baixado e travado.

A operação de abaixar e suspender o trem de pouso levava algum tempo

e exigia muitas verificações, o que não ocorre nos aviões modernos, nos

quais essa operação é bem rápida e simples. Entretanto, é importante

considerar que o DC-3, projetado em princípios da década de 1930,

sintetizava o estado da arte da aviação de transporte de seu tempo.

Examinando-se o acidente do PP-YPZ à luz do conhecimento acumulado

nos últimos sessenta anos, verifica-se que o comandante Almir de Oliveira

possivelmente confiava em que a força de tração dos motores em potência

máxima venceria o arrasto produzido pelo trem e os flaps estendidos.

Envolvido com a tarefa de checar visualmente o travamento do trem de

pouso, ele desviou para fora do avião a atenção que deveria concentrar na

pilotagem. É provável que isso tudo tenha contribuído para o trágico

desfecho do voo.

Em situações como a enfrentada pelo comandante Almir de Oliveira, o

recomendado seria arremeter em frente, aplicando potência máxima nos

motores e recolhendo os flaps para a posição correspondente a ¼ de seu



curso. Estabelecida uma razão positiva de subida, suspender o trem de

pouso e prosseguir em frente, subindo para uma altura de segurança,

evitando executar curvas na medida do possível. Uma vez estabilizado na

nova situação, devotar atenção à pilotagem do avião e atribuir ao copiloto

a tarefa de pesquisar a pane sob a sua supervisão. Assim procedendo, o

comandante teria reduzido sua carga de trabalho e também a de seu

copiloto, reforçando a segurança do voo.

Ao tempo em que se deu o acidente do PP-YPZ, entretanto, o treinamento

dos aviadores era dirigido quase exclusivamente para a relação com o avião

em si, sendo muito pouco, para não dizer nenhum, o treinamento voltado à

coordenação das ações entre os pilotos, o que somente veio a ocorrer em

meados da década de 1990, quando cursos de gerenciamento de recursos

de cabine, mais conhecidos pela sigla CRM, do inglês Cockpit Resources

Management, passaram a integrar o currículo de formação dos aviadores.

Antes disso, porém, somente emergências críticas, como falhas de motor na

decolagem, eram treinadas nos próprios aviões. Nenhuma atenção era

dada ao treinamento de pequenas anormalidades, aparentemente inócuas

quando consideradas isoladamente, porém potencialmente perigosas por

mobilizarem a atenção dos pilotos em momentos críticos do voo.

Um exemplo clássico do potencial destrutivo desse tipo de armadilha foi

o desastre ocorrido a 29 de dezembro de 1972 nos Everglades com um

Lockheed L-1011 Tristar da Eastern Airlines, o primeiro acidente fatal com

um wide-body jetliner. Durante a aproximação para o pouso em Miami, uma

das três luzes verdes indicadoras do travamento do trem na posição

“estendido” não acendeu. O experiente comandante da Eastern abandonou

a aproximação e ficou circulando a 2.000 pés de altura (600 metros) sobre

os Everglades, área desabitada e escura. Com suas atenções mobilizadas na

pesquisa da pane, os dois aviadores não perceberam que o piloto



automático tinha-se desligado. O avião perdeu altura sorrateiramente e

colidiu com o solo antes que ambos pressentissem o perigo. Cento e três

pessoas perderam a vida.

No acidente do PP-YPZ, perderam a vida o comissário Luís Bortolai e os

passageiros Márcia Flores Viana, Gilberto Viana, José Silva Bitencourt e

Joanina Aparecida da Paixão.



43. PANAIR L-049 PP-PDJ

Constellation PP-PDJ da Panair, ainda como NX88832 da Pan American

O jornalista norte-americano John Dowling representava as revistas Time e

Life em Buenos Aires. Durante a guerra, ele cobrira quarenta e oito batalhas

no Teatro de Operações do Pacífico, saltara duas vezes de paraquedas atrás

das linhas inimigas nas Filipinas e fora ferido gravemente em duas

oportunidades. Encontrava-se em São Paulo quando recebeu ordem do

escritório central de Nova York para retornar rapidamente a Buenos Aires, a

fim de cobrir os acontecimentos político-religiosos que agitavam a

Argentina e que culminariam no bombardeio da Casa Rosada, na manhã

do dia 16 de junho de 1955. Na véspera, jantando com Auricebo Simões,

correspondente da revista Time na capital paulista, John manifestou sua

inquietação em viajar dali a algumas horas pelo voo noturno da Panair do

Brasil. Acostumado a arriscar a vida, ele estava com medo de voar, por

temer um acidente.



O Constellation PP-PDJ da Panair do Brasil decolou de Londres, escalou

em Paris, Lisboa, Dakar, Recife e finalmente pousou no Aeroporto do

Galeão. Esgotada pela longa jornada, sua tripulação foi substituída por

outra, que assumiu a continuação da viagem, que deveria terminar em

Buenos Aires após escalar em São Paulo e Assunção, no Paraguai.

Normalmente seria fácil escalar uma tripulação. Em junho de 1955, porém,

há pouco se encerrara uma greve de tripulantes da Panair, cuja pauta de

reivindicações incluía, dentre outras, a regulamentação da profissão de

aeronauta no Brasil, especialmente quanto aos limites de jornada de

trabalho. Como todas as greves, essa também não contou com a adesão de

todos os pilotos, dividindo o grupo de voo e gerando fortes animosidades

pessoais.

José Renato Cursino de Moura, 31 anos, fora designado para comandar o

voo 263 a partir do Rio de Janeiro. Um dos poucos pilotos da Panair do

Brasil que não tinham aderido à greve, Cursino vinha enfrentando

dificuldades para conseguir um colega que se dispusesse a compartilhar

com ele a cabine de comando. A maioria alegava doença ou outros motivos

de ordem pessoal para não integrar sua equipe. Como as tripulações dos

voos de longa duração eram constituídas por dois comandantes, além do

copiloto, a recusa de seus companheiros praticamente representava um

boicote à sua atividade aérea. Para contornar esse problema, ele solicitou a

um amigo que integrasse sua tripulação. Tudo acertado, na tarde do dia 15

de junho, o PP-PDJ decolou do Rio para São Paulo, dando seguimento à

viagem de número 263, que tinha por destino final Buenos Aires.

Passava um pouco da uma hora da madrugada da quinta-feira, 16 de

junho de 1955, quando o Panair 263 entrou em contato com o controle de

tráfego aéreo paraguaio, sendo instruído a executar o procedimento de



descida por instrumentos para pouso na pista 02 do Aeroporto

Internacional de Assunção.

Cursino pilotava o Constellation auxiliado pelo segundo-oficial (copiloto)

Nelson Vale Nunes, enquanto o outro comandante, que atendera ao apelo

do amigo para nesse voo exercer a função de primeiro-oficial, encontrava-

se descansando na cabine de passageiros. Talvez por um erro de

cronometragem, o avião se afastou demais do aeroporto, passando a

sobrevoar terreno acidentado, amortalhado pela escuridão e por espesso

nevoeiro. No final da curva-base do procedimento, já configurado para

pouso, o avião colidiu com o solo. O impacto ocorreu pouco depois das

duas da madrugada, a dez quilômetros de Assunção, nas proximidades da

aldeia Cuatro Mojones.

Faleceram no acidente sete tripulantes e nove passageiros, totalizando

dezesseis vítimas fatais entre os vinte e quatro ocupantes do avião.

Nenhum dos pilotos sobreviveu. O primeiro-oficial Fernando Barros

Morgado foi resgatado dos destroços ainda com vida, mas veio a falecer

posteriormente no Brasil devido à gravidade de seus ferimentos. O socorro

demorou a chegar. Os sobreviventes ficaram muito tempo ao relento, antes

de serem removidos para Assunção em caminhões abertos. Mais tarde,

foram transferidos para o Brasil em voo especial da Panair do Brasil. Muitos

dos sobreviventes não resistiram às queimaduras e faleceram

posteriormente em hospitais brasileiros.

A investigação concluiu que o acidente foi causado por erro do piloto, que

teria ultrapassado demais a distância do segmento de afastamento,

descendo além da altitude mínima prevista para o final da curva-base do

procedimento de descida que executava. A comissão, entretanto,

reconheceu que a fadiga, motivada pelo excesso de horas voadas pelo

comandante nos últimos 30 dias (113 horas), aliada ao fato de o copiloto



não haver ajustado adequadamente seu altímetro, além de problemas no

desenho do cronômetro, que tornavam difícil sua leitura à noite,

contribuíram para o acidente.

Naquela época, o fator humano, principalmente em seu aspecto

psicológico, ainda era pouco conhecido e explorado nas investigações de

acidentes aeronáuticos. Como o comandante vinha sendo rejeitado pelos

colegas devido à posição que assumira durante a recente greve do grupo de

voo da Panair do Brasil, é possível que seu estado psicológico tenha

concorrido para o acidente.

Descendo à noite sobre área desabitada e escura, sem referências visuais,

tendo as luzes de Assunção à sua retaguarda, física e psicologicamente

esgotado, Cursino não percebeu que o Constellation se afastara demais do

aeroporto e passara a sobrevoar elevações incompatíveis com a altitude

mínima da fase do procedimento que executava. O quadrimotor tocou o

solo na configuração de pouso, trem e flaps para baixo, percorreu alguns

metros sobre terreno irregular e começou a se desintegrar. Os tanques das

asas romperam-se, e a gasolina neles armazenada inflamou-se. Os que

sobreviveram ao impacto ficaram expostos ao calor e à fumaça, ambos

extremamente letais. John Dowling morreu no desastre, confirmando seu

funesto pressentimento.

O comandante José Renato Cursino de Moura ingressara na Panair do

Brasil em 1944. Possuía mais de dez mil horas de voo e cerca de cem

travessias do Atlântico Sul. Compunha sua tripulação como primeiro-oficial

o também comandante Fernando Barros Morgado, ex-integrante do

Primeiro Grupo de Caça que combatera na Itália. Nelson Vale Nunes era o

segundo-oficial; Eliseu Rômulo Gabriel e Wilson Manuel de Souza Medeiros,

os mecânicos de voo; Colombo Vieira de Souza e Joacir Leal Bastos

atuavam como radiotelegrafistas, enquanto Rodolpho Lordello, Roger



Barthel e Sheila Monteath eram os comissários de bordo. De todos,

somente os comissários Rodolpho e Sheila, que estavam na parte traseira

do avião, poupada das chamas, sobreviveram.

PP-PDJ ainda como Clipper Flora Temple da Pan American



44. CRUZEIRO DC-3 PP-CBY

PP-CBY Tamoio da Cruzeiro do Sul (AeroMuseu)

Na manhã daquela sexta-feira, 26 de agosto de 1955, o Douglas DC-3 PP-

CBY Tamoio da Cruzeiro do Sul decolou do Aeroporto Santos Dumont com

destino a Caravelas, cidade litorânea do sul da Bahia. A última mensagem

de posição transmitida de bordo informava que o avião passava à vertical

de Campos a 1.500 metros ou 5.000 pés de altitude. Mais tarde, os destroços

do Tamoio foram localizados na Serra do Caparaó, nas imediações da

cidade de Castelo, no Espírito Santo. Em voo de cruzeiro, o DC-3 colidiu

com o Morro do Rio Manso, cujo cume atinge 1.890 m de altitude, explodiu

e se desintegrou, matando instantaneamente seus quatro tripulantes e

nove passageiros.

A comissão encarregada de investigar o acidente concluiu que o

comandante Ercílio da Silva voava direto do Rio para Caravelas, fora dos

limites da aerovia “Verde Uno”, rota aprovada pelo Centro de Controle de

Área (ACC), cujo traçado previa o sobrevoo de Campos e Vitória, justamente

para evitar as altas montanhas a oeste. As razões que levaram o



comandante a desviar-se da rota não puderam ser esclarecidas pela

comissão.

Para ganhar tempo, é possível que Ercílio tenha resolvido cortar caminho,

voando direto a Caravelas, confiando que 5.000 pés de altitude garantiriam

boa margem de segurança sobre as elevações. É importante registrar que o

pico contra o qual o avião colidiu não constava nas cartas de navegação

aérea da época. Talvez a posição “Campos” (fixo compulsório da Verde

Uno) tenha sido informada quando o avião, na verdade, passava o través

daquela cidade e não sua vertical, como o previsto. Por outro lado, é

também possível que condições meteorológicas desfavoráveis tenham

levado Ercílio a desviar-se à esquerda da rota para evitar formações de CB,

afastando-se para oeste e aproximando-se inadvertidamente do Caparaó.

Na época do acidente, o controle de tráfego aéreo não dispunha de radar,

equipamento somente introduzido no Brasil a partir da década de setenta.

Antes disso, a navegação aérea utilizava como referência apenas radiofaróis

primitivos, do tipo NDB. Ainda não havia sido inventado o GPWS (ground

proximity warning system), e as caixas-pretas (gravadores de parâmetros de

voo e de voz da cabine) não faziam parte do equipamento dos aviões de

carreira.

O acidente com o PP-CBY foi um dos muitos voos controlados contra o

terreno (CFIT) que marcaram tragicamente a história da aviação comercial

em todo o mundo. Integravam a tripulação de Ercílio da Silva, o copiloto

Inair Quadros de França, o radiotelegrafista Mário Browne de Araújo e o

comissário Ítalo Buarque de Gusmão. Seis dos nove passageiros eram

membros de uma mesma família que seguia para Ilhéus.



Destroços do PP-CBY (Manchete)



45. CRUZEIRO DC-3 PP-CCC

PP-CCC Tupiniquim em Congonhas, no início da década de 1950 (Folha de S.Paulo)

Desde 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, o Sindicato

Condor vinha encontrando dificuldades quase insuperáveis para manter no

ar seus trimotores Junkers JU-52, então a espinha dorsal de sua frota,

devido à escassez de combustível e de peças de reposição. A 16 de janeiro

de 1943, depois de ser encampada pelo governo brasileiro, a Condor

mudou de nome, passando a se chamar Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul

S.A.

Graças ao denodo e à competência de seu presidente da época, o

engenheiro Bento Ribeiro Dantas, a 24 de setembro de 1943, pousava no

Aeroporto Santos Dumont o primeiro dos quatro DC-3 que viriam a

substituir os velhos e cansados trimotores germânicos. Únicos aviões desse

tipo exportados pelos Estados Unidos para empresas aéreas brasileiras até

o final da Segunda Grande Guerra, esses quatro pioneiros foram batizados

de Três Américas (PP-CBS), América do Norte (PP-CBT), América Central (PP-

CBU) e América do Sul (PP-CBV). Mais tarde, ao findar a guerra, a frota foi



acrescida de muitos outros DC-3/C-47, que receberam nomes de origem

Tupi-Guarani, resgatando a tradição da Condor. Assim, o PP-CCC ficou

sendo o Tupiniquim, embora informalmente fosse conhecido por “Coca-

Cola”, graças ao seu prefixo.

Às seis horas e cinquenta e sete minutos da quinta-feira, primeiro de

dezembro de 1955, o DC-3 PP-CCC Tupiniquim da Cruzeiro do Sul decolou

do Aeroporto de Val-de-Cans, em Belém do Pará, dando início ao voo 645

para o Rio de Janeiro, com escalas em Barreiras e Belo Horizonte. Logo em

seguida, o rolamento dianteiro do eixo da hélice esquerda falhou,

desconectando-a da seção redutora, provocando a parada brusca do motor

esquerdo e a interrupção do processo de recolhimento do trem, deixando a

hélice em cata-vento. Provavelmente a natureza aguda e grave da

emergência não deu tempo ao copiloto de comutar, do motor esquerdo

para o direito, a posição da alavanca seletora das bombas hidráulicas. Com

a hélice esquerda em cata-vento, o trem a meio curso e o motor direito

desenvolvendo potência máxima, o PP-CCC perdeu altura, e sua asa

esquerda bateu numa árvore, perdendo dois metros e meio de

comprimento. O avião caiu e pegou fogo, matando seus quatro tripulantes

e dois passageiros.

Nos Douglas DC-3, a parada súbita de um dos motores no primeiro

segmento da decolagem – fase em que os motores desenvolvem potência

máxima e o trem ainda não está totalmente recolhido – era considerada

uma crise muito grave devido à sofrível relação de peso-potência do avião e

das limitações do treinamento desse tipo de emergência, que, naqueles

tempos, em que não havia simuladores, realizava-se no próprio avião, com

alto risco e resultados muitas vezes funestos.

O alto índice de acidentes fatais da aviação comercial brasileira nas

décadas de 1940 a 1970, devido a falhas súbitas de motor na fase de



decolagem, indica que a manutenção de algumas de nossas empresas

aéreas carecia de qualidade, já que os motores convencionais da época

eram muito eficazes e seguros quando bem revisados e mantidos. Basta

dizer que a Panair do Brasil perdeu apenas dois DC-3 (PP-PCH e PP-PCN)

durante os vinte anos em que operou uma frota de 23 desses aviões,

acidentes nos quais o fator meteorológico foi preponderante. A VARIG, que

empregou 47 DC-3 entre 1946 e 1971, perdeu três deles por fatores

operacionais; nenhum por falha mecânica. Essas duas empresas tinham em

comum um alto padrão de treinamento e manutenção, sendo que a VARIG,

desde seus primórdios, formava seus pilotos e mecânicos em sua própria

escola técnica, que passou a se denominar Escola VARIG de Aeronáutica, a

EVAER – celeiro de ótimos pilotos e mecânicos da aviação comercial

brasileira.

A tripulação do PP-CCC era constituída pelo comandante Rubens Galvão

Ehrich, de 30 anos, formado pelo Aeroclube do Ceará, admitido na Cruzeiro

do Sul, em 5 de março de 1951, e promovido a comandante em 8 de março

de 1955, tendo acumulado 4.128 horas de voo em aviões DC-3; pelo

copiloto Frederico Emilio Reiniger, formado pelo Aeroclube do Brasil,

admitido pela Cruzeiro do Sul em 22 de dezembro de 1931, talvez como

radiotelegrafista, promovido a copiloto em 16 de novembro de 1941,

possuindo 18.399 horas totais de voo; pelo radiotelegrafista Isac de Alencar

Paiva; e pelo comissário Edgard Rodrigues Ribeiro. Os passageiros eram o

engenheiro civil João Engler e o fotógrafo do Serviço Fotogramétrico da

Cruzeiro do Sul, Edgar Nunes, que decidiu viajar de última hora.



46. VARIG C-46 PP-VCF

PP-VCF em Porto Alegre, por volta de 1957 (VARIG)

Três minutos após decolar de Bagé (RS), com trinta e cinco passageiros e

cinco tripulantes, o piloto do Curtiss C-46 Commando PP-VCF da VARIG

informou à estação-rádio da FAB que estava retornando com fogo no motor

esquerdo. Era domingo, dia 7 de abril de 1957, e o avião realizava o voo das

8h30 da linha entre Livramento, Bagé e Porto Alegre. Como o aeroporto não

dispunha de guarnição contra incêndio, o sargento radiotelegrafista da FAB

Vilson Queiroz imediatamente solicitou por telefone a presença dos

bombeiros da cidade para atender à emergência.

O PP-VCF se aproximou da pista só com o motor direito funcionando. Ao

ser alertado por Vilson de que o trem de pouso estava recolhido, o

comandante Leandro arremeteu, fazendo o avião percorrer quase toda a

extensão da pista a uns cinquenta metros de altura. Para espanto e terror

das pessoas que observavam a cena da varanda do aeroporto,

inesperadamente a asa esquerda do avião dobrou para cima e se



desprendeu da fuselagem. Desequilibrado, o Curtiss girou no ar até ficar de

dorso, bateu forte no chão, explodiu e se desintegrou, deixando um rastro

de destroços fumegantes sobre a pista. Das quarenta pessoas a bordo,

trinta e nove morreram instantaneamente. Apenas um dos passageiros, o

mecânico Jorge Bisueti, expelido do avião no impacto, foi resgatado com

vida. Gravemente ferido, ele faleceu antes de dar entrada no hospital. Entre

os passageiros do Curtiss, encontrava-se o então Secretário de Educação e

Cultura do Rio Grande do Sul, Liberato Salzano Vieira da Cunha, de 36 anos,

que retornava a Porto Alegre em companhia da esposa.

Quando nos aproximávamos do aeroporto, ouvimos um estrondo enorme. Era o avião

que se espatifava na cabeceira da pista. Acorremos prontamente e iniciamos o trabalho de

extinção, com jatos de espuma. (Tenente Lourenço Martinez Filho, chefe de bombeiros)

Geni Wueiss fora a Livramento visitar seus familiares em companhia do

filho menor, Flávio. Antes de retornar a Porto Alegre, telefonou ao marido,

Balduíno, informando que viajaria no voo das 8h30. Porém, seu pai, sem

consultar a filha, transferiu a passagem para o voo seguinte, das 9 horas.

Assim, Geni partiu no segundo avião a deixar a cidade, trinta minutos

depois de o PP-VCF ter decolado. Ao tomar conhecimento da tragédia

durante a escala em Bagé, Geni foi presa de grande agitação nervosa,

pensando na aflição em que estaria seu esposo, que desconhecia a troca

de voos promovida pelo sogro. Enquanto isso, Balduíno, que desconhecia o

acidente, deslocava-se até o Aeroporto Salgado Filho para recepcionar a

esposa e o filho. Ao indagar o horário de chegada do voo das 8h30 de

Livramento, foi informado de que o avião se acidentara em Bagé sem

sobreviventes. Mais tarde, quando Geni e Flávio desembarcaram sãos e

salvos em Porto Alegre, a felicidade de Balduíno foi tamanha que comoveu

as pessoas presentes no saguão do aeroporto.



O PP-VCF estava sob a responsabilidade do porto-alegrense Fernando

Silva Leandro, que acumulara 5.600 horas de voo na VARIG e estava prestes

a se transferir para os Super Constellation da linha internacional. Faziam

parte de sua tripulação o copiloto Antonio Aniceto da Silva, com quase

6.000 horas de voo, o radiotelegrafista Joesio Oliveira Cruz e os comissários

Nicanor Silva Ferreira e Dietrich Engel.

Poucos dias após o acidente, a VARIG divulgava a seguinte nota através da

imprensa gaúcha:

Parece não restar dúvida de que o piloto desconhecia a intensidade do fogo que lavrava

na gôndola do motor esquerdo. Essa gôndola abriga a perna de pouso esquerda do avião, a

qual se aninha entre a longarina da asa e uma parede de fogo que separa o motor da

gôndola. A gôndola, totalmente fechada, não é diretamente visível do posto de pilotagem

do aparelho. É bem verdade que o piloto voltou após três minutos de voo do aeroporto de

Bagé, informando haver fogo no motor esquerdo. Entretanto, o motor, que era novo, pois

havia sido mudado em 22 de março findo, não apresentava sinais de incêndio, e o piloto

deve, portanto, ter se referido ao motor de um modo genérico, entendendo-se por tal toda

a planta motriz esquerda do aparelho.

Supõe-se, assim, como certo que o piloto, ao ser advertido pela Estação de Rádio da FAB,

de Bagé, pouco antes de atingir a cabeceira da pista 13/31, de que o trem de pouso não

estava arriado, se encontrava convicto de haver dominado o fogo após a descarga dos

extintores de incêndio, que são em número de quatro e que haviam sido recarregados em

25 de fevereiro último, nas oficinas da VARIG. Esses extintores só atuam, entretanto, sobre o

motor, não atingindo seu efeito a gôndola. Certamente, por querer fazer uma aterrissagem

perfeita em lugar de uma descida forçada, de “papo”, resolveu o piloto arremeter,

continuando em voo perfeitamente horizontal, a 50 metros de altura, sobre toda a extensão

da pista, que tem 1.300 metros de comprimento.

Esta suposição se fortalece pelo fato de o piloto não ter demonstrado nervosismo nas

suas comunicações, por fonia, com a Estação de Rádio da FAB, de Bagé. Do contrário,

profissional experimentado que era, com 5.600 horas de voo, não teria hesitado em sentar o

avião no chão, tão pronto tivesse atingido a cabeceira da pista, pois a ordem de pousar, da

maneira mais direta possível, em caso de fogo, é mandatória em todos os manuais de

pilotagem e teria sido observada, sem dúvida alguma, pelo Comandante Leandro, exceto

na convicção de estar o fogo extinto.

A impossibilidade de avaliação da gravidade do fogo que lavrava na gôndola parece ter



sido a causa fatal. O exame dos destroços mostra que a intensidade do fogo atingiu

diretamente a longarina principal da asa esquerda que é, ao mesmo tempo, a parede

traseira da cavidade em que se aninha a perna de pouso dentro da gôndola. Enfraquecida

essa peça-mestra da estrutura da asa, esta se desprendeu, no fim da pista 13/31, fazendo o

avião girar 180 graus sobre seu eixo longitudinal, virando de dorso e assim se projetando no

chão.

Até o momento em que se redige esta nota, as comissões técnicas da FAB e da VARIG, que

investigam os destroços do PP-VCF, não chegaram a qualquer conclusão sobre as possíveis

origens do fogo que lavrou na gôndola esquerda. A VARIG usa aviões C-46 há quase dez

anos, e essa é a primeira vez em que se registra um fato dessa natureza, na sua frota de 15

unidades desse tipo. As investigações, todavia, prosseguem, na tentativa de esclarecer as

causas desse doloroso acidente.

O comandante Rubens Bordini, integrante da comissão que investigou o

acidente com o PP-VCF, registra, em seu livro de memórias, Vida de Aviador

(AGE, 1999), que a provável origem do fogo na gôndola do motor esquerdo

foi o impacto de uma das muitas pedras pontiagudas, espalhadas sobre a

pista de Bagé, na tubulação de duralumínio que conduzia gasolina em alta

pressão do tanque para o motor, passando pelo interior da gôndola.

Esguichando através do orifício, a gasolina foi inflamada pelas chamas do

escapamento, atingindo diretamente a longarina principal da asa esquerda,

também de duralumínio, qual verdadeiro maçarico. O calor derreteu a

longarina, causando o colapso da asa esquerda. A VARIG trocou as

tubulações de duralumínio por outras mais resistentes, de aço inoxidável, e

divulgou as conclusões do acidente entre todas as demais empresas aéreas

brasileiras e estrangeiras que ainda operavam os Curtiss C-46 Commando.

Sete anos após o desastre do PP-VCF, no entanto, em 22 de março de

1964, o C-46 PP-LDL da VASP teve seu motor esquerdo tomado pelas

chamas ao decolar da pista 02 do Aeroporto Santos Dumont, em voo de

experiência. Alertado pela torre de controle, o comandante João Luís Novo

de Niemeyer prosseguiu direto para pouso na pista 32 do Galeão, que seria

alcançada em mais três minutos de voo. Tal como no caso do PP-VCF, o



fogo incontrolável, que grassava na gôndola do motor, destruiu a longarina

principal da asa esquerda. O avião virou de dorso e colidiu com as águas da

Baía da Guanabara, matando Niemeyer, o copiloto Henio Celestino

Daemon e o radiotelegrafista Wilson de Oliveira, seus únicos ocupantes.

No ano seguinte, em 12 de agosto de 1965, o comandante Ivã de Oliveira,

o copiloto José Antunes Braga Filho, dois outros tripulantes e nove

passageiros do Curtiss C-46 Commando PP-BTH da Paraense perderam suas

vidas quando o avião se projetou ao solo após perder uma das asas. O

Curtiss voava em cruzeiro nas imediações de Barra dos Bugres, Mato

Grosso, quando um incêndio se manifestou num dos motores. Como das

vezes anteriores, a longarina principal da asa não resistiu ao fogo.

Desde os primórdios da aviação, os aviadores sabem que existe um limite

além do qual a experiência, a inteligência e a habilidade na arte de voar

pouco contam. É o “Reino da Bruxa”, entidade que fomos resgatar das

antigas lendas para elegermos como fonte de nossas maiores atribulações

profissionais. Quando aviões começam a cair do céu em série, dizemos: “A

bruxa está solta!”, expressão que traduz nossa incapacidade de explicar

acontecimentos situados na zona difusa em que se confundem realidade e

magia.

O comandante Fernando Silva Leandro foi mais uma vítima da “Bruxa”,

que maquiavelicamente limitou o fogo ao interior da gôndola, levando-o a

crer que estivesse extinto. Tivesse Leandro pousado imediatamente o

Curtiss de barriga, sem arremeter, é provável que todos os ocupantes do

avião tivessem sobrevivido. Leandro, porém, estava às voltas com uma

situação extremamente crítica. Um dos motores se incendiara e, como se

não bastasse, o trem de pouso também não baixara. Com a atenção

mobilizada pela pilotagem do avião, Leandro não poderia imaginar que os

dois problemas estavam intimamente interligados. O fogo, que ele julgava



extinto, na verdade grassava bem vivo em área extremamente sensível,

como a gôndola do motor.

O comandante Leandro fez o que qualquer aviador faria naquelas

circunstâncias: procurou ganhar tempo para resolver o problema do trem

em vez de pousar imediatamente de barriga com o trem recolhido,

colocando em risco a vida dos ocupantes do avião sem estar convicto de

que isso fosse absolutamente necessário e inadiável. Deve ter ficado

surpreso quando o Curtiss inesperadamente virou de dorso. Não lhe

restava, no entanto, mais tempo de vida para sequer compreender o que se

passava.

Destroços do PP-VCF (Revista do Globo)



47. REAL DC-3 PP-ANX

DC-3 PP-ANL da REAL, semelhante ao PP-ANX (Global Air Images)

Por volta das 18h20 do dia 10 de abril de 1957, o Douglas DC-3 PP-ANX,

pertencente ao consórcio REAL – Aerovias – Nacional, caiu na mata que

recobre o Pico do Papagaio, ponto culminante da ilha Anchieta, situada nas

proximidades de Ubatuba, cidade do litoral norte paulista. O avião decolara

do Aeroporto Santos Dumont às 17h30 e deveria pousar no Aeroporto de

Congonhas às 19h. Eram 18h10, quando o PP-ANX informou ao controle de

tráfego aéreo que tentaria pousar em Ubatuba com um dos motores em

pane. Pouco depois, outro avião do consórcio comunicou ter avistado uma

grande fogueira na ilha Anchieta. Somente quando a noite ia alta, a

autoridade policial da ilha conseguiu transmitir ao Secretário de Segurança

do Estado de São Paulo a notícia do desastre. Da ilha Anchieta partiu uma

comitiva para Ubatuba, para providenciar socorros médicos, enquanto

militares da FAB, funcionários do consórcio, médicos e medicamentos eram

reunidos às pressas na capital paulista para seguirem até o local do

desastre.



Naquela quarta-feira, a REAL cancelara seu voo das 15 horas, do Rio para

São Paulo, com escala em Santos, devido às precárias condições

meteorológicas do litoral norte de São Paulo. Inconformados, cinco

passageiros do voo cancelado insistiram em ser acomodados no voo

seguinte, que seria direto a São Paulo. Pretendiam alcançar Santos por via

terrestre a partir da capital paulista. Quando decolou do Rio, o PP-ANX

conduzia a bordo 26 passageiros sob a responsabilidade do comandante

Pedro Luís Dias Ferreira (de 34 anos), cuja tripulação era constituída pelo

copiloto Igor Konozalowsky (de 26 anos), radiotelegrafista José Vandranel

(de 22 anos) e comissário Leonard Stell Steagall (de 27 anos).

Luís Andrade Cunha, um dos quatro únicos sobreviventes do desastre,

declarou que a viagem transcorria normalmente quando os passageiros

foram avisados de que deveriam atar seus cintos de segurança e não fumar.

Pouco depois, o avião se precipitou no Pico do Papagaio. Luís tivera sorte

de escapar com vida, pois nem tivera tempo de atar seu cinto de segurança.

Ele se lembrava de o avião ter dado duas ou três cambalhotas antes de

parar e de a fuselagem ter-se separado das asas e dos motores, o que a

poupou das chamas, que consumiram o restante do avião.

Além de Luís Cunha e do comissário Leonard, resgatado ainda com vida,

porém bastante queimado, sobreviveram Dalva Zema e sua filha menor,

Marlene Zema. O esposo e pai, Raul Zema, faleceu no acidente. Uma das

vítimas fatais foi Osvaldo Eduardo, diretor do jornal A Hora de Santos, e um

dos cinco passageiros que tinham insistido em viajar no PP-ANX depois do

cancelamento do voo das 15 horas. Léo Simões Marques, piloto da REAL

que viajava como tripulante extra, também morreu no acidente.

Embora a comissão de investigação tenha atribuído o acidente à falha de

um dos motores por razões indeterminadas, as circunstâncias que o

cercaram ainda permanecem obscuras. A rapidez com que a situação do



voo se deteriorou não pode ser explicada somente pela perda de um dos

motores, pois o Douglas DC-3 voava bem monomotor, principalmente

quando a falha se manifestava na fase de cruzeiro, como era o caso. Um

súbito disparo de hélice poderia levar o piloto a perder rapidamente o

controle do avião, pois a alta e indevida rotação transformava a hélice em

um imenso disco, que, em vez de tracionar o avião, gerava grande

quantidade de arrasto, inviabilizando o voo. Como um disparo de hélice

geralmente ocorria por falha do “governador da hélice”, mecanismo

necessário para perfilá-la com o vento relativo (embandeirá-la), única forma

de retomar o controle do avião, só restava ao piloto a opção de descer

rapidamente, para garantir evitar a perda de controle em voo. Esta

hipótese, embora plausível, esbarra no depoimento do passageiro

sobrevivente, que dificilmente deixaria de mencionar o ruído alto e

estridente produzido por uma hélice descontrolada, em alta rotação.

Talvez um incêndio num dos motores tenha levado o comandante

Ferreira a tentar pousar em Ubatuba às pressas, antes que o fogo

comprometesse a resistência estrutural do avião. O certo é que algum

problema súbito e de natureza grave o levou a descer rapidamente sobre o

litoral norte de São Paulo, repleto de elevações ocultas pela escuridão

daquela noite tempestuosa. Pousar por referências visuais à noite em

Ubatuba, sob intensa pressão psicológica, em meio a condições

meteorológicas adversas, era tarefa quase impossível de levar a cabo. Na

tentativa de visualizar o contorno do litoral paulista e identificar as luzes de

Ubatuba, Ferreira pode ter efetuado manobra evasiva ao avistar o vulto do

Pico do Papagaio em meio à chuva. Nas condições precárias em que o voo

se desenvolvia (monomotor), tal manobra pode ter causado uma perda de

sustentação, que levou o avião a despencar sobre a mata que recobre o

morro.



Vinte e sete pessoas perderam a vida no desastre da ilha Anchieta,

ocorrido somente três dias após o acidente com o PP-VCF da VARIG, em

Bagé.



48. LÓIDE AÉREO DC-4 PP-LEM

Destroços do PP-LEM no Aeroporto Santos Dumont (O Cruzeiro)

Em 1958, a frota do Lóide Aéreo Nacional era constituída de oito

quadrimotores Douglas DC-4 Skymaster e doze bimotores Curtiss C-46

Commando. A empresa especializara-se em voos baratos, que ligavam

diretamente o Rio de janeiro e São Paulo às capitais do norte e nordeste,

aproveitando o grande alcance de seus DC-4.

No início da noite da quarta-feira, 2 de fevereiro de 1958, o comandante

Elmiro Wanderley Borges Pereira alinhou o Skymaster PP-LEM na cabeceira

da pista 20 do Aeroporto Santos Dumont. A noite era clara, e as luzes da

Urca, Botafogo e Flamengo refletiam-se na orla da baía. Não muito distante,

destacava-se o vulto imponente do Pão de Açúcar, lembrando aos pilotos a

necessidade de executarem curva à esquerda logo após a decolagem para

evitá-lo.

Olhando a pista curta à sua frente, quase um porta-aviões, talvez uma

tênue sombra de preocupação tenha perpassado pela mente do

comandante. Wanderley afastou-a avançando resolutamente os quatro



manetes de potência e liberando os freios. O Skymaster se lançou em

direção ao final da pista, iniciando o voo 730 do Lóide Aéreo Nacional com

destino a Fortaleza. O PP-LEM já estava quase atingindo a velocidade de

decolagem quando o motor externo da direita (número quatro)

subitamente falhou. Wanderley reduziu os manetes e pisou forte nos freios,

porém a pista era curta e o avião estava veloz. O Skymaster bateu forte no

enrocamento situado no final da pista, guinou violentamente e partiu-se ao

meio. Os tanques de combustível nas asas se romperam, espalhando

centenas de galões de gasolina.

Gravura do PP-LEM em propaganda do Lóide Aéreo (Lóide Aéreo)

A maioria dos setenta e dois ocupantes do quadrimotor conseguiu sair

antes que as chamas tomassem conta do avião. Wanderley, o despachante

Romeiro e três passageiros foram as únicas vítimas do primeiro acidente

fatal ocorrido com um DC-4 do Lóide Aéreo.



49. CRUZEIRO CV-440 PP-CEP

PP-CEP Alcyon da Cruzeiro do Sul (comandante Lucídio Valls)

Licínio Corrêa Dias tinha 51 anos e era o comandante mais antigo da

Cruzeiro do Sul. Graduara-se sargento-aviador pela antiga Escola de

Aviação Militar do Campo dos Afonsos em 11 de dezembro de 1930,

ingressando na Condor em 1934. Ao assumir o comando do Convair 440 PP-

CEP Alcyon na tarde daquela segunda-feira, 16 de junho de 1958, Licínio

trazia na bagagem trinta anos de aviação e mais de vinte e cinco mil horas

de voo. O Alcyon decolou de Porto Alegre às 15h27 para o Rio de Janeiro,

com escalas previstas em Florianópolis, Curitiba e São Paulo. Naquela

tarde, uma frente fria passava por Curitiba, produzindo trovoadas e chuva

forte.

Em Florianópolis embarcaram Jorge Lacerda, então governador de Santa

Catarina, o senador Nereu Ramos, político catarinense de projeção

nacional, além de outros políticos e pessoas de destaque da sociedade



local. Ao decolar para Curitiba, o Alcyon conduzia a bordo vinte e dois

passageiros e cinco tripulantes.

Eram 17h53, quando o PP-CEP bloqueou o radiofarol de Curitiba e se

afastou do transmissor, iniciando o procedimento de descida por

instrumentos para pouso na pista 32 do Aeroporto Afonso Penna. Na curva

base do procedimento, a chuva aumentou de intensidade, e a visibilidade

horizontal se reduziu praticamente a zero.

O impacto da água contra a fuselagem do avião ressoava forte na cabine

de comando. Heinz Mumme (de 40 anos) compartilhava com Licínio a

pilotagem do Convair. Piloto experiente, ele ingressara na Condor em 1936.

Bellival Pereira de Mello (de 39 anos) era o radiotelegrafista. Os comissários

Glauco Amorim Vidal (de 30 anos) e Yolanda Oliveira Menezes (de 25 anos)

completavam a tripulação do PP-CEP.

Faltavam ainda uns quarenta graus de curva para o Alcyon interceptar o

curso de aproximação final que o levaria de volta ao transmissor no rumo

de 320 graus. O Convair descia lentamente para 500 pés (150 m), altitude

mínima do procedimento. As gotas da chuva arrastavam o ar das grandes

altitudes, gerando uma forte corrente descendente, que ao colidir com o

solo se espalhava em todas as direções, tal como faz o jato de uma

mangueira de jardim apontado verticalmente para o chão.

Ao passar sob o tubo de ar, o Alcyon perdeu rapidamente energia devido à

súbita e radical mudança na direção do vento, produzida pelo encontro da

corrente descendente com o terreno. Subitamente, cerca de cinquenta nós

de velocidade aerodinâmica foram subtraídos ao avião, reduzindo a força

de sustentação. Antes que Licínio e Mumme tivessem tempo de esboçar

qualquer reação, o Convair perdeu altura e uma de suas asas colidiu com

um pinheiro. Ferido de morte, o Alcyon ainda voou por alguns segundos

antes de bater com violência no chão, desintegrando-se. Das vinte e sete



pessoas a bordo, apenas três passageiros sobreviveram. Jorge Lacerda e

Nereu Ramos perderam suas vidas.

A comissão de investigação atribuiu o acidente à presença de fortes

correntes de ar descendentes na trajetória de aproximação, fenômeno que

somente veio a ser devidamente estudado e compreendido depois que um

Boeing 727 da Eastern Airlines colidiu com o solo quando se aproximava

para pousar no Aeroporto Internacional de Nova York, no dia 24 de junho de

1975, causando a morte de todas as 112 pessoas que conduzia.

O brilhante trabalho desenvolvido pelo professor Fujita, renomado

meteorologista, que assessorou o National Transportation Safety Board

(NTSB), órgão do governo norte-americano encarregado de investigar

acidentes envolvendo todos os modais de transporte, inclusive oleodutos –

na investigação do acidente do 727 da Eastern, trouxe à luz o

comportamento das correntes de ar presentes no interior de nuvens do tipo

cúmulo-nimbo (CB), especialmente quando essas correntes atingem o solo.

Fujita batizou as bruscas mudanças na direção do vento de windshear

(tesoura de vento), explicitando a ameaça que representam para a

segurança das decolagens e aproximações. Só a partir de então, os pilotos

passaram a receber informações sobre tesouras de vento e instruções de

como evitá-las. O aperfeiçoamento dos radares meteorológicos de bordo

também permitiu que os pilotos pudessem visualizar os núcleos dos CB,

matrizes das correntes descendentes.

Licínio Corrêa Dias era um aviador experiente e bom. Entretanto, as

milhares de horas de voo que acumulara voando diversos tipos de aviões

em variadas condições meteorológicas não foram suficientes para que a

natureza lhe revelasse todos os seus segredos. Um deles, extremamente

mortal, o surpreendeu aos 51 anos de idade, no ápice de uma carreira

irrepreensível.



O acidente do CV440 PP-CEP Alcyon foi o primeiro de quatro fatais

envolvendo a frota de dezenove Convair 240, 340 e 440, operados pela

Cruzeiro do Sul entre 1954 e 1967. O segundo ocorreu a 9 de maio de 1962,

quando o CV240 PP-CEZ Dube colidiu com o solo, pousando à noite em

Vitória. Oito meses mais tarde, em 15 de janeiro de 1963, o CV240 PP-CEV

Betelgeuse colidiu com casas do bairro Jabaquara, em São Paulo. Quatro

meses depois, a 3 de maio de 1963, o CV340 PP-CDW Sirius, primeiro

Convair adquirido pela Cruzeiro do Sul, caiu sobre residências localizadas

na reta final da pista 16 quando tentava pousar em condição monomotor

no Aeroporto de Congonhas, encerrando a sequência de acidentes trágicos

ocorridos com os elegantes bimotores da Cruzeiro, que tinham nomes de

estrelas de primeira grandeza.

Comandante Licínio Corrêa nos tempos da Condor (MUSAL)



50. LÓIDE AÉREO DC-4 PP-LEQ

Lóide Aéreo Douglas DC-4 PP-LEQ (AeroMuseu)

Projetado pouco antes do início da segunda guerra mundial, o Douglas DC-

4 teve sua produção inicial totalmente absorvida pelas necessidades da

United States Army Air Force (USAAF), precursora da United States Air Force

(USAF). Foi envergando uniforme e com a designação militar de C-54

Skymaster que o quadrimotor da Douglas ganhou os céus do mundo,

integrando o então incipiente Sistema de Transporte Aéreo Militar (MATS).

O C-54 voou pela primeira vez em Cover Field, na Califórnia, no dia 14 de

fevereiro de 1942. Quase mil e duzentos C-54/R5D foram fabricados entre

1942 e 1946. A expectativa da Douglas de ampliar a produção no pós-guerra

foi frustrada pelo grande número de C-54 desmobilizados, que invadiram o

mercado, reconfigurados para o transporte de passageiros civis. Assim,

somente setenta e nove DC-4 foram produzidos após o armistício,

totalizando 1.245 aviões fabricados entre 1942 e 1947, ano em que o último

exemplar saiu da linha de montagem.



Robusto, econômico, simples de operar e de manter, o DC-4 foi

empregado por tradicionais empresas aéreas como Pan American,

National, United, Northwest, Western, KLM, Sabena, SAS, Iberia, Swissair, Air

France, Cubana, Avianca, Aerolineas Argentinas, Aeropostal (Venezuela) e

South African Airways, além de várias outras especializadas em voos não

regulares, como a Transocean, que foi a maior operadora civil do tipo.

Embora a pressurização da cabine fosse opcional, todos os DC-4 saíram

de fábrica na versão despressurizada, o que limitou a doze mil pés de

altitude seu teto de serviço quando transportando passageiros.

Os DC-4 passaram a integrar a frota do Lóide Aéreo em 1957, ano em que

suas demais congêneres se preparavam para a era do jato que despontava.

Em decisão controvertida, em que prevaleceu a vontade do coronel Marcílio

Gibson Jacques, diretor-presidente e proprietário do Lóide Aéreo, quatro

DC-4 bastante usados foram adquiridos nos Estados Unidos para serem

empregados, em voos diretos ou semidiretos, nas linhas domésticas de

longo curso, como as que ligavam os estados do sul e sudeste às capitais

das regiões norte e nordeste do Brasil, até então servidas por bimotores de

médio alcance, como os DC-3, C-46 e Convair 240, 340 e 440. Essa estratégia,

no entanto, foi prejudicada pelo rompimento do acordo operacional que o

Lóide mantinha com a Panair do Brasil, na verdade uma divisão de

“território de caça”, que durou até a Panair passar a empregar, em suas

linhas domésticas, o L-049 Constellation, que cedera lugar ao novo

quadrimotor Douglas DC-7C nas linhas internacionais da empresa.

Mais veloz do que o DC-4 e pressurizado, o Constellation logo ganhou a

preferência dos passageiros. A única vantagem do DC-4 era sua capacidade

de ser rapidamente transformado em cargueiro, ao passo que o sofisticado

L-049 transportava exclusivamente passageiros.



O Lóide Aéreo chegou a operar dez DC-4 entre os anos de 1957 e 1962 (PP-

LEL, LEM, LEQ, LER, LES, LET, LEW, LEY, LEZ e BLG), quando a empresa foi

vendida à VASP. Devido às perdas causadas por acidentes, no entanto, sua

frota de DC-4 nunca ultrapassou oito aviões.

Em 1958, um dos voos mais rentáveis do Lóide Aéreo era o que ligava o

Rio de Janeiro a Manaus com apenas uma escala. Nesses voos mistos, a

carga era transportada na parte dianteira da cabine de passageiros,

enquanto as poltronas eram instaladas na parte de trás.

Aproximadamente às 21 horas da segunda-feira, dia 11 de agosto de 1958,

o Skymaster PP-LEQ partiu do aeroporto de Manaus (Ponta Pelada) com

destino ao aeroporto de Belém do Pará (Val-de-Cans), primeira escala da

longa viagem de regresso ao Rio de Janeiro. O voo transcorreu

rotineiramente até os trinta e quatro minutos da madrugada seguinte,

quando a tripulação informou que o PP-LEQ passava a posição virtual

“Piranhas”, descendo em condições visuais noturnas para pousar na pista

06 do Aeroporto de Val-de-Cans.

No dia seguinte, a corveta Iguatemi, da Marinha do Brasil, resgatou o

único sobrevivente, que acenava das margens do rio Carapi, nas

proximidades de onde os destroços foram posteriormente encontrados. O

relatório final da investigação registrou que, “apesar dos esforços

despendidos pela comissão investigadora, foi impossível determinar a

causa do acidente”.

O fim do PP-LEQ permanece até hoje como um dos mistérios da aviação

comercial brasileira. As poucas informações disponíveis sobre as

circunstâncias em que ocorreu encontram-se, fragmentadas e dispersas,

em notícias publicadas nos jornais da época. Esses frágeis indícios, porém,

são a única pista para se tentar reconstituir o acidente.



A tripulação do PP-LEQ era formada pelo comandante Rinaldo Sebastião

Cerqueira, ex-integrante da reserva naval aérea, comandante Werner

Wagner, comandante Francisco Omar Gurgel, radiotelegrafista Waldemar

Santana, comissário José Benedito Miranda e despachante Sérgio Ribeiro. A

presença de três comandantes a bordo se explica pelo fato de Wagner e

Gurgel, comandantes de Curtiss C-46, estarem em treinamento para

comandantes de DC-4, sob a supervisão de Cerqueira.

Os DC-4 do Lóide normalmente transportavam muita carga nos voos para

Manaus e Belém, o que poderia explicar o número reduzido de passageiros

e a presença a bordo do despachante Sérgio Ribeiro. É remota a

probabilidade de que algum líquido inflamável, não incluído como tal no

manifesto de carga, tenha extravasado de seu recipiente por efeito da

altitude (o DC-4 não era pressurizado) e dado origem a um incêndio a

bordo, pois algo assim forçosamente seria observado pelos passageiros,

pelo despachante e pelo comissário, que alertariam os pilotos e o

radiotelegrafista, dando-lhes tempo de declarar emergência ao órgão de

controle de tráfego aéreo, com o qual vinham mantendo-se em contato. É

também improvável que as condições meteorológicas tenham concorrido

para o acidente, já que o avião não voava em área de mau tempo.

Situado na orla da Baía do Guajará e quase totalmente cercado pela

cidade, o Aeroporto de Val-de-Cans dispõe de duas pistas, sendo a principal

delas a que é orientada no rumo magnético 060 graus – pista 06. Aviões que

dela se aproximam, vindos de Manaus e Santarém, sobrevoam a Ilha das

Onças, área de mata praticamente desabitada.

Não foi possível precisar onde e quando teve início a jornada de trabalho

de Cerqueira, Wagner e Gurgel, se em Manaus ou no Rio de Janeiro. No

primeiro caso, os três estariam descansados, e a fadiga não deve ter

contribuído para o acidente. Se a jornada se iniciou no Rio, entretanto, os



pilotos estariam muito cansados, e a fadiga deve ter concorrido para o

acidente.

É provável que Wagner ou Gurgel estivessem pilotando o Skymaster da

cadeira da esquerda sob a supervisão direta de Cerqueira, que estaria

ocupando o assento da direita. O treinando que não estivesse pilotando

possivelmente ocupava o assento do observador, conhecido em aviação

por jump seat, que fica localizado entre as cadeiras dos pilotos e

ligeiramente atrás.

Naqueles tempos, a influência negativa de ilusões de ótica nas

aproximações para pouso sobre áreas totalmente escuras ainda não

haviam sido devidamente identificadas e estudadas. Ademais, os

aeroportos brasileiros da época, inclusive o de Val-de-Cans, não

dispunham, em sua maioria, de auxílios visuais ou eletrônicos que

auxiliassem os pilotos a definir a trajetória vertical do avião nas

aproximações noturnas ou em condições meteorológicas desfavoráveis.

Não havia VASIS nem ILS. Os aviadores pousavam à noite valendo-se mais

do instinto do que de qualquer outra coisa. Nem a coordenação das ações

na cabine de comando, nem as chamadas sequenciais e sistemáticas,

proferidas na aproximação final pelo piloto que não está nos controles (call

outs), anunciando de viva voz as altitudes pelas quais o avião está

passando durante a descida final, eram ainda empregadas na aviação

comercial. Só depois que muitos acidentes inexplicáveis passaram a

ocorrer frequentemente com os novos grandes jatos de passageiros,

conduzidos por aviadores de escol, o assunto veio a ser devidamente

estudado e tratado nos cursos de formação e aperfeiçoamento de pilotos, e

as rotinas de bordo foram adaptadas.

Passava da meia-noite, e a conversa fluía leve e descontraída na cabine

de comando do PP-LEQ, fracamente iluminada por luzes ultravioletas,



projetadas de dois pequenos canhões luminosos sobre o painel de

instrumentos do Skymaster. Um dos comandantes em treinamento

(Wagner ou Gurgel) pilotava na cadeira da esquerda, enquanto Cerqueira

acompanhava o voo na cadeira da direita, monitorando de quando em vez

o ponteiro do ADF, que indicava a direção do radiofarol de Belém. Aquela

certamente não era a primeira vez que os três pilotos voavam juntos. Em

várias oportunidades, eles certamente tinham compartilhado as cabines

dos Curtiss C-46 Commando, que até o advento dos Skymasters eram os

únicos aviões utilizados pelo Lóide Aéreo. Embora não estivesse entre as

estrelas de primeira grandeza da aviação comercial brasileira, o Lóide

pagava bem e pontualmente a seus funcionários, que se constituíam em

uma verdadeira família sob a liderança do taciturno e determinado Gibson.

A chuva da tarde limpara o céu noturno. De longe se avistavam as luzes de

Belém do Pará. O PP-LEQ descia suave, com uma razão de quinhentos pés

por minuto para não provocar dor nos ouvidos de passageiros e tripulantes.

Mais próximo do aeroporto, o Skymaster já voava baixo, e seus pilotos

esperavam em breve interceptar a rampa imaginária de descida visual que

conduziria o avião até a cabeceira da pista 06, ainda uma incisão escura da

Baía do Guajará na parte ocidental da cidade iluminada. Embaixo e logo à

frente do DC-4, só a escuridão da noite amazônica.

Sem outros recursos que não seus próprios olhos, julgando que o

Skymaster interceptava a rampa virtual de descida, o piloto reduziu a

velocidade e solicitou “trem em baixo”, começando gradativamente a

configurar o avião para o pouso. Entretanto, a distância que os separava de

Belém era bem superior à estimada. A escuridão abaixo e à frente do avião,

realçada pelas luzes da cidade de Belém do Pará, era como um grande e

abissal buraco negro, iludindo os aviadores, fazendo-os crer estarem mais

altos do que realmente estavam. Uma simples e rápida consulta aos



altímetros poderia revelar o terrível engano. Ocupados, porém, em

configurar o DC-4 para o pouso, esgotados pela longa jornada de trabalho,

absolutamente confiantes em seus próprios olhos, os dois experientes

comandantes somente perceberam que algo estava errado quando as luzes

da cidade subitamente desapareceram da frente do avião, bloqueadas

pelas altas árvores da floresta que sobrevoavam. Infelizmente, era tarde

demais. O Skymaster roçou a copa das árvores e mergulhou na floresta

equatorial, desintegrando-se. Das onze pessoas a bordo, apenas um

passageiro – Cassiano Cirilo Anunciação – sobreviveu.

Foi assim que aconteceu? Ninguém sabe. Mas o fato de o sobrevivente ter

saído dos destroços pelas próprias pernas e ainda lhe restarem forças para

caminhar até a margem do igarapé, para alertar a corveta que procurava o

avião, atesta que o nível de energia do impacto não foi muito alto,

indicando que o PP-LEQ tocou o solo sob o efetivo controle do piloto e com

baixa velocidade, excluindo a possibilidade de perda de controle em voo e

reforçando a tese de o acidente ter sido um clássico CFIT, do inglês

controlled flight into terrain, que predominava sobre os demais tipos de

acidente antes do advento do controle de tráfego aéreo por radar e do

dispositivo de alerta contra perigo de colisão com o terreno (GPWS).

Ambrósio Assayag, Francisco Rodrigues Valcácio, Ruy Lins e Charles

Soodgon foram os passageiros mortos no acidente.

Rinaldo Sebastião Cerqueira era casado e morava num apartamento da

avenida Nossa Senhora de Copacabana com a mulher e um filho pequeno.

Era ele quem sempre dava carona aos colegas que moravam na zona sul.

Alegre, divertido, responsável, humano e solidário, Cerqueira era respeitado

e estimado na empresa em que trabalhava.



51. LÓIDE AÉREO C-46 PP-LDX

C-46 PP-LDX no Campo de Marte, SP

Por volta das seis horas da manhã de sexta-feira, 5 de setembro de 1958, o

Curtiss C-46 Commando PP-LDX (Lima Delta Xadrez, no alfabeto fonético

utilizado na época pela aviação brasileira), do Lóide Aéreo Nacional, partiu

do Aeroporto Santos Dumont para Campina Grande, no Estado da Paraíba.

Mais tarde, ao decolar do Recife, última escala da viagem, o PP-LDX

conduzia a bordo quatorze passageiros e quatro tripulantes.

Tendo perdido a primeira aproximação, por não conseguir avistar a pista

de Campina Grande devido à forte névoa seca que reduzia a visibilidade, o

comandante Osias Ferreira de Mello arremeteu e tentou circular o

aeródromo à baixa altura para pousar por referências visuais. Ainda sem

conseguir avistar a pista, Osias tentou novo procedimento de descida, ao

fim do qual uma das asas do avião colidiu com pequena elevação e se

desprendeu. Desequilibrado, o bimotor bateu forte no chão e se destroçou.

O incêndio subsequente ficou limitado à asa que se desprendera no



primeiro impacto, o que permitiu que cinco ocupantes do avião

sobrevivessem ao desastre. O comandante Osias Ferreira de Mello, o

radiotelegrafista Jaime Carmo Alves e onze passageiros perderam suas

vidas. Sobreviveram o copiloto Breno Capistrano, os comissários Santos e

Libório e três passageiros, dentre os quais Renato Aragão, o popular cômico

“Didi”, então estudante de Direito.

O relatório final apontou como causa do acidente “erro do piloto –

procedimento impróprio durante voo por instrumentos. Contribuiu (para o

acidente) a incorreta previsão meteorológica transmitida ao comandante”.

Roberto David de Sanson Filho, que voou no Lóide Aéreo de 1950 a 1957,

relata, em seu precioso livro A História do Lóide Aéreo, que Osias Ferreira de

Mello originalmente era radiotelegrafista de voo. Com o tempo, ele obteve a

licença de piloto privado no Aeroclube do Brasil, que suplementou com

alguns exames teóricos na então Diretoria de Aviação Civil, o que lhe

possibilitou ser transferido para o quadro de copilotos do Lóide.

Ao contrário do DC-3, dócil e generoso, o Curtiss C-46 Commando era

exigente; um passo grande demais para quem pilotara só “Paulistinhas” de

aeroclubes. Naquela época não existiam simuladores de voo, de modo que

o treinamento dos copilotos se fazia em rota e dependia da boa vontade

dos comandantes. Inicialmente, os copilotos apenas auxiliavam seus

comandantes em tarefas básicas, como suspender e abaixar o trem de

pouso, sintonizar estações, falar no rádio e preencher relatórios. Assim,

levavam muitos anos até adquirirem condições de almejar a cadeira da

esquerda da cabine de comando de um “Mamute”.

Uma das tarefas mais difíceis e penosas do piloto-chefe é decidir se um

colega tem ou não capacidade de ser promovido a comandante.

Normalmente, vários comandantes avaliam o candidato, porém a decisão

final cabe ao piloto-chefe. É fácil decidir nos casos evidentes de capacidade



ou incapacidade técnica; difícil é quando o candidato satisfaz a quase

todos os requisitos, porém não inspira confiança de que saberá lidar com

situações críticas, impossíveis de serem fielmente simuladas. Mais do que o

domínio da técnica, é a capacidade de julgamento do candidato que está

em questão, o que só pode ser avaliado subjetivamente. Nesses casos, não

cabe a máxima “In dubio, pro reo”, mas a antiga e clássica pergunta dos

aviadores: “Você embarcaria sua família num voo conduzido por ele?”. Se a

resposta for negativa, o candidato deve ser reprovado.

Segundo o comandante Sanson, todos no Lóide Aéreo gostavam de Mello.

Sério e cumpridor de suas obrigações, ele não dava trabalho aos

comandantes. O problema surgiu na hora de promovê-lo. Seu treinamento

foi muito longo, e mais de uma vez ele retornou à linha, reassumindo a

função de copiloto, com a recomendação aos comandantes para que se

empenhassem em instruí-lo. A maioria deles foi desfavorável à promoção

de Mello por seu desempenho ser inconstante, principalmente sob tensão.

Em condições favoráveis ele era um piloto normal, mas seu desempenho se

deteriorava em momentos difíceis.

Em meados de 1957, parecia que a carreira de Mello estava

irremediavelmente estagnada na função de copiloto. Ocorre que, nessa

época, o Lóide havia adquirido vários Douglas DC-4, que estavam

absorvendo os comandantes mais antigos e experientes do C-46. Também

um desentendimento do grupo de voo com a diretoria de operações levara

muitos veteranos, dentre eles o comandante Sanson, a deixar a empresa

espontaneamente, agravando a escassez de pilotos de Curtiss C-46.

Segundo ainda Sanson, quando Mello foi novamente cogitado para

promoção a comandante, especulou-se que a ordem partira do próprio

presidente e dono da empresa, Coronel Gibson. Seja como for, o certo é que

Mello foi promovido algum tempo depois de ter sido reprovado nos



treinamentos de elevação de nível a que fora submetido. É importante

esclarecer que Osias Ferreira de Mello não teve participação direta nas

decisões que mudaram sua vida e culminaram por selar seu destino.

A pista de Campina Grande não era plana. Devido à sua pequena

extensão, pousava-se no sentido do aclive e decolava-se no sentido do

declive. Segundo, ainda, o comandante Sanson,

“Era muito comum nas primeiras horas da manhã uma camada de nevoeiro ralo cobrindo a

pista, mas não a ponto de impedir o pouso. Eventualmente esta camada tinha uma espessura

maior, e o piloto decidia se fazia a aproximação para o pouso por instrumentos, sabendo que

a névoa estava colada na pista, mas, não sendo densa, permitia uma visibilidade vertical e

horizontal suficientes para a manobra.”

Atualmente, operações em pistas curtas, desprovidas de sistema de

auxílio visual de ângulo de aproximação (VASIS), em condições de reduzida

visibilidade seriam fortemente contraindicadas. Além do mais, a tripulação

deveria estar cansada, pois a decolagem do Aeroporto Santos Dumont se

dera às 3h42min daquela madrugada, tendo o avião escalado em Vitória,

Ilhéus, Salvador, Aracajú, Maceió e Recife antes de prosseguir para Campina

Grande.

Na verdade, a história profissional de Mello até pode ter contribuído, mas

não parece haver concorrido decisivamente para o acidente, que

provavelmente derivou mais da precariedade da infraestrutura e das

práticas operacionais da época do que propriamente das limitações

técnicas do comandante. Naqueles tempos, acidentes ocorriam com

alarmante frequência, mesmo com comandantes que gozavam de alto

conceito entre seus pares.

O acidente do PP-LDX foi o único a causar vítimas fatais entre passageiros

dos vários Curtiss C-46 Commando operados pelo Lóide Aéreo Nacional

entre 1949 e 1962, ano em que a empresa foi vendida à VASP. Seis anos

antes, na noite de 24 de maio de 1952, o C-46 PP-LDE mergulhara nas águas



do Rio Negro logo após decolar de Manaus em voo cargueiro, causando a

morte de seus seis tripulantes.

Destroços do PP-LDX



52. VASP SCANDIA PP-SQE

Scandia PP-SQE da VASP no Aeroporto Santos Dumont, em 1955 (Arquivo Público do Estado de São

Paulo)

O Saab 92-A2, Scandia, foi um avião sui generis. Concebido para substituir o

Douglas DC-3, não conseguiu espaço no mercado devido à concorrência

dos Convair 240, 340 e 440, mais velozes e pressurizados. Apenas dezoito

unidades do tipo foram fabricadas. A produção inicial foi destinada ao

Scandinavian Airlines System (SAS), porém, mais tarde, todos os dezoito

Scandia produzidos voaram nas cores da VASP.

Era equipado com dois motores radiais Pratt & Whitney R-2180-E1 Twin

Wasp, de 1.800 HP, que impulsionavam hélices Hartzell quadripás.

Guarnecido por quatro tripulantes, o Scandia transportava 36 passageiros a

390 quilômetros por hora. A VASP empregou seus Scandia entre 1950 e

1969, ano em que os últimos sobreviventes do tipo, com exceção de um,

foram desativados e desmontados. Atualmente, apenas o PP-SQR encontra-



se precariamente preservado na cidade de Bebedouro (SP). O Scandia foi

muito empregado na ponte aérea entre Rio e São Paulo, na qual

transportou políticos, altos executivos e personalidades do mundo artístico.

No dia 30 de dezembro de 1958, uma terça-feira, Rose Rondeli, atriz de

teatro e de televisão, chegou tarde ao Aeroporto Santos Dumont e quase

perdeu a ponte aérea das doze horas, que a levaria a São Paulo para

compromissos profissionais, tendo ocupado um dos últimos lugares ainda

vagos do Scandia PP-SQE da VASP. Pouco tempo depois, os motores foram

acionados, e o avião taxiou para a cabeceira da pista 20. Logo depois de o

bimotor haver decolado, seu motor esquerdo perdeu potência e parou,

materializando o pesadelo de todo aviador: uma falha de motor no

primeiro segmento da decolagem, quando o trem de pouso ainda não está

totalmente recolhido.

O Scandia guinou bruscamente à esquerda em decorrência da súbita

assimetria de potência. A grande hélice Hartzell girava por ação do vento

relativo, adicionando elevada carga de arrasto e drenando energia do

avião. A situação era dramática. O Pão de Açúcar aproximava-se

rapidamente, obrigando o comandante Bortoletto a efetuar curva à

esquerda, para cima do motor em pane, o que aumentava o fator de carga

e, consequentemente, a velocidade de estol.

Bortoletto tinha de embandeirar logo a hélice, que girava em cata-vento

inviabilizando o voo em condição monomotor, sem se descuidar da

pilotagem do Scandia gravemente ferido. Não conseguiu. O PP-SQE

estremeceu ao perder sustentação, arrancando um “Oh!” uníssono dos

passageiros enquanto despencava na Baía da Guanabara de

aproximadamente cinquenta metros (150 pés) de altura.

Quando se viu dentro d’água, Rose resolutamente nadou para terra firme.

Só mais tarde, já a salvo, foi que ela tomou conhecimento da extensão do



desastre. Das trinta e quatro pessoas a bordo, vinte haviam perecido

juntamente com três membros da tripulação: comandante Geraldo

Bortoletto, radiotelegrafista Marino Quinado de Brito e a comissária Ida

Kowak. O copiloto Carlos Machado Campoy, que conseguiu chegar ao Iate

Clube do Rio de Janeiro gravemente ferido, foi de lá transportado por seu

irmão, comandante Campoy, para o Hospital dos Acidentados com ambas

as pernas fraturadas.

No Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o radiotelegrafista de voo da

VASP, Nielson Barreto, aguardava a chegada de sua esposa, Judite Barreto

(de 32 anos), que vinha do Rio em companhia dos quatro filhos do casal,

Eduardo Henrique (de oito anos), Lídia Maria (de cinco anos), as gêmeas

Ana e Isabel Cristina (de quatro anos), e também da empregada, Mari. Ao

ser informado do acidente, ficou ansioso por notícias de seus familiares.

Orientado por colegas da VASP, ele embarcou para o Rio e foi até o Hospital

dos Acidentados, onde recebeu a notícia de que somente Judite

sobrevivera gravemente ferida. Desesperado, Nielson bradava pelos

corredores do hospital: “Onde estão os meus filhos! Onde estão os meus

filhos!”. Judite insistira em seguir para São Paulo de ônibus, mas fora

persuadida por Nielsen a viajar de avião. Ele até tentou trocar a escala de

voo para viajar com a família, mas não conseguiu.

O comandante Geraldo Bortoletto estava há oito anos na VASP, empresa

para a qual se transferira após passar pela Panair do Brasil e pela REAL. Pai

de dois filhos menores, sua esposa se recusava a aceitar sua morte,

dizendo-se convencida de que Geraldo estava vivo, pois ele lhe prometera

passar em casa o aniversário dela, dali a poucos dias, e ele sempre cumpria

o que prometia.



Retirada dos destroços do PP-SQE

O acidente com o PP-SQE foi o primeiro fatal ocorrido com um Scandia da

VASP. Infelizmente não seria o último.



53. VASP SCANDIA PP-SQV

Scandia PP-SQV da VASP (AeroMuseu)

O Scandia PP-SQV da VASP decolou da pista 16 do Aeroporto de Congonhas

às 18h49 do dia 23 de setembro de 1959, uma quarta-feira, iniciando o voo

da ponte aérea das 18h30. Porém, em vez de prosseguir subindo em curva à

esquerda em rumo ao Rio de Janeiro, o bimotor guinou à direita e começou

a perder altura até despencar sobre um bananal, localizado em área pouco

habitada do atual bairro Jabaquara. Nenhum de seus vinte ocupantes

sobreviveu à queda.

Mal as investigações tinham-se iniciado, algumas pessoas,

autointituladas “especialistas em segurança de voo”, afirmavam à imprensa

que o comandante Renan da Cunha Borba, confrontado com a perda do

motor direito no primeiro segmento da decolagem, teria deixado de

executar o procedimento adequado para controlar a emergência, teoria

veementemente contestada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, que

atribuía o acidente a um disparo incontrolável da hélice direita. Mais tarde,

a investigação oficial atribuiu o acidente a uma falha do motor direito, que



levou o Scandia a perder altura e colidir com o solo por razões

indeterminadas – conclusão que não ajudou a esclarecer a questão.

Naquela época ainda não existiam gravadores de voo, as famosas “caixas-

pretas”, ferramentas indispensáveis à plena elucidação de acidentes

aeronáuticos. Os investigadores dispunham de poucos elementos para

reconstituir a sequência dos eventos que conduziram ao desastre. O exame

de destroços fragmentados e calcinados raramente era conclusivo.

Quando um motor a pistão falha subitamente em voo, a hélice continua a

girar por ação do vento relativo como um grande cata-vento, absorvendo

energia e aumentando substancialmente o arrasto. Para que o avião

consiga voar nessas circunstâncias, é necessário “embandeirar” a hélice,

isto é, fazer com que as pás girem sobre seus próprios eixos até ficarem

perfiladas com o vento relativo. A hélice então se imobiliza, e o arrasto é

praticamente eliminado.

Para levar a hélice para o passo bandeira, os pilotos do Scandia deveriam

acionar o interruptor de uma bomba elétrica, que enviava óleo para o

mecanismo de controle do ângulo das pás. Antes disso, porém, tinham de

controlar a guinada provocada pela assimetria de tração, aumentar a

potência do motor bom, reajustar a atitude do avião para mantê-lo voando

acima da velocidade mínima de controle monomotor, além de identificar

qual dos motores falhara.

O “embandeiramento” da hélice do motor em pane não podia demorar,

pois o avião não conseguia permanecer voando com uma hélice em cata-

vento. As ações na cabine tinham de ser rápidas e bem coordenadas entre

o comandante e o copiloto para que o resultado não fosse desastroso. Em

situações semelhantes, muitos aviadores embandeiraram o motor bom, em

vez do que estava em pane, devido à enorme pressão psicológica do

momento. Houve até casos em que cada piloto embandeirou um motor



diferente, deixando o avião sem tração. Portanto, uma falha de motor no

primeiro segmento da decolagem naquela época era emergência grave, de

altíssimo risco, que exigia dos pilotos ações precisas e coordenadas, além

de boa dose de sorte.

Nicolau Abdo Francis, jornalista e um dos dezesseis passageiros do PP-

SQV, perdera dois irmãos em acidentes com aviões da VASP, que naqueles

tempos ocorriam em grande número devido a frequentes falhas de motor

na decolagem, o que indicava a existência de graves problemas no setor de

manutenção da empresa estatal paulista.

A VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. – VASP – lamenta informar que seu avião PP-SQV

acidentou-se poucos minutos após decolar do Aeroporto de Congonhas às 18h49 de hoje,

com destino ao Rio de Janeiro. As causas do acidente, em que pereceram todos os

ocupantes do aparelho, estão sendo apuradas em inquérito instaurado pela empresa e

autoridades do Ministério da Aeronáutica. A tripulação do PP-SQV era composta dos

seguintes elementos: Cmte. Renart Cunha Borba, copiloto Nilton Cerqueira,

Radiotelegrafista José de Morais Lacerda, Comissária Maria Amélia Gonçalves e

transportava os seguintes passageiros: Carlos Oto Heise, Erit E. Heise, Nicolau Francis,

Kenkure Hachuya, Decamini, Claudio Duarte, Marin I. Garcia, Expedito Garcia, Oscar E.

Vieira, Ermelino C. M. Rosa, Orlando Murgel, Carlos Fust, Marcos Diana, François Pohl, Jorge

Silveira e Renato Sebastiani.



54. VASP VISCOUNT PP-SRG

PP-SRG no Aeroporto da Pampulha em 1959 (BHZ Translux)

Luciano Carneiro cedo deixou seu Ceará natal e foi para o Rio de Janeiro,

determinado a se tornar um jornalista bem-sucedido. David Nasser,

veterano e tarimbado repórter, na época uma das referências do jornalismo

brasileiro, recordava o dia em que Luciano bateu às portas da revista O

Cruzeiro em busca de emprego:

“Lembro-me ainda da primeira vez que o avistei em minha vida. Foi na velha redação, no

antigo prédio onde hoje é o almoxarifado. Trazia uma carta de apresentação do João Calmon

ao Leão Gondim de Oliveira — de diretor para diretor. Sentou comigo, falou em suas

reportagens em Fortaleza, em seus “raids” como piloto civil, em suas esperanças de ser

repórter brasileiro e internacional. Não eram bem esperanças, eram certezas. Tinha tanta fé

em si mesmo que achava desnecessária a apresentação da carta de Calmon a Leão. “É

preciso que seu diretor acredite em mim, sem nenhuma espécie de pistolão.” Quase lhe

perguntei: Mas, quem é você, pirralho?”

Pouco tempo depois, Luciano já era o principal repórter de O Cruzeiro.

Cobrira a Guerra da Coreia e ia a qualquer parte em busca da notícia.



Gostava de aventura e de Aviação. Quando os primeiros jatos Comet

começaram a cair misteriosamente do céu, Luciano embarcou num deles e

descreveu as maravilhas de uma viagem a jato, afirmando sua total

confiança no avião – mais tarde condenado por apresentar grave defeito

estrutural.

Em dezembro de 1959, o grande sonho de Juscelino Kubitschek

materializava-se rapidamente nas avenidas e prédios grandiosos de

Brasília, futura capital federal, que seria oficialmente inaugurada em abril

de 1960. Seu aeroporto, no entanto, já vinha operando desde o início das

obras, e as empresas aéreas brasileiras mantinham voos regulares ligando

as principais capitais do país à nascente capital federal.

No dia 22 de dezembro daquele ano, uma terça-feira, Luciano Carneiro

retornava de Brasília, aonde fora cobrir um baile de debutantes, evento cuja

importância estava muito aquém de sua capacidade jornalística. Uma das

qualidades de Luciano era o profissionalismo. A revista não tinha quem

cobrisse a festa e apelou para ele. Sem titubear, Luciano pegou seus

petrechos e partiu ao encontro de seu destino.

Por volta das 14 horas daquela mesma terça-feira, o comandante Carlos

Teles Sobral retornava do Aeroporto do Galeão. Quando ingressava na

avenida Brasil, teve a atenção despertada por um Viscount da VASP, que

sobrevoava o Bairro de Ramos para pousar na pista 32. Em seguida, avistou

um Fokker T-21 da FAB sair de um parafuso e subir em direção ao

quadrimotor. Pressentindo o choque, Sobral pediu ao motorista que

parasse o táxi e viu o T-21 colidir com a ponta da asa esquerda do Viscount,

que foi gradativamente inclinando à esquerda como que buscando a pista.

Sobral percebeu, no entanto, que o piloto lutava desesperadamente para

retomar o controle do turboélice, que descia lenta e inexoravelmente em

direção ao solo. “Meu Deus, vão morrer!”, exclamou ele desesperado.



Instantes depois, uma espessa fumaça negra anunciava a consumação da

tragédia.

O cadete do ar Eduardo da Silva Pereira pilotava o T-21 da FAB. Estava no

primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores da antiga Escola

de Aeronáutica, então sediada no Campo dos Afonsos, e sua experiência

como aviador resumia-se a 19 horas de voo. Decolara solo para treinar

parafusos. A área de treinamento da Escola de Aeronáutica era limitada a

nordeste pela zona de tráfego aéreo do Aeroporto do Galeão. Solitário na

pequena cabine do Fokker, talvez contrapondo o sentimento do dever ao

medo de principiante, Eduardo tinha grande possibilidade de confundir os

limites da área de treinamento que lhe fora designada. Com a atenção

focalizada na manobra que executava e sem comunicação de rádio com a

torre de controle do Galeão – o T-21 não era dotado de equipamento de

radiocomunicação – Eduardo não viu o Viscount ingressar na perna do

vento da pista 32. Após a colisão, ele saltou de paraquedas e foi o único

sobrevivente da tragédia.

O acidente comoveu o país e levou a revista O Cruzeiro, que perdera no

desastre dois de seus melhores jornalistas, Benjamin Cabeda e Luciano

Carneiro, a desenvolver intensa campanha contra a FAB. A reportagem “Os

chapas brancas do ar”, de Arlindo Silva, publicada no início de 1960, cujo

título dá o tom contundente da matéria, terminava exortando a FAB a

“mandar seus playboys para Pirassununga”. Embora pecando pela forma

agressiva e emocional com que abordava o assunto, o conteúdo da

reportagem tocava no âmago da questão: a incompatibilidade da

localização da Escola de Aeronáutica com a segurança do tráfego aéreo

comercial que circulava na área do Rio de Janeiro. Entretanto nove anos

ainda iriam se passar antes que a Academia da Força Aérea fosse

inaugurada em Pirassununga e os motores dos aviões de treinamento da



FAB deixassem de ressoar no céu do Campo dos Afonsos – berço da aviação

brasileira desde 1919.

Fokker T-21 da Força Aérea Brasileira no Campo dos Afonsos (coleção do autor)

O PP-SRG conduzia a bordo cinco tripulantes e vinte e seis passageiros

sob o comando do veterano Ataliba Euclydes Vieira, que dera seus

primeiros passos na aviação naquele mesmo céu, quando frequentava o

curso de sargentos-aviadores da então Escola de Aviação Militar.

Integravam sua tripulação o copiloto Álvaro Grazioli, o radiotelegrafista

Zezito Miranda Duarte e os comissários Manoel Pereira Nunes e Ana

Borsachi. Dez moradores de casas atingidas pelo avião também perderam

suas vidas. A investigação concluiu que a causa do acidente foi: “falha de

ambos os pilotos em manter adequada vigilância sobre outras aeronaves”.

O cadete Eduardo foi excluído da Escola de Aeronáutica cerca de um ano

após o acidente por outros motivos. Talvez tenha carregado pela vida uma

culpa que na verdade não lhe cabia. Assim como todos os que morreram

naquela triste terça-feira, foi ele também uma vítima da infraestrutura

inadequada da época, que aproximava perigosamente aviões de

treinamento da FAB de aviões comerciais.



Destroços do PP-SRG (O Cruzeiro)



55. REAL DC-3 PP-AXD

PP-AXD ainda nas cores da Aerovias Brasil (José Malheiros)

No dia 25 de fevereiro de 1960, uma quarta-feira, a cidade do Rio de Janeiro

engalanou-se para receber o general Dwight “Ike” Eisenhower, então

presidente dos Estados Unidos. Chovia sobre a cidade, e os aeroportos do

Galeão e Santos Dumont operavam por instrumentos.

Da janela de seu escritório no Flamengo, David Richardson, ex-

correspondente de guerra e representante da revista norte-americana

U.S.News and World Report na América do Sul, admirava o Pão de Açúcar,

cujo topo estava encoberto, quando avistou um grande quadrimotor ou o

que ainda dele restava sair das nuvens, girando no ar. Sua cauda se havia

desprendido, e da fuselagem mutilada caíam objetos e seres humanos. O

avião levantou uma grande coluna d’água ao mergulhar e desaparecer na

Baía da Guanabara. Pouco depois, a cauda desceu lentamente em espiral,

flutuando no ar até pousar suavemente na água.

Na praia da Urca, uma equipe de tevê transmitia ao vivo as imagens do

Carnaval quando um grande estrondo ecoou no céu. Um dos operadores

assestou a câmera na direção do barulho, surpreendendo os



telespectadores com imagens de pedaços de metal, assentos e pessoas

despencando das nuvens.

Tão logo circulou a notícia de que um grande acidente aéreo ocorrera nas

proximidades do Pão de Açúcar, alguns helicópteros e várias embarcações

deslocaram-se às pressas para o local no intuito de prestar socorro às

vítimas. Mais tarde, veio a confirmação de que um Douglas DC-3 da REAL-

Aerovias Brasil, que realizava o voo 751, de Vitória para Campos e Rio de

Janeiro, tinha-se chocado em pleno ar com um quadrimotor Douglas DC-6

(R6D-1) da Marinha dos Estados Unidos (US Navy), que vinha de Buenos

Aires com trinta e oito pessoas a bordo, dentre as quais dezenove músicos,

que se apresentariam naquela mesma noite em jantar oferecido por

Eisenhower a cidadãos norte-americanos domiciliados no Rio – evento

posteriormente cancelado.

O DC-6 da Navy estava prestes a passar a vertical do Aeroporto Santos

Dumont para pousar no Galeão, enquanto o DC-3 da REAL executava o

procedimento de descida por instrumentos para pousar no Santos

Dumont. Nos instantes finais que antecederam a colisão no ar, tanto o DC-3

quanto o DC-6 voavam em condições por instrumentos, mantendo contato

bilateral em fonia com o Controle de Aproximação (APP) do Rio de Janeiro

na mesma frequência: 119.7 Mhz. O controlador empregava fraseologia em

inglês com o Navy, enquanto se comunicava em português com o DC-3 da

REAL, prática até hoje utilizada no espaço aéreo brasileiro. Os pilotos

americanos não entendiam as instruções transmitidas ao REAL 751, nem os

pilotos brasileiros compreendiam as instruções do APP ao DC-6 da Navy.

Um minuto antes da colisão, o controlador autorizou o 751 a descer para

1.500 metros (5.000 pés) e iniciar a descida “Victor” para o Aeroporto Santos

Dumont, procedimento que utilizava como referência o radiofarol (NDB) RJ,



localizado na área daquele aeroporto. O REAL 751 informou que iniciara a

descida para 1.500 metros, tendo sido esta a sua derradeira mensagem.

Anteriormente, o controlador instruíra o DC-6 a manter 1.800 metros

(6.000 pés) até o bloqueio do NDB RJ, após o que estaria liberado a descer

para 1.500 metros (5.000 pés) na proa do radiofarol (NDB) Caxias, auxílio

básico da descida por instrumentos para o Aeroporto do Galeão. Às treze

horas e sete minutos, o DC-6 reportou no bloqueio do NDB RJ quando, de

fato, ainda se aproximava daquele radiofarol. O bondinho do Pão de Açúcar

às vezes provocava falsas indicações de bloqueio do NDB RJ devido à

interferência eletromagnética gerada pela alta corrente que transitava por

seus cabos, fenômeno bastante conhecido dos aviadores familiarizados

com as peculiaridades e armadilhas da Área Terminal (TMA) do Rio de

Janeiro, o que não era o caso dos pilotos do DC-6 norte-americano.

Pouco depois de autorizar o DC-3 a descer para 1.500 metros, o

controlador, percebendo a possibilidade de conflito com o DC-3 da REAL,

tentou em vão fazer contato com o DC-6 para que este mantivesse 1.800

metros de altitude até bloquear o radiofarol Caxias, modificando sua

instrução anterior que autorizava o Navy a descer para 1.500 metros após o

bloqueio do NDB RJ. Nos trinta segundos que antecederam a colisão, o

controlador tentou desesperadamente contatar o DC-6 em inglês sem

jamais tentar estabelecer contato em português com o DC-3. Com limitado

conhecimento da língua inglesa, nervoso e agitado, ele não conseguiu se

comunicar com o Navy a tempo de evitar a tragédia.

Os aviões colidiram aproximadamente a 1.600 metros de altitude, quase

diretamente sobre o Pão de Açúcar. O DC-6 voava no rumo norte, enquanto

o DC-3 descia em curva pela esquerda para o bloqueio do NDB RJ. A asa

direita do PP-AXD secionou a cauda do DC-6 e se desprendeu. O DC-3

desceu em parafuso até colidir com a superfície das águas da Baía da



Guanabara. O DC-6 mergulhou diretamente também nas águas da baía. Sua

cauda desceu devagar, pousando suavemente na água, possibilitando que

três ocupantes do avião, fisicamente incólumes, fossem os únicos

sobreviventes da tragédia que roubou a vida de 61 pessoas.

A investigação conduzida pelo Ministério da Aeronáutica atribuiu o

acidente a erro do piloto do DC-6 da Navy, que teria descido para 1.500

metros antes de bloquear o NDB RJ, descumprindo instruções do APP para

manter-se a 1.800 metros até o bloqueio daquele auxílio. A conclusão da

comissão brasileira, entretanto, foi contestada pela Marinha dos Estados

Unidos, que em investigação paralela chegou à seguinte conclusão:

O acidente não pode ser atribuído a nenhuma das aeronaves envolvidas, ao modo como

estavam sendo operadas, ou à qualquer ação ou erro de seus pilotos. O problema de

linguagem, a falta de modernos auxílios à navegação e os métodos de controle de tráfego

aéreo utilizados no Rio de Janeiro, embora contribuintes, não foram causas imediatas do

acidente. Tivessem esses fatores sido diferentes, mais favoráveis à segurança de voo, o

acidente poderia ter sido evitado. Os problemas apontados, porém, eram comuns a todas

as aeronaves que operavam na área e bem conhecidos dos pilotos e controladores. É

evidente que a incerteza, por parte do controlador, da posição original do DC-3,

subestimando o fator tempo, inclusive o tempo de reação dos aviões; e sua falta de

percepção das dificuldades de comunicação e do crescente agravamento da situação

combinaram-se para criar as condições que levaram à colisão. (US Navy Accident Report)

Se a comissão brasileira apontava o piloto da Navy como responsável

pelo acidente, a Marinha dos Estados Unidos atribuía a colisão ao

controlador do APP. Na verdade, os erros tanto do piloto do DC-6 como do

controlador foram apenas gatilhos de uma armadilha há muito presente na

TMA RJ devido ao descompasso entre a infraestrutura de proteção ao voo

da área e o volume de tráfego aéreo que nela circulava.



DC-6 (R6D-1) da US Navy, semelhante ao acidentado no Rio de Janeiro

Gouthier Figueiredo, prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de

Janeiro, era um dos passageiros do PP-AXD, cuja tripulação era constituída

pelo comandante Francisco Vieira de Deus, de 32 anos, copiloto Paulo

Augusto Camargo Neto, radiotelegrafista Geraldo de Lucca e comissário

José Helich. Tripulavam o DC-6 da Navy, o comandante Hartshorn, os

copilotos Tyler e Jackson, o navegador Brumwell, os mecânicos de voo

Cordel, Martin e Kidd, os radiotelegrafistas Crowley e Fugate e os

comissários Torrance, Cloutz e Maynard.

A infraestrutura do espaço aéreo brasileiro evoluiu muito a partir do final

dos anos 1960, quando equipamentos mais modernos de controle de

tráfego aéreo e de auxílio à aproximação, como Radar, VOR (VHF omni

range) e ILS (instrument landing system) começaram a ser instalados nas

áreas terminais, nas rotas aéreas e principais aeroportos do país.



56. VARIG DC-3 PP-CDS

DC-3 PP-CDS da Cruzeiro do Sul no Aeroporto Salgado Filho, nos anos de 1950 (AeroMuseu)

Antigamente, quando os aviões descansavam como que sentados no chão,

os passageiros tinham de escalar o corredor interno para alcançar seus

assentos, e o piloto controlava a trajetória do avião no solo através dos

pedais do leme, que também movimentavam uma pequena roda

localizada na cauda, denominada bequilha. Quando a bequilha estava em

contato com a pista, sua posição determinava a trajetória do avião; quando

a cauda estava suspensa, o próprio leme era utilizado para manter a reta de

decolagem e de pouso.

Quando um motor a pistão é acelerado para a decolagem, o fluxo de ar

produzido pela hélice circula a fuselagem no sentido horário e incide sobre

o lado esquerdo da deriva vertical, forçando a cauda para a direita, fazendo

o avião guinar à esquerda. O piloto contraria essa tendência pressionando

o pedal direito do leme. Se a correção for excessiva, a trajetória no solo

poderá tornar-se sinuosa e divergente, levando o avião a ultrapassar os

limites laterais da pista.



Aviões com bequilha são mais difíceis de controlar no solo do que os

dotados de roda no nariz (triciclos). Os aviadores mais antigos costumam

afirmar que a transferência da bequilha para o nariz dos aviões acabou com

o “mistério” da aviação, numa alusão à facilidade com que os triciclos

decolam e pousam. Antes deles, perdas de controle na corrida de pouso

eram relativamente frequentes, normalmente culminando em “cavalo de

pau”, manobra não intencional em que o avião gira bruscamente em torno

de seu eixo vertical, quase sempre com danos materiais de monta, porém

raramente causando vítimas. Embora menos frequentes, as perdas de

controle na corrida de decolagem são mais perigosas, pois o maior nível de

energia concorre para agravar as consequências.

Para um copiloto novato, decolar ou pousar um Douglas DC-3 com vento

de través podia constituir-se em experiência das mais aterrorizantes. Como

um enorme cata-vento, o avião tendia a se alinhar com a direção do vento,

apesar das inúteis e desesperadas tentativas do aprendiz para controlá-lo.

Sem a interferência oportuna e adequada do comandante, o avião

ziguezagueava, ameaçando ultrapassar os limites laterais da pista. Nessas

circunstâncias, a tentação de fazê-lo despegar, mesmo com pouca

velocidade, era muito forte. Instado a deixar o solo a contragosto, o avião

voava “pendurado” nos motores, sem energia para ganhar altura, podendo

colidir com algum obstáculo que estivesse em sua trajetória.

Na tarde da terça-feira, 12 de abril de 1960, o Douglas DC-3 PP-CDS da

VARIG, arrendado da Cruzeiro do Sul, percorria o interior do Rio Grande do

Sul em voo regular, ligando a capital gaúcha às cidades de Jaguarão, Rio

Grande e Pelotas. Por volta das 14h20, quando decolava de Pelotas para

Porto Alegre, o avião descreveu uma trajetória sinuosa e saiu pela lateral da

pista em direção a alguns pequenos aviões do aeroclube local. Na tentativa

de saltar sobre os obstáculos, o piloto arrancou o DC-3 do chão. Com os



motores desenvolvendo plena potência, o PP-CDS tropeçou no PT-ABZ e no

PP-HDJ, caiu e pegou fogo. Das 22 pessoas a bordo, dez perderam suas

vidas, inclusive o comandante Manfredo Liberato Barroso e o copiloto Ivo

Garcia de Almeida.

Embora a comissão investigadora não tenha conseguido determinar qual

dos dois pilotava o avião, é provável que o jovem e pouco experiente

copiloto estivesse nos controles. Manfredo talvez tenha deixado para

intervir tarde demais.

Todo comandante tem a tarefa adicional de transformar seu copiloto em

um profissional bem qualificado. Copilotos estão para a Aviação como

residentes para a Medicina. Embora dominem os fundamentos teóricos da

profissão, necessitam de muita prática, pois a arte de voar só se aprende

mesmo pilotando. Cabe ao comandante decidir como, quando e onde seu

“residente” deve praticar, de forma a não comprometer a segurança da

operação. Às vezes, até mesmo comandantes experientes são

surpreendidos por “barbeiragens” de seus jovens pupilos.

Introduzidos na aviação comercial a partir da última geração de

quadrimotores a pistão, os simuladores de voo possibilitaram que erros de

pilotagem dos aprendizes fossem identificados e corrigidos antes de virem

a ser cometidos em voos regulares, com passageiros a bordo. O Douglas

DC-3, no entanto, era muito antigo. Projetado na primeira metade dos anos

1930, o único modo de aprender a pilotá-lo era praticando no próprio

avião.

A comissão investigadora considerou que o fator determinante do

acidente foi a incorreta utilização dos freios e dos controles no solo por

parte dos pilotos. A possibilidade de o estouro de um dos pneus ter

provocado a perda de controle não foi confirmada pela comissão.



Destroços do PP-CDS (AeroMuseu)



57. REAL CV-340 PP-YRB

PP-YRB ainda nos EUA, ostentando a antiga pintura da REAL (Consolidated Vultee)

No início da noite chuvosa da sexta-feira, 24 de junho de 1960, o

comandante João Afonso Fabrício Belloc – oficial-aviador da reserva da FAB

que comandara a 1ª Esquadrilha de Ligação e Observação na Campanha da

Itália – estava prestes a pousar o Convair 340 PP-YRB no Aeroporto Santos

Dumont, concluindo o voo 435 da REAL, que partira do Aeroporto de Belo

Horizonte (Pampulha) às 17h22, encerrando jornada de treze horas de

trabalho.

Eram 18h43 quando o REAL 435 informou no bloqueio do radiofarol (NDB)

da Ilha dos Ferros, a 600 metros (2.000 pés), iniciando o procedimento de

descida Quebec (Q, no alfabeto fonético de aviação). Quando o voo 435

deixou de reportar no rebloqueio do NDB Q e não mais contestou as

chamadas do Controle de Aproximação do Rio de Janeiro (APP-RJ), o

Serviço de Busca e Salvamento (SAR) da FAB foi acionado.

O jornal Última Hora assim registrou o testemunho do Cabo Ramos, que

fazia a manutenção do radiofarol instalado pela Aeronáutica na Ilha dos



Ferros:

Por volta das 19 horas, estava o cabo em seu alojamento, uma casa isolada em umas

pedras, situada no lado norte da ilha, de frente para o mar. Como ventasse muito, resolveu

fechar as janelas para evitar o frio cortante. Chovia intensamente e tinha nevoeiro. De

repente, ouviu o ruído de motores de avião, que por sua prática de ouvir dia e noite aviões

sobrevoando a ilha, distinguiu claramente ser de um Convair. O ruído, teve ele esta

impressão, vinha de noroeste, trazido pelo vento, e era forte como de um avião que crescia

sobre sua casa, em voo razante. Correu para a janela, mas antes de alcançá-la ouviu um

baque surdo e forte de objeto que cai dentro d’água e esparge o líquido em diversas

direções. Ainda esteve olhando, mas nenhum clarão, nenhum grito de socorro, nenhum

barulho de explosão lhe despertou a atenção visual, motivo pelo qual o cabo Ramos voltou

à sua casa despreocupado. Pela madrugada, com o ruído das lanchas percorrendo a baía,

soube do acidente trágico.

A mesma edição de Última Hora registra que duas testemunhas

observaram o avião voando baixo e dele se desprender algo envolto numa

bola de fogo. Ato contínuo, o avião embicou em direção ao mar e

aparentemente explodiu, pois ouviram um enorme estrondo quando bateu

n’água.

O amanhecer do dia 25 revelou restos humanos mutilados e destroços do

Convair flutuando nas imediações da Ilha de Paquetá, confirmando assim o

trágico destino do voo 435 da REAL. Não houve sobreviventes. Todos os

cinco tripulantes e quarenta e nove passageiros do PP-YRB perderam suas

vidas no desastre.

Maria Bahury, esposa do deputado federal pelo Maranhão, Miguel Bahury,

foi uma das vítimas. Ao tomar conhecimento da morte da esposa, Miguel

sofreu forte abalo emocional. Pouco tempo depois, ele veio a presidir a

Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada justamente para apurar as

causas dos acidentes aéreos, que então se sucediam com preocupante

frequência no país. Por ironia do destino, Miguel Bahury encontraria a

morte no acidente do Convair 340 PP-CDW da Cruzeiro do Sul, ocorrido nas



imediações do Aeroporto de Congonhas na noite de 3 de maio de 1963, três

anos após o desaparecimento de sua pranteada esposa.

O ponto de maior concentração dos destroços indicava que o PP-YRB

colidira com as águas da Baía da Guanabara no final da perna de

afastamento da órbita do procedimento Quebec, dois minutos após seu

último contato com o APP. O Convair estava na proa 036°, prestes a iniciar a

curva de aproximação, que o levaria à vertical do transmissor no rumo

magnético 216° e, a partir daí, até a pista do Aeroporto Santos Dumont,

quando algo súbito e de natureza grave fez o avião despencar no mar. Não

havia nuvens de trovoada na TMA Rio, porém já estava escuro e chovia forte

sobre a cidade no momento do acidente.

Embora as buscas tenham-se estendido até o dia 6 de julho, não foi

possível resgatar a totalidade dos destroços do Convair, o que prejudicou

sensivelmente os trabalhos de investigação. Naquela época, somente os

novos jatos já dispunham de gravadores de voo, as famosas “caixas-pretas”,

ferramentas indispensáveis a uma boa investigação. Apenas o motor

esquerdo do PP-YRB, cuja hélice tivera as pás secionadas pelo impacto,

pôde ser examinado. O motor direito, embora também localizado, estava

muito avariado, faltando-lhe a parte dianteira (seção redutora) e a

respectiva hélice. Os destroços não apresentavam sinais de fogo. As asas e

os estabilizadores foram recuperados nas proximidades da fuselagem.

A comissão investigadora considerou os indícios insuficientes para se

identificar com segurança as prováveis causas do acidente, que

permanecem desconhecidas até hoje. A hipótese de a porta trazeira ter

aberto acidentalmente em voo e sido arrancada pelo vento, colidindo com

o estabilizador horizontal, foi descartada pela investigação depois que a

porta foi encontrada com suas travas intactas. Uma das rodas do trem de

pouso direito foi localizada no litoral fluminense, aproximadamente a três



quilômetros do local da queda. Somente um corpo humano estava inteiro e

vestido. Todos os demais estavam despidos, despedaçados e dispersos

num raio de até cinco quilômetros do ponto de impacto. Essas evidências

todas indicavam que o Convair se desintegrara em pleno ar.

Talvez um grave defeito no sistema de controle do passo da hélice direita

tenha levado as pás além do ângulo limite de passo mínimo em voo,

fazendo com que a hélice girasse em alta velocidade, com rotação superior

à permitida pelo projeto, gerando força centrífuga de magnitude tal que as

arrancou do próprio eixo. Atingindo com violência a fuselagem, as pás da

hélice destruíram a resistência estrutural do avião, causando sua

desintegração em pleno voo.

A comissão considerou esta hipótese, porém admitiu não dispor de

evidências que a respaldassem. Assim, passados mais de quarenta anos

daquela trágica noite de São João, a solução do mistério da Ilha dos Ferros

ainda repousa em algum lugar recôndito, no fundo lodoso da Baía da

Guanabara. O consórcio REAL-Aerovias-Nacional foi absorvido pela VARIG

um ano após o acidente, encerrando 15 anos de atividades de uma

organização de trajetória meteórica na aviação comercial brasileira e que

chegou a ser a maior empresa aérea da América Latina. Linneu Gomes, seu

fundador e líder, acometido por doença incurável, pouco tempo lhe

sobreviveu.

Integravam a tripulação do comandante João Afonso Fabrício Belloc, o

copiloto Orlando Gonzales Fernandes, o radiotelegrafista João Valadão e os

comissários Antonio Jorge Santos Pombal e Lucia Maria.



O primeiro Convair à esquerda é o PP-YRB, estacionado no Aeroporto de Congonhas (Flap

International/Jetsite)



58. REAL C-46 PP-AKF

PP-ITE da REAL-Nacional, semelhante ao PP-AKF (Flap International/Jetsite)

Na terça-feira, 6 de dezembro de 1960, o comandante Vilázio Machado

Valença, da REAL, estava preocupado. Ele recebera carta da administração

da empresa o intimando a justificar por que se recusara a voar num C-46

com problemas mecânicos. Os tempos eram difíceis, a aviação comercial

brasileira passava por uma de suas crises mais sérias, a situação financeira

da REAL não ia bem, e a manutenção consumia muito dinheiro. Quando o

caixa das empresas aéreas começa a perder altura, a vida dos comandantes

tende a piorar.

A decisão de recusar um avião por problemas mecânicos, embora

atualmente bastante facilitada pela Lista de Equipamentos Mínimos (MEL),

muitas vezes se fundamenta em critérios subjetivos, baseados na

experiência do piloto e não compartilhados por administradores e técnicos

de manutenção cujo ambiente de trabalho é a terra firme. É sempre penoso

para um comandante justificar decisão operacional que onera uma



administração muito sensível a qualquer despesa. Nestes casos, a pressão

para que o voo se realize é grande, podendo tangenciar a coação irresistível.

Na manhã do dia seguinte, 7 de dezembro, Vilázio decolou do Aeroporto

de Congonhas no comando do C-46 PP-AKF, iniciando a viagem de número

570 da REAL com destino a Cuiabá e Manaus. Antes de partir, confidenciou

a um colega e amigo sua intenção de responder à intimação da empresa ao

regressar a São Paulo. Além de passageiros, o PP-AKF transportava carga,

constituída principalmente de material de comissaria a ser embarcado em

Manaus no Super H Constellation da empresa, que fazia a linha de São

Paulo a Tóquio, via Manaus, Bogotá, México, Los Angeles, Honolulu e Wake.

Ao decolar de Cuiabá, o PP-AKF conduzia, além da carga, cinco tripulantes e

dez passageiros.

A progressão do voo 570 foi monitorada pelo controle de tráfego aéreo

através de mensagens de posição, transmitidas a intervalos de trinta

minutos pelo radiotelegrafista de bordo. A viagem transcorria normalmente

até as proximidades do rio Teles Pires, afluente do Tapajós, cujo curso

atravessa o vale formado pela Serra do Cachimbo, quando o motor direito

falhou. Apesar de Vilázio ter demandado potência máxima do motor

esquerdo e determinado o alijamento de toda a carga, o Curtiss afundava

inexoravelmente em direção à mata fechada.

Percebendo que um pouso forçado na selva seria inevitável, o

radiotelegrafista Ronaldo Paes Figueiredo transmitiu mensagem de

emergência, informando que o avião pousaria forçado nas imediações do

rio Teles Pires. Contando com a possibilidade de a estação de bordo lhe

sobreviver, travou o manipulador para que o equipamento continuasse

transmitindo um sinal contínuo enquanto durasse a bateria de bordo, o que

facilitaria a localização do avião. Apesar dessa providência, o PP-AKF

permaneceu desaparecido por uma semana até seus destroços serem



localizado em meio à floresta, no ponto de coordenadas de 09 graus e 32

minutos de latitude Sul e 055 graus e 04 minutos de longitude Oeste, pelo

SA-16 6541 Albatroz do 2° esquadrão do 10° Grupo de Aviação, então

sediado na Base Aérea de Cumbica. Uma equipe do Serviço de Busca e

Salvamento (SAR) da FAB partiu para o local do desastre, abrindo caminho

na mata densa, procurando atingir a clareira aberta pela queda do avião.

O calor era insuportável. A equipe avançava a golpes de facão e foice na

direção indicada por um helicóptero, que sobrevoava continuamente o

local da queda. Finalmente, o interior da mata começou a ficar claro,

indicando que o objetivo estava próximo. Subitamente o vento trouxe o

cheiro insuportável da morte. Ao atingirem a clareira, os expedicionários

avistaram urubus sobrevoando os destroços. Não havia sinal de vida. Todos

os ocupantes do avião estavam mortos; seus corpos mutilados atestando a

violência do impacto final.

Um dos primeiros a atingir os destroços foi Gilberto Araújo, comandante

da REAL e amigo do comandante Valença. Gilberto, que se encontrava de

licença em Goiânia, incorporou-se voluntariamente à equipe de terra que

partia para Cachimbo.

Por ironia do destino, em janeiro de 1979, quase seis anos depois de ter

sobrevivido ao acidente do Boeing 707 PP-VJZ da VARIG, ocorrido em julho

de 1973, nas imediações do Aeroporto de Orly, em Paris, Gilberto

desapareceria para sempre transportando carga de Tóquio para Los

Angeles, no comando do Boeing 707 PP-VLU da VARIG.

Impulsionados por dois motores radiais Pratt & Whitney R-2800-71 de

2.000 HP, os Curtiss C-46 Commando, do consórcio REAL-Aerovias-Nacional,

eram carinhosamente batizados por seus pilotos de “Melancias voadoras”,

numa alusão à pintura verde e ao sofrível desempenho monomotor. O

consórcio operou quinze C-46 entre os anos 1956 e 1961, dos quais o PP-



AKF foi o único perdido em acidente fatal. A VARIG e a Paraense dotaram

alguns de seus C-46 com motores P&W R-2800-83-AM4, de 2.100 HP, os

mesmos dos Convair 240. Batizados de “Super 46C”, eles apresentavam

melhor desempenho monomotor do que os C-46 da versão básica.

Compunham a tripulação do PP-AKF, o comandante Vilázio Machado

Valença, o copiloto Alberto Rocha Machado de Araújo, o radiotelegrafista

Ronaldo Paes de Figueiredo e os comissários Roberto Shi�er e Lenild Braun

(Ingrid). Viajavam como passageiros Said Abud, Moussa Khalid, Auamad

Abdulatif e Ihmaid Ahaad – todos de Baurú; Sonia Smith e Lília Smith – de

São Paulo; Mário Volski, Felix Gropp, Abdenel Saraiva e Albano Costa –

provavelmente embarcados em Cuiabá.

Destroços do PP-AKF (Oswaldo Profeta)



59. PANAIR DC-7C PP-PDO

DC-7C PP-PDO da Panair do Brasil (Tony Eastwood/Jetsite)

Na madrugada da quarta-feira, dia 1° de novembro de 1961, uma camada

de nuvens com base a 600 metros fazia a noite escura, embora a

visibilidade horizontal fosse excelente. Não havia aviões no céu do Recife, e

o Aeroporto dos Guararapes dormitava. Na penumbra de seu posto na torre

de controle, um livro aberto sob o estreito facho de luz, o controlador lia

atentamente. Sonhava cursar Medicina (meta mais tarde concretizada) e

aproveitava qualquer tempo vago para estudar. O único tráfego previsto era

um DC-7C da Panair do Brasil procedente de Lisboa via Ilha do Sal.

Por volta das duas horas da madrugada, o PP-PDO chamou a torre,

informando que pousaria por referências visuais na pista 15. Na época, o

Aeroporto dos Guararapes dispunha de duas pistas: a 18/36, mais extensa,

estava interditada para obras; a outra, 15/33, possuía 2.300 metros de

extensão e era pouco utilizada. O quadrimotor veio do oceano e sobrevoou

a cidade profusamente iluminada, ingressando direto na “longa final” da

pista 15 e informando “trem baixado e travado”. O controlador confirmou a



direção e a intensidade do vento, autorizou o pouso e ficou observando o

avião se aproximar gradativamente da pista. Dentro de mais alguns

minutos, o grande quadrimotor estacionaria no pátio de manobras, onde o

pessoal de terra já posicionava os equipamentos de apoio.

De repente, onde antes brilhavam os faróis de aterragem, surgiu um

grande incêndio. O controlador ainda relutava em aceitar a brutal realidade,

chamando freneticamente o avião sem obter resposta. Desesperado, ele

acionou todos os alarmes da torre e ficou momentaneamente atônito, sob

o impacto da tragédia que adivinhava.

A notícia do acidente se espalhou pelo Recife como rastilho de pólvora.

Todos os recursos locais foram mobilizados. Ambulâncias, carros de

bombeiros e viaturas da polícia dirigiram-se em alta velocidade para o local

do acidente, já cercado por uma multidão de curiosos. Das oitenta e oito

pessoas a bordo, quarenta e cinco morreram no local do acidente em

consequência do impacto e do fogo, e quarenta e três sobreviventes foram

removidos para diversos hospitais da capital pernambucana.

O DC-7C PP-PDO decolara do Aeroporto Internacional de Lisboa (Portela

de Sacavém) por volta das 16 horas do dia 31 de outubro. Seis horas mais

tarde, pousara para reabastecer na Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo

Verde. Pouco depois, decolara novamente, desta vez com destino a Recife

para mais seis horas de voo sobre o Atlântico. Pery Moacir Huber, veterano

de dezesseis mil horas de voo, novecentos e noventa e cinco das quais

acumuladas nos DC-7C, comandava o PP-PDO na função de instrutor. O

também comandante Hugo Tenan, com vinte mil horas voadas em diversos

tipos de aviões da Panair, exercia a função de primeiro-oficial, adaptando-

se aos DC-7C nos quais acumulara cento e noventa e sete horas. Tenan

pilotava o PP-PDO sob a supervisão de Huber. Completavam a tripulação

Valdemar de Amorim Rocha (segundo-oficial), José Carlos Bonino de Freitas



Pacheco (terceiro-oficial), Hélio Chevrand (navegador), Almiro da Cunha

Leite (radiotelegrafista) e os comissários Elison Souto Coutinho, Gregório da

Fonseca Neto e Maria Margarida Carvalhosa (portuguesa). Entre os

passageiros havia vários cidadãos portugueses, pois a Panair há pouco

assinara acordo operacional com a TAP (Transportes Aéreos Portugueses)

para a exploração conjunta da ligação aérea Brasil-Portugal, realizada pelos

DC-7C da Panair do Brasil no chamado “Voo da Amizade”.

O terreno subjacente ao setor de aproximação da pista 15 começava a se

elevar a partir de mil metros da cabeceira, atingindo a cota máxima de 95

metros (315 pés) nas imediações do ponto em que ocorreu o primeiro

impacto do avião com o solo. Os quatro motores desenvolviam potência

compatível com a fase do voo, o trem de pouso estava estendido e os flaps

posicionados a 30 graus. Situado em área quase desabitada, o setor de

aproximação ficava praticamente às escuras. Cerca de 1.800 metros da

cabeceira – quase um quilômetro do ponto do primeiro impacto – a única

luz vermelha de sinalização de obstáculo estava inoperante.

A comissão investigadora atribuiu o acidente a erro do piloto, que teria

avaliado mal a distância, executado padrão de tráfego não regular e

deixado de observar a altitude mínima durante a aproximação final.

Considerou como fator contribuinte a inadequada marcação das

obstruções ao longo da trajetória de aproximação da pista 15.

O ângulo segundo o qual um avião se aproxima da pista é da ordem de

três graus. Multiplicando-se a distância da cabeceira (em milhas náuticas)

por trezentos, encontra-se a altura recomendada (em pés) para que o avião

se mantenha na rampa ideal de três graus. Portanto, a cinco milhas da

cabeceira, o PP-PDO deveria estar a 1.500 pés de altura; 1.200 a quatro

milhas; 900 a três milhas; 600 pés a duas milhas e 300 pés a uma milha. O

primeiro contato com o solo se deu a 2.720 metros, aproximadamente a



uma milha e meia da cabeceira, a 320 pés de altura, ponto em que o avião

deveria estar a 450 pés se estivesse estabilizado na rampa de três graus.

Portanto, ao colidir com a copa de uma árvore, o PP-PDO estava 130 pés (40

metros) abaixo da rampa ideal de aproximação.

As fases de aproximação e de pouso são as mais perigosas de um voo.

Embora correspondam apenas a 16% do tempo médio de voo, nelas ocorre

a maioria dos acidentes fatais, setenta e cinco por cento dos quais têm

como fator determinante “erro de pilotagem”.

Em busca de explicações para a grande incidência de acidentes nessas

fases do voo, em 1964 alguns experientes pilotos de linha aérea foram

convidados a participar de uma pesquisa promovida pela Agência Federal

de Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA) para identificação dos fatores que

levavam aviões a se acidentarem com preocupante frequência nas

aproximações finais para pouso, embora estivessem em perfeitas condições

mecânicas e sendo conduzidos por pilotos experientes e competentes. A

Boeing colaborou com a iniciativa, colocando à disposição seus

simuladores de voo.

O teste consistiu na execução de aproximações visuais noturnas sobre

áreas escuras para pistas desprovidas de sistema de indicação de rampa de

aproximação visual (VASIS) – conjunto de luzes vermelhas e brancas que

indicam ao piloto o ângulo correto de aproximação. Os pilotos que

participaram do teste deveriam executar aproximações sem a ajuda de

instrumentos, utilizando apenas referências visuais externas. Os resultados

foram surpreendentes. Cerca de noventa por cento das aproximações

resultaram em pousos prematuros, nos quais o ponto de toque ocorreu

inadvertidamente antes dos 300 metros iniciais da pista (ponto de mira), ou

mesmo antes da pista.



A pesquisa comprovou que aproximações realizadas sobre terreno escuro

(área desabitada ou água) tendem a se desestabilizar quando as luzes da

pista são as únicas referências de que o piloto dispõe para estabelecer o

ângulo de aproximação. Comprovou, ainda, que essa tendência se acentua

quando existe uma área fortemente iluminada além da pista. Isso ocorre

porque o contraste entre a área iluminada e a escuridão faz com que essa

seja interpretada pela mente do piloto como um profundo “buraco negro”

(black hole), dando-lhe a falsa impressão de estar muito alto na

aproximação. Em resposta a essa ilusão visual, o piloto tenta corrigir a

trajetória de voo, manobrando para interceptar a rampa virtual de três

graus, que julga estar abaixo. Desta forma, em vez de se aproximar da pista

numa trajetória retilínea, o piloto faz o avião descrever trajetória curva, cuja

tangente se aproxima perigosamente do terreno. O “buraco negro” como

que atrai o avião para o solo.

A partir desse estudo, padronizaram-se procedimentos operacionais, mais

tarde incluídos nos programas de treinamento de pilotos. Cientes da

armadilha mortal associada às referências visuais noturnas, os pilotos

passaram a verificar continuamente os instrumentos básicos de voo

durante as aproximações, num coordenado trabalho em equipe. Quem não

estivesse operando os controles do avião, monitorava os instrumentos de

bordo, anunciando em voz alta e clara a passagem por 1.000 pés de altura,

500 pés de altura, 100 pés acima da altitude mínima de descida (MDA) ou de

decisão (DH) e quando o avião atingisse essas altitudes. Qualquer variação

significativa na trajetória de aproximação, na velocidade ou na razão de

descida também era anunciada pelo pilot monitoring. A importância do

VASIS foi também destacada, e a instalação desse tipo de auxílio

estimulada. O aperfeiçoamento do trabalho em equipe e a instalação de



VASIS reduziram drasticamente o índice de acidentes na fase de

aproximação e pouso.

Porém, no distante ano de 1961, o piloto que executasse aproximação

noturna para a quase totalidade dos aeroportos brasileiros teria por

referência somente as luzes da pista. Os procedimentos de cabine ainda

não tinham sido desenvolvidos, e os simuladores de voo estavam na

primeira infância. O tipo de acidente em que se envolveu o PP-PDO é

atualmente denominado CFIT, acrônimo da expressão em inglês controlled

flight into terrain, que se caracteriza pela colisão inadvertida do avião contra

o solo, água ou obstáculo sob o efetivo controle do piloto.

Croquis da pista 15/33, com a localização do acidente (Cenipa)

Estudos realizados com base na análise dos pontos de impacto de

acidentes do tipo CFIT mostraram que esses começam a se agrupar a partir

da quinta milha da cabeceira, atingindo a concentração máxima em torno

das duas últimas milhas. Os impactos se distribuíam em torno do

prolongamento do eixo da pista, indicando que as aproximações estavam

horizontalmente estabilizadas. Porém, o exame da trajetória vertical dos

aviões acidentados demonstrou que as aproximações estavam

verticalmente desestabilizadas, ou seja, os aviões se aproximavam da pista

fora dos limites da rampa ideal de três graus.



Pery Huber e Hugo Tenan eram bons aviadores. O cansaço acumulado em

quase dezesseis horas de trabalho, somado às características desfavoráveis

do setor de aproximação da pista 15, superou trinta e seis mil horas de

experiência conjunta. A inoperância da única luz vermelha de balizamento

provavelmente não contribuiu para o acidente, na medida em que este

dificilmente deixaria de acontecer mesmo com a luz acesa. A topografia

acidentada do setor de aproximação, a falta de VASIS, a profusa iluminação

do Bairro da Boa Viagem, situado além da pista e contrastando com a

escuridão do setor de aproximação, configuravam armadilha pronta a ser

ativada por um pequeno erro operacional, como foi o caso. Algum tempo

após o acidente, a pista 15/33 foi definitivamente desativada, restando

atualmente em uso apenas a pista 18/36.

Hugo era um dos três irmãos Tenan, que voaram na Panair do Brasil. O

mais velho, o saudoso comandante Coriolano Luís Tenan, primeiro piloto

brasileiro a ingressar na empresa no distante ano de 1935, destacou-se não

só como aviador (exerceu o cargo de piloto-chefe da Panair por vários

anos), mas também como escritor. Seus livros Memórias de um Piloto de

Linha, Manual Prático de Hidroaviação, Noções Práticas de Aviação

Comercial e Aviação de Outrora são leitura indispensável para os que se

interessam pela memória da aviação comercial brasileira.



60. CRUZEIRO CV-240 PP-CEZ

PP-CEZ Dube no Aeroporto de Congonhas (AeroMuseu)

A aeronave PP-CEZ, voando do Rio para Vitória, deu a posição Guarapari às 19h20, a 2.700

metros, em voo por instrumentos. Devido a um tráfego a 1.800 metros de Vitória para o Rio,

foi autorizado a baixar para 2.100 metros e manter esse nível até o bloqueio do radiofarol.

Às 19h28, acusou três minutos fora, a 2.100 metros, em voo visual (VMC). Recebeu

instruções para prosseguir baixando visual para o tráfego e foi informado das condições de

pouso na pista 23. A aeronave foi avistada pela torre durante a descida e, quando acusou

“perna do vento”, a torre notou, inclusive, a ajustagem dos faróis de pouso. Ao acusar “reta

final”, foram repetidas as condições de pouso. Segundos depois, a aeronave colidiu com

uma árvore no eixo da pista (23) a 1.860 metros da cabeceira da mesma. Logo em seguida

foi notado o clarão do incêndio provocado pelo acidente, sendo acionado imediatamente o

alarme e os socorros necessários.

Do exposto, deduz-se que nada houve de anormal com a aeronave até o momento do

acidente, assim como não houve causa externa que tenha concorrido para o evento. Numa

descida rápida, principalmente à noite, torna-se difícil ao piloto a acomodação da vista no

julgamento da altura da aeronave. Já há conclusões sobre outros acidentes em que se

verificou a impossibilidade de um piloto, à noite, poder avaliar com segurança a altura da

aeronave, quando não dispõe de áreas iluminadas próximas da vertical. Sempre que se

basear nas observações de luzes à sua frente e afastadas, poderá bater antes da pista, na

convicção de que está numa altura de segurança. Até as proximidades da pista, numa

aproximação VMC (condições meteorológicas visuais) noturna, a altura deve ser controlada



pelo altímetro. No presente caso, a descida rápida agravou essa deficiência, normal à noite.

No procedimento-padrão nesse tipo de aeronave, a “perna-base” é uma curva descendente

que deve terminar a 150 metros de altura. Como a curva deve ter sido muito inclinada, o

piloto possivelmente descuidou-se do altímetro, passando a controlar-se pelas luzes da

pista. A esse tempo, sua altura já era perigosamente baixa. Quando o piloto perdeu de vista

as luzes da pista, por estar mais baixo do que o bosque de eucalipto, notou sua perigosa

situação e tentou ganhar altura dando potência nos motores, porém já era tarde para evitar

a colisão, que se deu logo em seguida. (Relatório Final do Acidente)

Das trinta e uma pessoas que estavam a bordo do PP-CEZ Dube, da

Cruzeiro do Sul, no início da noite de 9 de maio de 1962, uma quarta-feira,

vinte e oito receberam ferimentos fatais, tendo sobrevivido apenas três

passageiros. Dois dos sobreviventes declararam ter avistado as luzes da

cidade e do aeroporto. Julgaram a descida muito rápida, chegando a supor

que o pouso seria direto na pista 05. Afirmaram que a curva para ingresso

na reta final foi muito inclinada. Nada mais observaram de anormal até

perceberem a brusca aceleração dos motores, instantes antes do primeiro

impacto, que foi seguido de outros.

O controlador de serviço na torre observou o PP-CEZ durante todo o

circuito de tráfego, percebendo quando o piloto acendeu os faróis de

pouso, ainda na perna do vento. Avistou a aeronave na reta final até o

momento em que esta desapareceu atrás de um bosque e surgiu o clarão

do incêndio, provocado pelo acidente.

A comissão investigadora estabeleceu que o acidente ocorreu por

“provável falha operacional, erro do piloto, má avaliação de distância; o

piloto efetuou o tráfego fora dos padrões operacionais previstos pela

companhia. O local da colisão tem a altitude de 40 metros, afastado 1.860

metros da cabeceira da pista; naquele ponto, deveria estar no mínimo a 190

metros de altitude (150 metros de altura)”.

Cyro de Araújo França era um veterano de quase vinte mil horas de voo,

duas mil das quais realizadas à noite. O comandante Rubens Bordini, em



seu livro Vida de Aviador (AGE, 2000), referindo-se à sua passagem pelo

curso de monitores do Aeroclube do Brasil, em princípios de 1941, assim

descreve Cyro:

Havia outro instrutor que fora motociclista da Polícia Federal (aqueles batedores que iam,

com sirene ligada, à frente do carro que transportava o Presidente Getúlio Vargas, a 80 ou

100 km/h, mantendo uma distância constante de cerca de um metro à frente do carro!). Era

alto e forte, lutador de jiu-jitsu, boxe etc., veterano da muitas lutas na temida Polícia

Especial do Estado Novo de Getúlio Vargas. Apesar de tudo, esse instrutor era cordial e

alegre, e todos gostavam de voar com ele.

Vinte anos mais tarde, Rubens Bordini, então presidente da REAL,

empresa que recentemente havia sido adquirida pela VARIG, tentava

desesperadamente embarcar num Convair da Cruzeiro do Sul lotado,

prestes a partir para São Paulo, realizando o último voo da ponte aérea

daquele dia.

Valendo-se da prerrogativa de presidente da REAL, Bordini ingressou no

pátio do Aeroporto Santos Dumont e solicitou à comissária, que já fechava

a porta do Convair, que o deixasse entrar no avião para falar com o

comandante. Ao ingressar na cabine de comando, reencontrou seu velho

amigo e instrutor, que o recebeu com grande alegria: “Não se preocupe!

Você vai comigo para São Paulo de qualquer jeito! Fique por aqui mesmo!”.

Foi o último encontro dos dois.



Destroços do PP-CEZ

A presença de outro avião abaixo e em sentido contrário retardou a

descida, fazendo com que o Dube chegasse acima da altitude normal de

tráfego (1.000 pés ou 300 metros). Apesar da chuva fina que caía sobre o

aeroporto, ao ingressar na perna do vento e avistar a pista iluminada, Cyro

decidiu cancelar o plano de voo por instrumentos, provavelmente na

expectativa de que uma descida rápida lhe permitisse ajustar o Convair à

altitude-padrão de tráfego antes da reta final.

O setor de aproximação estava escuro, a pista 23 não dispunha de VASIS,

e as luzes da cidade de Vitória brilhavam além do aeroporto. O velho

lutador foi iludido pelo “buraco negro”. Acreditando estar executando

aproximação segura, foi surpreendido pelo desaparecimento súbito das

luzes da pista, ocultas pelo bosque de eucaliptos. Ao pressentir o perigo,

“deu todo o motor” (aplicou potência máxima), porém era tarde demais. O

avião colidiu com o topo das árvores, perdeu energia e caiu. Cyro, o

copiloto Hugo Continentino Nagel, o radiotelegrafista José François Bastos,

o comissário José Vieira da Silva e vinte e quatro dos vinte e sete

passageiros faleceram no local do acidente.



61. PANAIR DC-8 PP-PDT

DC-8 PP-PDT em Paris (Orly), em junho de 1962 (Mel Lawrence)

A Panair do Brasil ingressou na era do jato em 1962 com dois aviões

Douglas DC-8 novos em folha, que foram logo introduzidos em suas linhas

internacionais, realizando voos diretos entre Rio e Lisboa, rota até então

percorrida pelos Douglas DC-7C com escalas no Recife e na Ilha do Sal. Os

jatos operavam na pista 14/32 (atual 15/33), a única então existente no

Aeroporto do Galeão.

Os voos transoceânicos partiam à noite, quando a temperatura mais

baixa permitia decolagens a plena carga. A pista relativamente curta do

Galeão, no entanto, oferecia pouca margem de segurança caso fosse

necessário abortar a decolagem. Para o avião não ultrapassar o final da

pista, as ações de rejeição – redução dos motores simultânea com

aplicação total dos freios e ativação dos spoilers, mais a utilização opcional

dos reversores – deveriam ser concluídas até a V-1, velocidade a partir da

qual uma rejeição inevitavelmente levaria o avião a ultrapassar a pista com

consequências graves, quando não funestas.



Na segunda-feira, dia 20 de agosto de 1962, o DC-8 PP-PDT da Panair do

Brasil, estacionado no antigo terminal do Aeroporto do Galeão, estava

sendo preparado para o voo de Lisboa daquela noite. Aproximadamente às

22h30, o embarque foi iniciado. Das varandas próximas, parentes e amigos

acenavam aos que caminhavam em direção ao avião verde e branco.

Acionadas as quatro turbinas, o grande jato começou a se movimentar

lentamente, afastando-se do velho terminal. Quando o trovejar crescente

das turbinas e o brilho dos faróis anunciaram a decolagem, parentes e

amigos dos passageiros passaram a olhar fixamente para o DC-8, na

expectativa de vê-lo apontar o nariz para o céu e desaparecer na escuridão

da noite.

Repentinamente, a potência das turbinas foi bruscamente reduzida. O

avião continuou a correr veloz sobre a pista, deixando um rastro de fumaça

branca. Sempre em alta velocidade, inflectiu à direita, abandonou o leito da

pista, quase colidiu com um depósito de combustível, derrubou o muro da

Base Aérea, saltou sobre a avenida que margeia a baía e projetou-se no

mar, parando a 100 metros da praia. O jato permaneceu flutuando cerca de

vinte minutos. O querosene se espalhou pela superfície das águas,

envolvendo o avião num círculo de fogo.

Dentro do DC-8, a confusão era total. O sistema de iluminação de

emergência não funcionava, deixando a cabine de passageiros às escuras.

Uma das comissárias conseguiu a muito custo localizar e acender uma das

duas únicas lanternas de mão disponíveis. A escuridão aumentava o pânico

e a confusão. A porta principal estava submersa. Em desespero, os

passageiros tentavam localizar as saídas de emergência, através das quais a

maioria finalmente conseguiu sair antes de o jato afundar. Os pilotos e o

mecânico de voo abandonaram o avião pelas janelas de emergência da

cabine de comando. Embora o PP-PDT estivesse equipado com seis botes



salva-vidas, ninguém conseguiu ativá-los. Das 120 pessoas a bordo, 106

sobreviveram. A comissária Maria Fernando Fortunato e 13 passageiros

morreram afogados.

Há 17 anos na Panair do Brasil e veterano de dezesseis mil horas de voo, o

comandante Renato Lacerda César declarou que não conseguira mover

para trás a coluna do manche para levantar o nariz do avião na velocidade

de rotação (135 nós), mesmo com o auxílio do primeiro-oficial Américo

Vieira de Brito Filho. A essa altura, o DC-8 já estava a 175 nós, velocidade

muito superior à V-1. Não havia mais tempo para descobrir por que o jato

não queria sair do chão. Lacerda reduziu totalmente os quatro motores e

pisou forte nos pedais dos freios. As marcas de pneu na pista começaram a

2.300 metros da cabeceira. Restavam apenas 900 metros de asfalto para

dissipar a energia de 140 toneladas a 320 quilômetros por hora. Percebendo

que o avião não pararia antes do final da pista, Lacerda desviou-o

ligeiramente para a direita, fazendo-o percorrer terreno arenoso na

esperança de que isso ajudasse a desacelerar o jato. Enquanto isso, por

iniciativa própria, Américo aplicou os reversos e tentou, sem êxito, ativar os

spoilers, sendo impedido em seu intento pelas vibrações e saltos do avião

que corria em terreno acidentado. O jato afundou no terreno arenoso. Os

dispositivos de reversão dos quatro motores foram arrancados, tornando

positiva a força negativa de tração de reversão. Sempre acelerando, o DC-8

levou por diante o muro da Base Aérea e se precipitou nas águas da Baía de

Guanabara.

A causa do acidente foi a interrupção da decolagem quando o avião não conseguiu ser

rodado a uma velocidade de 175 nós porque o estabilizador horizontal havia sido

incorretamente ajustado para menos de um grau e três quartos negativos (nariz para baixo)

em vez de três graus positivos (nariz para cima). Contribuíram para o acidente a demora do

piloto em comando em abortar a decolagem e a utilização de procedimento inadequado

de rejeição da mesma. (Relatório Final do Acidente – PP-PDT)



Em 1962, a era do jato engatinhava. Em todo o mundo, rejeições de

decolagens resultavam em ultrapassagens das pistas com consequências

catastróficas. Dois meses antes do acidente do Galeão, um Boeing 707 da

Air France abortou a decolagem no Aeroporto de Paris (Orly). O jato lotado

varou a pista 08, colidiu com luzes de aproximação e explodiu, não

deixando sobreviventes entre as 130 pessoas que estavam a bordo.

Os investigadores franceses concluíram que o estabilizador horizontal

havia sido incorretamente ajustado no sentido de nariz para baixo, o que

produziu resistência ao deslocamento da coluna de controle para trás no

momento em que o piloto tentava rodar o avião. Acreditando que o Boeing

707 não conseguiria despegar, o comandante abortou a decolagem muito

além da V-1. Este e vários outros exemplos indicavam que os riscos

associados às rejeições de decolagens em grandes jatos, pesados e velozes,

ainda não tinham sido bem assimilados por uma geração de pilotos cuja

experiência fora adquirida em aviões à hélice.

Preocupados com o problema, a Boeing e outros fabricantes estudaram o

assunto e elaboraram programas de treinamento para serem aplicados em

salas de aula e simuladores, explicitando os riscos envolvidos nas rejeições

de decolagens em alta velocidade e as técnicas adequadas para reduzi-los.

O estudo concluiu que a decisão de abortar deveria ser tomada antes da V-

1, e que as ações necessárias à desaceleração e parada do avião deveriam

estar concluídas até aquela velocidade de decisão. Os pilotos dispunham

de apenas três segundos para decidir rejeitar ou não a decolagem.

Rejeições tardias normalmente resultavam em ultrapassagens da pista com

consequências imprevisíveis.

Também foram desenvolvidos dispositivos para reduzir o risco associado

a rejeições de decolagem: alarmes aurais, que se ativam quando os

manetes de potência são avançados para decolar e o estabilizador está fora



dos limites, e acionamento automático e total dos freios e dos spoilers

(painéis que se abrem sobre as asas para eliminar a força de sustentação),

quando os motores são reduzidos para abortar, fazendo com que todo o

peso do avião seja aplicado sobre as rodas e aumentando a eficiência dos

freios. Mesmo assim, rejeições tardias continuam a causar acidentes graves,

como o ocorrido há poucos anos com um Ilyushin 62 da Compañia Cubana

de Aviación. O piloto abortou a decolagem em Quito, aeroporto situado a

quase dez mil pés de altitude e cercado por montanhas. O jato varou a

pista, derrubou um muro, invadiu uma favela e explodiu, provocando a

morte das 82 pessoas que estavam a bordo.

sorte foi cruel com o comandante Renato Lacerda César. Estando sobre

uma parte do avião que ainda flutuava, Lacerda foi abordado por um

passageiro, que lhe entregou um bebê de poucos meses de vida,

suplicando que o salvasse. Com as mãos escorregadias pelo querosene

misturado à água, Lacerda não conseguiu impedir que o bebê lhe

escapasse e fosse tragado pela escuridão daquela que deve ter sido a pior

noite de sua vida.

Croquis do acidente ( jornal O Globo)

Alguém já afirmou que os aviadores são os únicos profissionais que

dispõem de apenas três segundos para tomar uma decisão que pode



redundar na morte de centenas de pessoas e em prejuízo material de

milhões de dólares. Uma vida inteira de imaculado exercício profissional

desmorona num piscar de olhos, deixando marcas indeléveis na alma do

comandante que sobrevive a seus passageiros.



62. VASP SCANDIA PP-SRA

PP-SRA no Aeroporto Santos Dumont, em 1962 (Mel Lawrence)

O sol brilhava na manhã da segunda-feira, 26 de novembro de 1962. O

Aeroporto de Congonhas agitava-se com o movimento de pessoas e

veículos. Quem estivesse no amplo terraço aberto, debruçado sobre o pátio

de estacionamento, podia observar uma fila de passageiros se deslocando

em direção a um bimotor azul e branco, estacionado a poucos metros dali.

Entre eles encontrava-se o ator Cilo Costa, que recentemente fizera sucesso

nacional com a montagem da peça Society em Baby Doll. Cilo aproveitava o

dia de folga para resolver assuntos particulares no Rio de Janeiro.

Assim que a porta do avião foi fechada, um mecânico portando um

extintor de incêndio correu para as imediações do motor direito, cuja hélice

já começava a girar. Rolos de fumaça branca saíam pelo escapamento, e a

inesquecível melodia dos antigos motores radiais, que embalou os sonhos

juvenis de muitos veteranos pilotos de hoje, mais uma vez ressoou no velho

aeroporto, anunciando a partida da ponte aérea das oito horas e quarenta

minutos para o Rio de Janeiro.



Pouco mais tarde, o Scandia voava a oito mil pés (cerca de 2.400 metros)

de altitude no céu azul que cobria o Vale do Paraíba. Eram 9h10 quando os

moradores da cidade de Paraibuna ouviram um grande estrondo no céu.

Levantando as cabeças, avistaram duas bolas de fogo despencando em

direção à terra. Eram as piras funerárias de todos os vinte e seis ocupantes

do Scandia PP-SRA da VASP e do Cessna 310 PT-BRQ, que tinham acabado

de colidir em pleno ar.

A investigação concluiu que o acidente ocorreu porque os pilotos do

Scandia e do Cessna não estavam atentos à presença de outros tráfegos. Os

dois aviões voavam na mesma aerovia, A-6 (âmbar-meia), espécie de

autoestrada que ligava Rio e São Paulo. O Scandia operava sob as regras de

voo por instrumentos (IFR), mantendo a altitude aprovada de 8.000 pés. O

Cessna voava em sentido contrário, do Rio para São Paulo (Campo de

Marte), pelas regras de voo visual (VFR), e deveria estar mantendo 8.500 pés

de altitude. Se assim fosse, os dois aviões se cruzariam com 500 pés (150

metros) de separação vertical. O piloto do Cessna teria provocado a colisão

por manter 8.000 pés, 500 pés abaixo da altitude aprovada pelo controle de

tráfego aéreo.

Várias colisões em voo, ocorridas antes e depois da tragédia de

Paraibuna, demonstraram a impossibilidade de os pilotos evitá-las,

valendo-se apenas de observação visual, mesmo em céu claro. Posição do

sol, refração da luz nos para-brisas, limite de campo visual devido ao

desenho das janelas da cabine de comando, ângulos cegos de

convergência, mudanças bruscas na distância focal, tudo isso contribui

para um piloto deixar de enxergar outro avião em rumo de colisão, ainda

que passe o voo inteiro a olhar para fora – atitude impraticável, em face das

inúmeras outras tarefas que demandam sua atenção para o interior da

cabine: mudanças de frequência, preenchimento de relatórios, consulta a



cartas de navegação, de subidas e de descidas, verificação dos

instrumentos do painel, além de outras.

Tal como ocorreu em acidentes semelhantes, também é possível que

ambos os aviões estivessem mantendo as altitudes previstas em seus

respectivos planos de voo, mas que o piloto do Cessna, ou mesmo o do

Scandia, traído por ilusão de ótica, tenha executado manobra evasiva para

evitar uma colisão que julgava iminente, terminando por provocar

involuntariamente o choque dos dois aviões.

Destroços do PP-SRA nas imediações de Paraibuna

Na verdade, o fator determinante do acidente parece ter sido a excessiva

tolerância das normas então vigentes, que permitiam a realização de voos

visuais dentro de uma aerovia movimentada como a A-6, em espaço aéreo

sem cobertura radar. Atualmente, voos visuais são proibidos dentro das

duas aerovias de mão única e de sentidos opostos que ligam o Rio a São

Paulo.

Também perderam a vida no acidente João Moreira Salles, sobrinho do

embaixador Walter Moreira Salles, e Elisa Mignone, esposa do maestro



Francisco Mignone. A tripulação do Scandia era formada pelo comandante

Jack Torres Soares, copiloto Manoel Carlos (retornando ao serviço depois

da lua de mel), radiotelegrafista Edson Miranda da Silva e comissários

Selma da Silva Carvalho e Antônio Lourival Nóbrega.



63. VARIG BOEING 707 PP-VJB

Boeing 707 PP-VJB (VARIG)

Primeira empresa aérea brasileira a operar com aeronaves turbojato, a

VARIG adquiriu em 1960 dois birreatores franceses Caravellle (PP-VJC e PP-

VJD) e passou a empregá-los em suas principais linhas nacionais e

internacionais, estas últimas ainda limitadas ao Continente Americano. Um

ano mais tarde (1961), a VARIG recebeu dois Boeing 707 (PP-VJA e PP-VJB),

que logo passaram a operar nas linhas para os Estados Unidos da América,

que ligavam o Rio de Janeiro a Nova York, Miami e Los Angeles.

Por volta da uma hora da madrugada da terça-feira, 27 de novembro de

1962, o Boeing 707 PP-VJB partiu do Aeroporto do Galeão com destino a Los

Angeles, via Lima, Bogotá e Cidade do México. O voo 810 estava sob a

responsabilidade do comandante Gilberto Salomoni, veterano piloto da

empresa aérea gaúcha. Ao decolar do Rio, o PP-VJB conduzia a bordo 87

passageiros e 11 tripulantes.

Às 3h09 (hora local), o voo 810 se aproximava de Lima a 36 mil pés de

altitude e estava no ponto ideal de início da descida para pouso direto na



pista 33 do Aeroporto Internacional de Lima (Callao). O Controle de

Aproximação (APP), no entanto, retardou o início da descida devido à

presença de outro avião, que recém decolara de Lima e voava abaixo do

Boeing. Este imprevisto fez o PP-VJB chegar alto no fixo de aproximação

final (FAF), sem condições de pousar direto na pista 33, frustrando a

expectativa de seus pilotos. Para evitar a realização de novo procedimento

de descida, o controlador sugeriu ao comandante que circulasse pela

esquerda para novamente interceptar a trajetória de aproximação final da

pista 33, desta vez na altitude adequada, procedimento conhecido por box,

no jargão aeronáutico. O piloto, então, arremeteu no ar, efetuou curva à

esquerda e se afastou no rumo sul, na direção do setor de aproximação da

pista 33. A execução do box obrigava o piloto a dividir sua atenção entre o

painel de instrumentos e o terreno, já que essa manobra utilizava como

referências tanto o radiofarol (NDB), que servia de balizador externo (outer

compass locator) do ILS, quanto as luzes da pista.

Depois de manter por algum tempo a direção sul, Salomoni efetuou nova

curva à esquerda até a proa norte para interceptar o curso inverso (back

course) do ILS (instrument landing system) da pista 33. Entretanto, por

motivos nunca totalmente esclarecidos, o avião cruzou a direção do eixo da

pista e, por mais três minutos, manteve a proa de interceptação, afastando-

se oito milhas à direita da trajetória de aproximação final, na direção do

Cerro La Cruz, solitária montanha de 750 metros de altitude situada a 20 km

de Lima, no bairro Ciudad de Diós. Ninguém testemunhou o colossal

impacto do Boeing contra o pico da montanha. O PP-VJB desintegrou-se

em formidável explosão, que matou instantaneamente seus 97 ocupantes.

Ainda traumatizados com o choque em pleno ar de um Scandia da VASP

com um bimotor de turismo, ocorrido na véspera sobre Paraibuna, os

brasileiros despertaram com as manchetes do desaparecimento do Boeing



707 da VARIG, mais tarde localizado sem sobreviventes nas cercanias de

Lima. O impacto da nova tragédia provocou imediata retração na venda de

passagens aéreas.

A comissão investigadora peruana concluiu que, por razões

desconhecidas, o avião desviou-se da trajetória prevista para a

aproximação por instrumentos, que utilizava o curso inverso do ILS do

Aeroporto de Lima (Callao), conclusão que apenas descrevia o que

ocorrera, sem esclarecer a lógica do acidente. Por que um avião moderno,

em perfeitas condições mecânicas, operado por tripulantes competentes e

experientes, desviou-se de sua trajetória e colidiu com a montanha em vez

de pousar na pista que estava à sua frente? É importante ressaltar que os

gravadores de voo da época registravam poucos parâmetros, o que

dificultava o trabalho de investigação.

Para executar uma aproximação ILS normal, o piloto seleciona no painel

de instrumentos o curso de aproximação final. Com isso, a barra indicadora

de desvio lateral (CDI) passa a representar a trajetória de aproximação final,

cujo prolongamento é o eixo da pista. Quando o avião se desvia à direita, a

CDI (course deviation indicator) se desloca à esquerda do instrumento,

indicando que o avião está à direita da trajetória de aproximação. O piloto,

então, manobra suavemente à esquerda para retornar ao eixo de

aproximação, situação indicada pelo retorno da CDI ao centro do

instrumento. O mesmo ocorre com a rampa de aproximação, representada

por uma barra horizontal (glide slope indicator) no mesmo instrumento.

O ILS é uma aproximação por instrumentos de alta precisão, que conduz

o avião a um ponto situado no eixo da pista e 300 metros além da

cabeceira. Equipamentos ILS são dispendiosos, motivo pelo qual eram

relativamente raros em países de poucos recursos, como Brasil e Peru,

sendo normalmente instalados apenas em uma das cabeceiras da pista dos



principais aeroportos. Em 1962, o primeiro ILS brasileiro, doado pelo Ponto

IV (programa de assistência da ONU destinado a países subdesenvolvidos),

ainda estava sendo instalado na pista 14 do Aeroporto do Galeão. Dessa

forma, aproveitavam-se também os sinais da antena do localizador

(referência de desvio lateral do eixo da pista) irradiados na direção oposta à

da aproximação normal. Assim, a pista 15/33 de Lima (Callao) oferecia

todos os recursos para uma aproximação ILS completa (full ILS) para quem

pousasse no sentido da pista 15 (147º). Entretanto, quem se aproximasse

no sentido da pista 33 (327º) somente dispunha de referências de desvio

lateral, mesmo assim invertidas, não contando com informações de desvio

vertical.

Para executar uma aproximação back course, o piloto selecionava o curso

normal no painel de instrumentos para que as indicações de desvios

laterais correspondessem à realidade do voo. Portanto, para realizar uma

aproximação back course para a pista 33 do Aeroporto de Lima (Callao), os

pilotos do VARIG 810 deveriam selecionar 147 graus no instrumento de

bordo em vez de 327 graus, que era o curso da aproximação final e do eixo

da pista. Apesar de os pilotos conhecerem a técnica correta de execução do

back course, esse tipo de aproximação era extremamente sensível a falhas

operacionais por envolver inversão da lógica dos procedimentos ILS

normais, com os quais os pilotos estavam mais habituados.

Elevados níveis de carga de trabalho induzem a falhas humanas. A

aproximação final é a fase do voo que demanda maior carga de trabalho

dos pilotos por envolver frequentes mudanças de trajetória, altitude,

velocidade e configuração; sintonias de auxílios à aproximação e de

comunicação, além de modificações na programação do sistema diretor de

voo, tudo em curto espaço de tempo. Isso leva os pilotos a ficarem

totalmente absorvidos na preparação do avião, não sendo por outra razão



que os regulamentos em vigor proíbem, nessa fase, toda conversação na

cabine (cabine esterilizada) que não seja diretamente relacionada com a

aproximação em si, pois qualquer distração potencializa o risco.

A colisão com o Cerro La Cruz começou a ser gerada no instante em que o

PP-VJB, por estar alto, não conseguiu pousar direto na pista 33. A curva de

360 graus para perda de altitude, sugerida pelo controlador e aceita pelo

comandante, é procedimento relativamente comum em aviação, porém

exige modificações frequentes na configuração do avião e na programação

de seu sistema diretor de voo. O procedimento back course não indicava a

rampa de aproximação, e o ILS de Lima não contava com DME, dispositivo

acoplado ao ILS que informa a distância a que o avião está da pista.

Enquanto Salomoni executava o box sobre Lima, o copiloto mantinha-se

em contato com o órgão de controle de tráfego aéreo. No momento em que

transmitia a posição do avião para o APP, a mensagem foi bruscamente

interrompida pelo impacto com a montanha. É possível que o copiloto, por

estar com a atenção concentrada na comunicação, tenha deixado de

monitorar as ações do comandante e a progressão do voo, o que poderia

explicar o fato de o avião haver continuado na proa norte (360 graus) por

três minutos além do ponto em que deveria interceptar e manter o curso

327 graus para pousar na pista 33. Por outro lado, também é possível que o

curso de aproximação final tenha sido incorretamente ajustado para 327

graus, o rumo da pista, em vez de 147 graus, rumo inverso, empregado nas

aproximações back course.

Nesta última hipótese, as informações de desvio da CDI se apresentariam

invertidas. Quanto mais o avião se desviasse à direita do eixo da pista, mais

a CDI se deslocaria à direita, induzindo o piloto a pensar que ainda não

interceptara a trajetória de aproximação final quando, na verdade, já a

tinha ultrapassado. Isso poderia explicar o fato de o avião haver mantido a



proa de interceptação, continuando a descida na direção do Cerro La Cruz,

com o qual veio a colidir. A violência do impacto, no entanto, destruiu todas

as evidências que poderiam esclarecer definitivamente as dúvidas dos

investigadores e apontar o fator determinante da tragédia.

Com o passar do tempo, aproximações back course foram desaparecendo

do cenário aeronáutico; os sistemas de navegação tornaram-se

praticamente independentes dos auxílios de terra; os órgãos de controle de

tráfego aéreo foram equipados com radar; equipamentos de alerta de

proximidade com o terreno foram instalados nos aviões de carreira; e os

pilotos, treinados em técnicas avançadas de gestão de recursos de cabine

(cockpit resource management). Essas medidas aumentaram a segurança e

reduziram drasticamente o nível de risco das aproximações.

Integravam a tripulação do PP-VJB os comandantes Gilberto Salomoni e

Edu Michel, os copilotos Frederico Helmut Hirschmann e Gaspar Balthazar

Ferrario, os mecânicos de voo Leonardo Nunhofer e Armindo Ferreira

Maciel, os radiotelegrafistas Besmar Lino dos Reis e Francisco Evangelista

Oliveira, e os comissários Jocely Erica Stein, Helio Arantes Carauta, Pindaro

Figueiredo Bastos, Espedito Gomes Vasconcelos, Hasso Grundig, José Pires

Rochael, Armando Maximiliano de Vooght, Sumiko Okumura e Marie Rose

Frankel. Entre os passageiros, encontrava-se toda a delegação de Cuba à

Conferência Regional da FAO, além do ministro da Agricultura do Peru, sua

esposa e o gerente do Banco Peruano de Fomento Agropecuário.



Boeing 707 PP-VJB da VARIG reabastecendo (Jetsite)



64. PANAIR L-049 PP-PDE

Constellation PP-PDE da Panair do Brasil em Porto Alegre (AeroMuseu)

Por volta da uma hora da madrugada de 14 de dezembro de 1962, o

Constellation PP-PDE da Panair do Brasil, procedente de Belém em voo

direto, chamou a torre de controle (TWR) do Aeroporto de Manaus (Ponta

Pelada), informando que pousaria dentro de seis minutos. Quinze minutos

mais tarde, o piloto voltou a chamar, perguntando se o 3º Sargento da FAB

Paulo Marinho de Oliveira, controlador de serviço, conseguia ouvir o ruído

dos motores do avião – solicitação inusitada, ainda mais em se tratando de

voo regular. Mesmo assim, Paulo abandonou momentaneamente seu

posto, aproximou-se da janela e ouviu a noite, constatando que o silêncio

era total. Suas chamadas posteriores ao avião ficaram sem resposta. Em

um ponto de coordenadas 02º 51’ S, 059º 43’ W, o Constellation deixara um

rastro na selva, semeado de destroços e restos humanos.

Tão logo o PP-PDE foi localizado por um Catalina da Panair às 10h40 do

dia seguinte, duas expedições se deslocaram para o local do desastre com



a missão de prestar assistência aos possíveis sobreviventes e resgatar os

mortos. A primeira expedição, seguindo as instruções do engenheiro José

Alberto Ferreira, chefe da base da Petrobrás em Manaus, subiu o rio Preto

da Eva até a altura do local da queda. A partir daí, penetrou na selva até

atingir os destroços. A segunda, que estava sob a coordenação da FAB,

prosseguiu até o quilômetro 63 da estrada Manaus – Itacoatiara, ponto a

partir do qual abriu caminho na selva até os restos do Constellation. Aviões

sobrevoando continuamente a área indicavam aos expedicionários a

direção a seguir na mata fechada.

Enfrentando dificuldades de toda ordem, os dois grupos atingiram os

destroços do PP-PDE somente na sexta-feira, 21 de dezembro. Eduardo

Ramalho, repórter da revista O Cruzeiro, que integrava a expedição da

Petrobrás, assim descreveu a cena:

A cerca de um quilômetro de distância já haviam sido encontrados [sic] os primeiros

destroços do avião: pedaços de asa, extintores de incêndio e lascas de alumínio. O

Constellation caíra entre duas elevações, numa região de árvores de quarenta metros de

altura. O corpo do avião estava ao lado de um igarapé, em pedaços. Os restos dos

passageiros e tripulantes do Constellation – já em putrefação – exalavam um cheiro quase

insuportável. O engenheiro Dehan e o enfermeiro Brasil, da Petrobrás, que foram os

primeiros a aproximar-se, recuaram transidos diante um quadro terrível: havia uma mão

descarnada presa às ferragens. Na água límpida do igarapé boiava, presa a um ramo, uma

cabeleira loura: era, ao que se presume, da aeromoça.

O PP-PDE partira do Rio de Janeiro na tarde do dia 13 de dezembro, tendo

escalado em seis capitais do nordeste antes de pousar em Belém, onde

houve troca de tripulação. Decolou novamente às onze horas da noite com

destino a Manaus, ponto final de uma longa viagem de quatro mil

quilômetros, conduzindo a bordo quarenta e três passageiros e sete

tripulantes. No comando do Constellation ia o veterano Dalvo da Costa,

com vinte anos de Panair e 20 mil horas de voo, acumuladas nas rotas

nacionais e internacionais da empresa. Costa comandava aviões



Constellation há cinco anos e conhecia profundamente a Amazônia, tendo

exercido por muito tempo a função de chefe de operações da empresa

naquela região. Seu primeiro-oficial, Kenir Barcelos da Silva, possuía oito

mil horas de voo e também conhecia bem a região amazônica.

Completavam a tripulação o mecânico de voo Vander Otoni de Souza, o

radiotelegrafista Orlando Medeiros Paixão e os comissários Fernando David

da Fonseca, Rui de Almeida Pereira e Simonida Jesus da Silveira.

A investigação, conduzida pela então Primeira Zona Aérea sediada em

Belém, não conseguiu determinar a causa do acidente. O rastro deixado na

selva pelo PP-PDE – um corredor de 200 metros de comprimento por 40 de

largura – indicava que o avião estava praticamente em voo reto e nivelado

ao colidir com a mata. O trem de pouso e os flaps estavam recolhidos, os

quatro motores funcionavam, e o avião desenvolvia velocidade compatível

com a fase de descida.

O comandante Costa passara a maior parte de sua vida profissional

voando na Região Amazônica, que conhecia como poucos. Os hidroaviões

Catalina, utilizados pela Panair naquela área, somente voavam no período

diurno, quase sempre segundo as regras de voo visual (VFR) devido à

precária infraestrutura de proteção ao voo da região. Como o Aeroporto de

Ponta Pelada operava em condições visuais na hora do acidente, é possível

que Costa tenha decidido pousar direto na pista 27, evitando assim o

demorado procedimento de descida.

A inusitada pergunta formulada ao controlador, quando o avião ainda

estava a quarenta quilômetros de Manaus, indica que possivelmente os

pilotos acreditavam estarem mais próximos do aeroporto do que realmente

estavam, o que explicaria o voo baixo.

A área em torno da capital amazonense possui altitude média de 84

metros (280 pés), embora o topo da mata possa atingir 135 metros (450



pés). É possível que Costa e Barcelos, iludidos pelo efeito black hole (buraco

negro), provocado pelo contraste entre a escuridão da mata e as luzes da

cidade de Manaus, que brilhavam ao longe, tenham inadvertidamente

deixado o Constellation descer mais do que pretendiam. O fato de os

destroços estarem localizados à direita da rota poderia ter resultado de

desvios de nuvens, que eventualmente estivessem obstruindo a visão da

cidade.

Embora menos provável, a possibilidade de uma grave falha mecânica

haver derrubado o avião não deve ser totalmente descartada, tendo em

vista que na madrugada do dia 1º de setembro de 1961, um ano e três

meses antes do desastre, outro Constellation do mesmo tipo do PP-PDE,

pertencente à Trans World Airlines (TWA), caiu alguns minutos após decolar

de Chicago (Midway), matando todas as pessoas que estavam a bordo.

O NTSB, órgão investigador norte-americano, concluiu que o acidente do

TWA 529 fora causado pela perda de um parafuso de aço que fixava uma

haste de comando à unidade de controle de força (PCU) do leme de

profundidade. Livre do parafuso, a PCU liberou 1.500 libras (682 kg) de força

hidráulica para movimentar o leme de profundidade no sentido de levantar

o nariz do avião (cabrar). Reagindo instintivamente à súbita e perigosa

mudança de atitude, os pilotos teriam empurrado com força a coluna de

controle à frente. O confronto das duas forças antagônicas impediria a

ativação do dispositivo que neutralizava a PCU, isso se os pilotos tentassem

acionar tal dispositivo. Em poucos segundos, o avião iniciou uma sucessão

de estóis que culminou na separação de parte do estabilizador horizontal.

Sem estabilidade transversal, o Constellation da TWA mergulhou e colidiu

com o solo em campo aberto, deixando um rastro de destroços.



Destroços do PP-PDE (revista O Cruzeiro)

O relatório final do NTSB recomendou modificações no sistema de

controle do leme de profundidade do Constellation do tipo L-049 (os

mesmos utilizados pela Panair), porém, a Agência Federal de Aviação (FAA)

norte-americana, a quem competia determinar tais modificações, decidiu

não fazê-lo, alegando que “Em face da excelente folha de serviços

conquistada pelo avião desde sua certificação em 1946, acreditamos não

haver justificativa suficiente para exigir modificações no desenho de modo

a atingir nossos objetivos totais”.

Assim, a única consequência prática da investigação do acidente, que

envolveu o voo 529 da TWA, foi a inserção, no manual do L-049, de

recomendação aos pilotos para aliviarem a força exercida na coluna de

controle, antes de atuarem no dispositivo que neutralizava a PCU do leme

de profundidade, recomendação de difícil aplicação prática por exigir que

os pilotos adiassem a retomada do controle do avião, reação instintiva de

todo aviador.

As evidências que poderiam apontar a causa do acidente perderam-se

para sempre na Amazônia, região à qual o comandante Dalvo da Costa

dedicou os melhores anos de sua vida profissional. O desastre do PP-PDE



foi o último acidente fatal ocorrido com aeronaves da Panair do Brasil.

Menos de três anos depois, as linhas da empresa seriam cassadas pelo

Ministério da Aeronáutica em decisão até hoje controvertida.

A Panair do Brasil nunca mais voou desde então. Sua história de

pioneirismo, glórias e sacrifícios, no entanto, faz com que seu nome

continue a brilhar como estrela de primeira grandeza na história da aviação

comercial brasileira.



65. VARIG CV-240 PP-VCQ

Convair 240 PP-VCQ da VARIG (Hélio Bastos Simon)

O Convair 240 PP-VCQ da VARIG partiu do Aeroporto Santos Dumont às

17h30 do sábado, 22 de dezembro de 1962, realizando voo extra da ponte

aérea entre Rio e Brasília. O avião fez escala em Belo Horizonte e decolou

do Aeroporto da Pampulha com cinco tripulantes e trinta e seis passageiros.

Quando se preparava para pousar no Aeroporto Internacional de Brasília,

por volta das 22 horas, o bimotor colidiu com árvores de uma elevação

situada no alinhamento da pista e, a 8.400 metros da cabeceira, deslizou

sobre o terreno por 300 metros, perdeu ambas as asas e tombou sobre seu

lado esquerdo. Com exceção do comandante Amauri Galvão de França, que

morreu com um galho atravessado na garganta, todos os demais

ocupantes do avião sobreviveram ilesos ou com ferimentos leves. Jair

Ripper, comandante de Convair da Cruzeiro do Sul, que viajava entre os

passageiros, controlou o início de pânico entre seus companheiros de

viagem.



A investigação concluiu que o avião desceu abaixo da altitude prescrita

por razões indeterminadas. Assim, os motivos que levaram o comandante

França a colidir inadvertidamente com o solo a quase dez quilômetros da

pista permanecem até hoje ignorados.

Amauri Galvão de França era vice-presidente do Sindicato Nacional dos

Aeronautas e presidente da Associação de Pilotos do Consórcio REAL-

Aerovias-Nacional, absorvido pela VARIG em 1961. Veterano experiente,

com mais de 7.000 horas totais de voo, das quais 2.300 horas como

comandante de Convair, França provavelmente foi traído pelo efeito

“Buraco Negro”.

Em 1962, o setor de aproximação da pista 28 de Brasília, na qual o PP-VCQ

iria pousar, ficava totalmente às escuras. Os pilotos que se aproximavam

daquela pista à noite só tinham como referência visual as luzes de

balizamento. Na hora do acidente, havia cinco oitavos de nuvens do tipo

estrato-cúmulo a 500 metros de altura e seis oitavos de altos-cúmulos a

3.000 metros. O vento soprava de 360 graus com seis nós de intensidade

(praticamente calmo), e a visibilidade horizontal era igual ou superior a 20

quilômetros (praticamente ilimitada). Assim, as condições meteorológicas

favoráveis não contribuíram para o acidente. É importante registrar que o

aeroporto de Brasília não dispunha de um sistema de luzes indicadoras de

ângulo de aproximação (VASIS) e também não contava com um sistema de

pouso por instrumentos de alta precisão (ILS). Para executar descidas por

instrumentos, os pilotos utilizavam como referência a antena de um

radiofarol, equipamento desenvolvido na década de 1930.

Naquele tempo, os denominados call outs – alertas em voz alta do piloto

que está monitorando o voo quanto à altura com relação à pista e

eventuais desvios da velocidade e razão de descida – não faziam parte das

práticas operacionais, o que somente veio a se dar alguns anos mais tarde.



Assim, é possível que França e seu copiloto estivessem olhando para fora,

buscando as luzes da pista a distância, deixando por algum tempo de

monitorar o painel de instrumentos. Traídos pelo “Buraco Negro”, ambos

não perceberam a tempo que o avião, que acreditavam estabilizado na

rampa virtual e correta de aproximação, na verdade descrevia um arco que

tangenciava a elevação contra a qual ele veio a se chocar.

Destroços do PP-VCQ (Correio do Povo)

Cerca de dez anos mais tarde, um Boeing 737 da VASP, executando

aproximação visual à noite para a mesma pista, tocou o solo quase no

mesmo lugar do acidente do PP-VCQ. Graças à sorte e à iniciativa do

comandante, que avançou os manetes de potência tão logo sentiu o avião

contatar o solo, o Boeing voltou a voar, e um acidente de trágicas

proporções foi evitado. Fotos tiradas pelo CENIPA, no dia seguinte ao

incidente, revelaram que as marcas das rodas do Boeing no terreno

desapareciam pouco antes de uma grande pedra, contra a qual o avião

certamente se chocaria não fosse a pronta reação de seu comandante.

O incidente com o Boeing 737 da VASP, ocorrido antes de o aeroporto de

Brasília dispor de um ILS, reforça a tese de que o acidente do PP-VCQ

deveu-se a uma ilusão de ótica pelo efeito “Buraco Negro”.



66. CRUZEIRO CV-240 PP-CEV

Convair 240 PP-CEV Betelgeuse da Cruzeiro do Sul no Aeroporto de Congonhas (AeroMuseu)

Na tarde da terça-feira, 15 de janeiro de 1963, o Convair 240 PP-CEV,

Betelgeuse, da Cruzeiro do Sul, procedente do Rio de Janeiro, aproximava-

se de São Paulo com cinco tripulantes e quarenta passageiros. Somente o

motor direito do bimotor funcionava. Ao declarar emergência, o

comandante Carlos Alberto de Souza foi orientado pelo Controle de

Aproximação (APP) de São Paulo a prosseguir para a vertical de Santos,

onde deveria aguardar que as condições meteorológicas do Aeroporto de

Congonhas melhorassem, pois naquele momento eram totalmente

desfavoráveis para qualquer tipo de aproximação, mesmo as normais. Eram

15h43 quando o APP, utilizando o radar de vigilância há pouco instalado,

começou a orientar (vetorar) o Betelgeuse para a pista 16 de Congonhas.

À medida que se aproximava da cabeceira da pista, o avião começou a

derivar à esquerda do eixo de aproximação porque o piloto não conseguia

efetuar as correções de rumo sugeridas pelo controlador. Quando o Convair

estava a cinco quilômetros da pista, o piloto informou que tentaria concluir



a aproximação por referências visuais. Antevendo o insucesso da

pretendida manobra devido às limitadas condições de teto (400 pés) e de

visibilidade (1.500 metros), o APP mobilizou imediatamente todos os

recursos disponíveis para fazer face ao acidente que se esboçava. De fato, a

três quilômetros da pista, o Convair colidiu com três casas da Rua dos

Ingás.

Das quarenta e cinco pessoas que estavam a bordo, o copiloto Pedro

Paulo de Morais, cinco passageiros e seis moradores das casas atingidas

faleceram no local do acidente. Três tripulantes e trinta e quatro

passageiros foram resgatados dos destroços sem ferimentos de natureza

grave. O comissário Sérgio Carelli e o passageiro Nelson Ferreira Pinto

deram entrada no hospital em estado crítico.

Um Batalhão de Saúde do Exército, que se exercitava nas imediações do

local do acidente, prestou os primeiros socorros às vítimas. Luciene Franco,

cantora de sucesso na época, que vinha a São Paulo participar de um

programa de televisão, sobreviveu praticamente ilesa, apenas com

pequenas escoriações no rosto e nas pernas. Ouvido pela reportagem do

jornal Última Hora ainda no hospital, o comandante Carlos Alberto de

Souza assim relatou o desastre:

Depois de fazer uma viagem mais ou menos normal do Rio até São Paulo, e terrivelmente

acidentada nos céus deste Estado, principiei a perceber a gravidade do perigo que

corríamos, já quase na reta final, sem conseguir recuperar o controle do avião. Como,

devido ao mau tempo, não conseguimos avistar pelo menos o esboço da pista de

Congonhas (o que teria sido suficiente para evitar a catástrofe), tentei dar uma volta e

“arremeter” o aparelho para pousar, mesmo sem poder seguir as instruções da Torre de

Controle. Foi então que principiamos a perder altura com maior rapidez. Na angústia

daquela situação, avistei uma caixa d’água; um esforço supremo permitiu-me superar a

altura do obstáculo e livrar-me de uma nova barreira cuja forma não consigo recordar.

Vencidos os primeiros perigos, avistei as casas da avenida Conceição. Surgiu, então, o

terrível dilema: permitir o choque frontal, que poderia garantir a sobrevivência de alguns

dos moradores, ou jogar o aparelho sobre as casas, soterrando os possíveis presentes, mas



deixando chances maiores de salvação para os quarenta e cinco passageiros. Optei pela

segunda alternativa, somente vindo a me recordar dos últimos acontecimentos bastante

tempo depois, quando já me achava no Hospital Central.

Ninguém pode avaliar o terror que invade um indivíduo que tem a seus cuidados dezenas

de vidas e não pode ter certeza de que as vai salvar. O que sofri, e ainda estou sofrendo,

somente Deus e a minha consciência podem avaliar. De uma coisa, porém, estou certo:

técnica e profissionalmente estou justificado. Nas condições em que me encontrava, com

um motor inutilizado a quase uma hora de voo, sem poder seguir as instruções que me

eram enviadas pelo radar de Congonhas nem enxergar a pista, o que seria a nossa salvação,

e, além de tudo, quase dominado pelo desespero, creio que nenhum outro profissional

teria feito mais do que fiz. Estou em paz e ciente de haver cumprido com o meu dever.

A comissão investigadora atribuiu o acidente à utilização inadequada dos

controles do avião pelo piloto após a falha do motor esquerdo. Entretanto a

situação em que o comandante Carlos Alberto se viu envolvido era de

extrema gravidade. Mesmo em condições meteorológicas favoráveis, uma

aproximação para Congonhas com somente um dos motores funcionando

envolvia alto nível de risco, devido ao comprimento relativamente curto da

pista e suas duas cabeceiras terminarem em barrancos, o que exigia um

pouso de alta precisão. Além disso, a margem de manobra com um só

motor era estreita nos bimotores da geração do Convair.

Naquela época, Congonhas ainda não contava com ILS, dispondo

somente de auxílios à aproximação pouco precisos, do tipo NDB, o que

reduzia a probabilidade de o piloto conseguir manter um avião capenga no

eixo da pista e na rampa de aproximação, principalmente em condições

marginais de teto e visibilidade.

Embora a trajetória do Betelgeuse estivesse sendo monitorada pelo APP

através do radar, é importante ressaltar que o emprego do radar de

Congonhas limitava-se a aproximações de vigilância, nas quais o

controlador visualizava apenas a situação horizontal do avião,

recomendando ao piloto ajustes de proa para que se mantivesse no eixo da

pista. O controlador não tinha como visualizar a situação do avião com



relação à rampa de aproximação, limitando-se apenas a informar ao piloto

as altitudes recomendadas em função da distância que o avião se

encontrava da cabeceira da pista.

Este sistema funcionava a contento desde que controladores e pilotos

estivessem bem familiarizados com o mesmo, o que não ocorria com os

pilotos brasileiros daquela época, já que o radar ainda era novidade. Assim,

o piloto tendia a ficar fora de fase com o controlador, executando correções

de proa e altitude tardias, que levavam o avião a se afastar do eixo e da

rampa de aproximação.

A aproximação foi realizada na condição de monomotor, com teto e

visibilidade reduzidos. A arremetida complicou ainda mais a situação. Com

apenas metade da potência disponível, arrastando o trem e o flap, o

Convair perdeu energia e afundou sobre o casario da avenida Conceição. Se

Congonhas já dispusesse dos ILS hoje instalados na pista 17R (antiga 16) e

35L, talvez o Betelgeuse tivesse pousado sem outras consequências do que

o desgaste emocional de seus ocupantes. Por outro lado, a sucessão de

desastres envolvendo falhas de motor indicava a existência de graves

deficiências nos setores de manutenção da maioria de nossas empresas

aéreas, que na época atravessavam crise sem precedentes.

Destroços do PP-CEV (AeroMuseu)



67. CRUZEIRO CV-340 PP-CDW

Convair 340 PP-CDW, Sirius, da Cruzeiro do Sul (Cruzeiro do Sul)

O acidente com o Convair 240 PP-CEV, Betelgeuse, mal começava a ser

esquecido quando outra tragédia veio cobrir novamente de luto a aviação

comercial brasileira. No início da noite da sexta-feira, 3 de maio de 1963, o

movimento intenso no Aeroporto de Congonhas obrigara o Convair 340 PP-

CDW, Sirius, da Cruzeiro do Sul, a permanecer por oito minutos nas

imediações da cabeceira da pista, aguardando autorização da torre de

controle (TWR) para decolar com destino ao Rio de Janeiro. Às 19h40 os

motores foram exigidos ao máximo, e o bimotor começou a correr pela

pista conduzindo a bordo quarenta e quatro passageiros e cinco

tripulantes. Um minuto depois da decolagem, o piloto declarou emergência

e informou à TWR que regressaria a Congonhas com fogo no motor direito.

Ao ingressar na perna do vento da pista 16, indagou se a TWR poderia

confirmar a presença de fogo no motor direito.

Dois controladores observaram o avião através de binóculos sem nada

perceberem de anormal (o motor direito estava encoberto pela fuselagem).



Nas proximidades do través da TWR, o Convair começou a perder altura. Na

perna base, o Sirius já estava muito baixo. Para evitar o choque frontal com

o casario, o piloto levantou bruscamente o nariz do avião, que perdeu

sustentação (estolou) e despencou descontrolado sobre uma residência

desabitada da avenida Piassanguaba, no bairro Planalto Paulista,

provocando a morte de quatro tripulantes e trinta e três passageiros, além

de ferimentos em um tripulante, doze passageiros e quatro transeuntes.

Um engenheiro civil, que jantava com a família, teve a atenção

despertada pelo ruído anormalmente alto de motor de avião. Imaginando

se tratar apenas de uma aproximação mais baixa do que as normais,

procurava tranquilizar a esposa quando o avião bateu e explodiu numa

residência desabitada, vizinha à sua.

Um comissário de bordo, que viajava como tripulante extra no assento de

observador da cabine de comando, afirmou à comissão investigadora ter

ouvido o toque contínuo de uma campainha soar logo após a decolagem e

que, nessa ocasião, o comandante lhe sugeriu ocupar uma das poltronas

vagas na cabine de passageiros, iniciativa que lhe salvou a vida.

Os pilotos da Cruzeiro do Sul voavam indistintamente os Convair 240, 340

e 440 da empresa. Embora operassem de forma bastante semelhante, os

três modelos apresentavam algumas diferenças que podiam confundir os

pilotos em situações críticas. Uma delas se relacionava com a lógica do

sistema de alarme de superaquecimento e de fogo dos motores.

Nos Convair 240 e 440, a campainha de alarme era ativada tanto por

superaquecimento quanto por fogo em qualquer um dos motores. Para

identificar e localizar o problema, o piloto deveria observar duas luzes, uma

para cada motor, que indicavam superaquecimento, além de outras quatro

luzes, duas por motor, que correspondiam aos dois circuitos (A e B) de

detecção de fogo. Já nos Convair 340, como o Sirius, a campainha era o



único alarme de superaquecimento, inexistindo luzes indicadoras dessa

condição. O alarme de fogo limitava-se ao acendimento das luzes dos

circuitos A e B de detecção de fogo do motor. Como superaquecimento não

era considerado emergência grave, o manual de voo do modelo 340 previa

a execução de procedimento de pesquisa com a finalidade de identificar e

resfriar o motor que ativara o alarme.

Inicialmente, o piloto reduzia um dos motores e observava a posição da

válvula do tipo borboleta, que regulava a passagem dos gases quentes do

escapamento para o turbocharger – compressor que se utilizava desses

gases para aumentar a potência do motor. Se a campainha cessasse, o

piloto mantinha por algum tempo o motor reduzido para resfriá-lo antes de

restaurar a potência. Se a campainha continuasse ativa, o piloto restaurava

logo a potência e repetia o mesmo procedimento com o outro motor. Se

ainda assim a campainha não cessasse, o piloto cortava alternadamente os

motores, colocando suas respectivas hélices em passo bandeira. Uma vez

cortado o motor superaquecido, a campainha deveria cessar, devido ao

resfriamento rápido do motor promovido pelo vento relativo. Se a

campainha continuasse ativa ao final do procedimento, o piloto deveria

desconsiderá-la, por se tratar de falso alarme, provocado por um curto-

circuito no sistema de detecção.

Em resumo, nos Convair 240 e 440, a campainha indicava tanto condição

de fogo quanto de superaquecimento, e luzes de alarme identificavam e

localizavam o problema, enquanto nos Convair 340 a campainha indicava

apenas superaquecimento em qualquer dos dois motores, sendo a

condição de fogo indicada somente pelo acendimento das luzes dos dois

circuitos de detecção do motor. Para identificar o motor superaquecido, o

piloto deveria executar o procedimento de pesquisa anteriormente

descrito.



Quando a campainha de alarme soou logo após a decolagem, os pilotos

não executaram o procedimento contra superaquecimento do motor,

condição indicada pelo alarme, mas realizaram o procedimento contra fogo

no motor, possivelmente por terem confundido a lógica do sistema de

alarme dos modelos 240 e 440 com a do modelo 340, ou talvez porque o

toque da campainha tenha sido acompanhado do acendimento das luzes

dos circuitos de detecção de fogo do motor direito. Em alguns casos, o calor

do incêndio ativava também o alarme de superaquecimento do motor.

Qualquer que tenha sido o motivo, porém, o fato é que os pilotos, ao serem

surpreendidos pela campainha de alarme, executaram o procedimento

contra fogo em vez de contra superaquecimento – cortaram o motor,

comandaram a hélice para passo bandeira e puxaram o punho de fogo

direito. Esta última ação cortou o suprimento de combustível e de fluido

hidráulico, desativou o gerador e armou os extintores de incêndio do motor,

posteriormente disparados pelos pilotos, segundo evidências colhidas dos

destroços.

Com o motor esquerdo desenvolvendo potência máxima e a hélice direita

embandeirada, o Convair não teve dificuldade em continuar subindo em

direção da perna do vento da pista 16. A campainha, porém, continuava a

tocar, gerando um clima de desastre iminente. Ao receberem do

controlador da TWR a informação de que este não observava sinal de fogo

no motor direito, talvez já desconfiado de se tratar de um falso alarme, o

comandante decidiu colocar novamente o motor direito em

funcionamento, possivelmente para evitar o pouso monomotor em

Congonhas. Entretanto ambos os pilotos esqueceram-se de empurrar o

punho de fogo que havia sido puxado, o que impedia o combustível de fluir

do tanque para o motor. Não percebendo o engano, tiraram a hélice do

passo bandeira sem que o respectivo motor estivesse funcionando. Girando



em cata-vento, a hélice direita gerava grande arrasto, tornando inviável o

voo naquelas condições.

É importante esclarecer que o tacômetro e o manifold pressure indicator

de um motor convencional, cuja hélice esteja girando em cata-vento,

apresentam indicações de RPM (rotações por minuto) e de pressão de carga

compatíveis com a operação normal, o que pode induzir pilotos sob

pressão a darem por concluído, com êxito, o ciclo de partida em voo,

apesar de as indicações de potência (BMEP) e de fluxo de combustível

indicarem valores próximos de zero. Em emergências do tipo, simuladas em

voos de treinamento, ou mais recentemente em simuladores, muitos

pilotos se esquecem de empurrar o punho de fogo antes de darem início ao

ciclo de partida do motor. Isso ocorre quando o procedimento é executado

às pressas, de memória, sem o auxílio da lista de verificações (checklist).

Pressionados pelo ruído estridente da campainha de alarme e pela

exiguidade de tempo, pois estavam no circuito de tráfego, possivelmente os

pilotos executaram o procedimento de partida do motor direito de

memória, sem procederem à leitura do checklist, esquecendo-se de

empurrar de volta o punho de fogo, que permaneceu puxado, mantendo

fechada a válvula de corte, o que impedia o combustível de chegar até o

motor, inviabilizando seu funcionamento. Na sequência, a hélice direita foi

tirada do passo bandeira, passando a girar em cata-vento, arrastando

inexoravelmente o Convair para o chão, apesar de o motor esquerdo estar

desenvolvendo potência de decolagem. Provavelmente o acidente não se

tivesse consumado caso os pilotos novamente perfilassem a hélice direita

com o vento relativo (embandeirassem), possibilidade que infelizmente não

lhes ocorreu.

Durante a execução de curva pela esquerda para a perna base do circuito

de tráfego, o desempenho aerodinâmico do avião, já crítico, foi ainda mais



penalizado pelo aumento do fator de carga, decorrente da curva. Tentando

desesperadamente evitar a colisão direta com o casario, o piloto levantou

bruscamente o nariz do avião. Sem energia, o Convair perdeu sustentação

(estolou) e despencou para o solo. A violência do impacto destruiu o avião.

A gasolina contida nas asas se espalhou e o incêndio subsequente

consumiu os destroços. Trinta e sete dos cinquenta ocupantes do avião

perderam suas vidas, sobrevivendo um comissário e doze passageiros.

Uma das vítimas fatais desse desastre foi Miguel Antônio Bahury,

deputado federal pelo Maranhão, que perdera a esposa no acidente

ocorrido com o Convair 340 PP-YRB da REAL, na noite de 24 de junho de

1960. Miguel presidia uma Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada

justamente para apurar as causas dos desastres aéreos, que então se

sucediam com alarmante frequência no país.

O PP-CDW estava sob o comando de Harry Roedel, veterano piloto da

Cruzeiro, cuja tripulação incluía o copiloto Vasco Antônio Ribeiro, o

radiotelegrafista Rodolfo Garcia Rosa, o comissário Jorge Gonçalves

Magalhães e o tripulante extra Édison Manhães Cunha.



68. VARIG DC-3 PP-VBV

DC-3 PP-VBV da VARIG em Porto Alegre, no ano de 1960 (foto do autor)

Passo Fundo, 2 — Um DC-3 da VARIG (prefixo PP-VBV) caiu, ontem, a sete e meio

quilômetros desta cidade, no 1° Distrito de São João da Bela Vista, cerca das 18h10,

matando onze pessoas, tendo sobrevivido dois de seus passageiros. O avião sinistrado

deixara Porto Alegre, às 16h14, com quinze passageiros e quatro tripulantes, rumando para

Carazinho, Passo Fundo e Erechim. Na primeira escala, desceram seis passageiros e o

fatídico DC-3 rumou para o Aeroporto Lauro Kortez (local) às 17h15. O acidente, o primeiro

ocorrido desde que a linha aérea Porto Alegre – Passo Fundo foi instalada, há vinte e dois

anos, deveu-se principalmente às condições climatéricas, tendo o piloto realizado, antes da

queda, duas tentativas de aterrissagem. Um minuto antes do acidente, o radiotelegrafista

Ary dos Santos comunicava à estação que o PP-VBV desceria, apesar do forte nevoeiro. Ao

afastar-se da cabeceira da pista, o comandante Magnus buscou, à baixa altura, atingir a

outra extremidade, pensando em melhor visibilidade para o pouso. Foi, porém, infeliz na

manobra: uma das rodas do DC-3 bateu numa árvore de 30 centímetros de diâmetro, vindo

a espatifar-se no solo. Já ao primeiro impacto, o corpo do comandante Magnus Backheuser

foi jogado, com violência, à distância, tendo morte instantânea. O aparelho caiu de bico,

mais sobre o lado esquerdo. (Folha da Tarde, 2 de julho de 1963)



Ao decolar de Carazinho, o comandante Magnus Beckheuser já sabia que

o aeroporto de Passo Fundo estava imerso em denso nevoeiro e que este

seria o cenário que encontraria ao chegar, pois um DC-3 levava apenas

quinze minutos para percorrer a distância que separa as duas cidades

vizinhas.

Acostumado a operar em Passo Fundo, Magnus certamente sabia da

inexistência de elevações em toda a área, e também que, naquelas

circunstâncias, os valores de teto e visibilidade informados pelo operador

eram válidos apenas para as imediações do pequeno terminal de

passageiros, onde se localizava a estação-rádio, podendo ser diferentes nos

setores de aproximação das duas cabeceiras da pista.

Possivelmente, Magnus tenha executado o procedimento de descida por

instrumentos na esperança de obter visibilidade favorável em uma das

cabeceiras. Caso as condições informadas pela estação-rádio se

confirmassem, ele cancelaria a escala e prosseguiria para Erechim,

alternativa e ponto final da linha. Esta decisão, aparentemente lógica e

segura, envolvia um tipo de risco que Magnus parece não haver percebido.

Em vez de partir para a alternativa enquanto circulava o aeródromo em

altitude segura, ele adiou a decisão para quando estaria procurando pela

pista em meio ao nevoeiro, a baixa altura. Assim, inadvertidamente ele

penetrou em uma das clássicas e infelizmente eficazes armadilhas da

Bruxa.

Não avistando a pista ao concluir o procedimento de descida, ele decidiu

subitamente circular o aeródromo na esperança de encontrar melhor

visibilidade na cabeceira oposta, talvez traído por alguma fugaz abertura no

nevoeiro. Com a atenção dividida entre a pilotagem do avião e a busca por

referências externas, não percebeu que o DC-3 afundava perigosamente na

cerração.



Destroços do PP-VBV da VARIG (Czamanski, Folha da Tarde)

Uma das asas do PP-VBV colidiu com o tronco de uma árvore de

aproximadamente trinta metros de altura. O avião se projetou de nariz no

solo, desintegrando-se. Não houve incêndio, o que possibilitou o resgate

dos poucos ocupantes que sobreviveram ao impacto. Uma das vítimas

fatais do acidente foi o Bispo de Uruguaiana, Dom Luís Felipe de Nadal (de

47 anos). Piloto privado, Dom Luís visitava Passo Fundo a convite dos

Irmãos Maristas daquela cidade.

O fator determinante desse acidente parece ter sido a intempestiva e

infeliz decisão do comandante Magnus Beckheuser de circular o aeródromo

amortalhado pela cerração. Naquela época, os aeroportos das cidades

interioranas do Rio Grande do Sul dispunham apenas de pistas não

pavimentadas e de antigos e imprecisos radiofaróis (NDB). Além de

Beckheuser, integravam a tripulação do PP-VBV o copiloto José Luiz Moraes

Azevedo, o radiotelegrafista Ary dos Santos e o comissário Milton Galvão

Badaraco – todos mortos.



69. SADIA DC-3 PP-SLL

DC-3 PP-SLL ainda nas cores da empresa Transportes Aéreos Salvador (Global Air Images)

O Rio do Peixe nasce no município catarinense de Calmon e deságua no rio

Uruguai, na altura do município gaúcho de Marcelino Ramos. Seu vale é

povoado de cidades prósperas com economia baseada na agroindústria,

como Joaçaba e Videira.

O meio-oeste catarinense era território da Sadia Transportes Aéreos,

empresa que vinha operando na região desde 1955, ano de sua fundação,

ligando São Paulo à cidade de Concórdia, sede do grupo ao qual pertencia.

Em 1963, uma de suas linhas interligava Porto Alegre a Curitiba com escalas

em Erechim, Concórdia, Joaçaba e Videira, cidades percorridas

regularmente pelos veteranos e versáteis bimotores Douglas DC-3. Os

aeroportos da linha, na verdade simples “campos de pouso”, dispunham,

quando muito, de uma pista de saibro e de um velho radiofarol não

direcional (NDB). Alguns, como Videira, não eram sequer dotados de um

NDB, obrigando as operações a se realizarem por referências visuais. A



partir de Erechim até Videira, os voos eram curtos e realizados a baixa

altura, sempre que a visibilidade e o teto permitissem.

A precária infraestrutura da linha agregava importantes fatores de risco,

pois as condições meteorológicas raramente tendem aos extremos: céu

claro e vento calmo de um lado ou teto e visibilidade nulos ou trovoadas e

ventos forte de outro. Nesses casos extremos, a decisão do comandante é

facilitada pelas próprias circunstâncias, o que não acontece na maior parte

do tempo, em que a situação meteorológica, ambígua e instável, exige que

o comandante avalie judiciosamente a situação e tome a decisão de

cancelar o voo ou algumas das escalas. Nessas horas, o comandante deve

colocar num dos pratos da balança a justa expectativa dos passageiros e no

outro a segurança de todos os que estão diretamente sob a sua

responsabilidade. Por receberem comissão por passagem vendida, os

agentes locais esperam que o comandante cumpra a programação do voo.

Dessa forma, tanto a expectativa dos agentes quanto a dos próprios

passageiros acabam influindo na decisão do comandante.

Em momentos assim, o comandante percebe a solidão de seu cargo. Só a

ele cabe a decisão, que terá de ser tomada com base em elementos

precários de convicção, já que as condições da rota entre o aeroporto de

partida e de destino podem ser apenas estimadas por ele. A forma

adequada de se neutralizar esse tipo de fator de risco é dotar todos os

aeroportos da linha de condições de operar por instrumentos. Assim, o

comandante pode decidir com base em fatores positivos e concretos, e não

estimados.

Gabriel Abraão Cosac era um piloto experiente. Conhecia bem a rota que

estava percorrendo, pois naquela época a Sadia não possuía muitas. De

Joaçaba a Videira era um pulo. Bastava acompanhar o curso do Rio do

Peixe até as proximidades de Ibicaré, situada a meio caminho, e depois



seguir por um vale que levaria direto ao aeroporto de Videira. O teto estava

baixo e a visibilidade reduzida, mas nem tanto que o impedisse de

visualizar o terreno, pelo qual se orientaria.

O DC-3 PP-SLL decolou de Joaçaba no domingo, dia 4 de agosto de 1963,

e prosseguiu em voo baixo para Videira, que estava totalmente encoberta

por nuvens, com visibilidade horizontal de oito quilômetros e teto de 120

metros. Levava a bordo quatro tripulantes e seis passageiros. Nas

imediações de Ibicaré, nuvens encobriam o topo dos morros, e a

visibilidade estava reduzida por névoa úmida. Com os olhos grudados no

para-brisa do DC-3, Cosac e seu copiloto, Rui França Neto, tentavam

resgatar da memória detalhes do terreno que lhes apontasse o caminho até

Videira. Em algum momento, devem ter perdido o contato visual com o solo

por tempo suficiente para o DC-3 colidir com um morro e se desintegrar.

Ninguém sobreviveu ao impacto. A investigação atribuiu o acidente à

“continuação do voo sob as regras de voo visual (VFR) em condições

meteorológicas adversas”.

Além do comandante Gabriel Abraão Cosac e do copiloto Rui França Neto,

compunham a tripulação do PP-SLL, o radiotelegrafista Guaraci Gonçalves

e a comissária Áurea Teresa Miranda. Eram passageiros Virgílio Retti Filho,

Bruno Zippi, Alípio Pereira, Ladislau Peres, Otávio Floriano e Ronaldo Klein,

os dois últimos embarcados em Joaçaba.

O PP-SLL fora incorporado à frota da Sadia em 1961, ano em que esta

adquiriu a Transportes Aéreos Salvador. Anteriormente, o avião pertencera

à REAL, que o utilizou com o prefixo PP-YPS.



70. VASP VISCOUNT PP-SRR

PP-SRR da VASP na Inglaterra, antes do translado para o Brasil (Peter Upton collection)

Por volta das 19h30 da sexta-feira de 4 de setembro de 1964, Jonas Alves da

Costa e os irmãos Juarez e Clitério Froter pararam de lavrar a terra ao

ouvirem o ruído de motores de um avião voando baixo. Apesar da cerração,

viram quando o avião, em voo aparentemente sereno, bateu em cheio na

face oeste do Pico da Caledônia. “Foi assim como o estrondo do fim do

mundo”, afirmou um deles. Em seguida, os três se deslocaram até Nova

Friburgo, onde deram conhecimento do desastre a Ademar Araújo, oficial

de Marinha, vice-diretor do Sanatório Naval localizado naquela cidade

fluminense. Confirmado o acidente por telefone com a torre de controle do

Aeroporto Santos Dumont, Ademar tratou de mobilizar recursos para

socorrer às vítimas. Rosalvo Magalhães, na época prefeito de Nova Friburgo,

passou a coordenar as ações de resgate, mobilizando membros do clube de

excursionistas, militares e escoteiros.

O local do acidente era de difícil acesso. O avião se desintegrara ao colidir

com a montanha, fragmentando-se em pequenos pedaços, que rolaram



serra abaixo. Na manhã seguinte, dois helicópteros da FAB pousaram em

Friburgo para auxiliar na busca dos destroços e no resgate das vítimas. O

intenso nevoeiro, denominado russo pelos locais, que há cinco dias

encobria a região, reteve os helicópteros no solo. Alguns lavradores, que se

deslocavam a pé, localizaram os restos do avião e das vítimas no sopé da

montanha. Um repórter do jornal Diário de Notícias do Rio de Janeiro assim

descreveu o cenário macabro:

Ali, aos olhos de todos, revelou-se o doloroso da tragédia. Não havia sobreviventes nem

mesmo corpos, pois as partes maiores eram as metades de um tórax e de uma cabeça que,

presumidamente, pertenciam a um mesmo homem. O resto, só desolação. Pedaços de

carne, restos de avião, bagagem destroçada. Num rápido balanço, compreendeu-se logo

que, dos trinta e nove corpos, apenas oito, se muito, poderiam ser recolhidos em pedaços,

e sem qualquer possibilidade de identificação. As roupas, presas às árvores, esvoaçavam

tragicamente. (Diário de Notícias, 7 de setembro de 1964)

O Viscount 701 PP-SRR decolara do aeroporto de Vitória (Goiabeiras) às

18h45 com destino ao Rio de Janeiro, conduzindo a bordo cinco tripulantes

e trinta e quatro passageiros. O voo 141 da VASP estava sob a

responsabilidade do comandante Aldemar de Castro Magalhães, cujo

copiloto era o também comandante José Edmilson Prata Braga. Às 19h33, o

VASP 141 reportou a posição Rio Bonito a seis mil pés (1.800 m) de altitude

quando, na verdade, naquele momento o avião sobrevoava Nova Friburgo,

cidade localizada 35 km à direita da rota que o avião deveria estar

percorrendo. Nas imediações de Nova Friburgo, eleva-se majestosamente o

maciço da Serra dos Órgãos, em que está situado o Pico da Caledônia, cujo

topo atinge 2.310 metros, altitude que excede em quase 600 metros aquela

na qual o PP-SRR voava. Os motivos que levaram Aldemar e Prata, pilotos

experientes e capazes, a se desviarem tanto da rota aprovada pelo controle

de tráfego aéreo jamais puderam ser esclarecidos. A causa provável do



acidente, estabelecida pela comissão investigadora, foi: “Colisão com

obstáculo localizado 35 km à direita da rota por razões indeterminadas”.

O PP-SRR partira do Recife na manhã daquela sexta-feira com destino a

Aracajú, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. O voo 141 se

desenvolveu na aerovia V-1 (Verde Uno), a treze mil pés (4.200 m) de

altitude até as proximidades de Caravelas, cidade do litoral sul da Bahia. Ao

reportar a posição Caravelas, o piloto solicitou ao Centro de Controle de

Área (ACC) autorização para descer para seis mil pés (1.800 m), sem explicar

o motivo da solicitação. Dificuldades de comunicação, entretanto,

impediram que a autorização concedida pelo ACC fosse recebida pelo

piloto, tendo o VASP 141 mantido treze mil pés de altitude até as

proximidades de Vitória.

No trecho de Vitória ao Rio, o piloto optou por voar a seis mil pés, altitude

de cruzeiro compatível com a rota, porém inusitada para um avião

pressurizado da categoria do Viscount, que normalmente cruzava entre 12 e

16 mil pés. As razões que levaram os pilotos a se decidirem por voar tão

baixo não puderam ser esclarecidas pela investigação.

Um possível defeito no sistema de pressurização poderia ter levado

Magalhães a voar baixo, porém nenhum problema técnico foi relatado por

ele ao agente de manutenção que atendeu o avião em Vitória. Talvez para

não atrasar o voo, Magalhães tenha deixado para solucionar o problema no

Rio de Janeiro, cuja base de manutenção era maior e mais bem estruturada

do que o pequeno posto de Vitória. Entretanto é mais provável que a

escolha de um nível de voo baixo estivesse relacionada às condições

desfavoráveis da rota, já que os Viscount 701 da VASP naquela época ainda

não dispunham de radar meteorológico, equipamento somente neles

instalado posteriormente. O voo em altitude menor reduzia a possibilidade

de o avião encontrar turbulência forte, fenômeno mais comum nas



altitudes de cruzeiro em que normalmente voavam os turboélices da

categoria do Viscount. Portanto, por paradoxal que possa parecer, é

provável que o voo tenha-se desenvolvido a seis mil pés em decorrência da

preocupação do comandante Magalhães com a segurança e o conforto de

seus passageiros.

Os radiocompassos (ADF) dos Viscount 701 ou “vaiquinhos” (o Viscount

827 era o “vaicão”) apresentavam problemas crônicos de funcionamento,

atribuídos às características de nosso clima tropical e à pequena potência

dos radiofaróis não direcionais (NDB) daquela época. Quem percorresse a

aerovia Verde Uno no trecho de Vitória ao Rio deveria bloquear os

radiofaróis de Campos, Macaé e Rio Bonito, fixos compulsórios daquela

aerovia. Embora Macaé já dispusesse de VOR (radiofarol direcional; auxílio à

navegação e aproximação bem mais preciso do que o NDB), este era pouco

utilizado pelos pilotos, mais acostumados com os primitivos NDB. Além

disso, era mais fácil perceber o bloqueio de um NDB do que o bloqueio de

um VOR, pois o instrumento de bordo que traduzia essa informação não

incorporava um ponteiro, apenas uma barra indicadora de radiais e uma

bandeira To-From, que chamava menos atenção no bloqueio do que um

ponteiro girando.

Na época do acidente, também o alcance do NDB de Macaé era muito

limitado, e o sistema de identificação automática do NDB de Rio Bonito

frequentemente ficava inoperante. É possível, portanto, que o desvio de

rota, que teve início a partir do bloqueio de Campos, tenha sido induzido

pelo mau funcionamento dos ADF do “vaiquinho”. Havia indícios de que o

avião passara à direita de Macaé praticamente no rumo de Nova Friburgo,

cidade que os pilotos podem ter confundido com Rio Bonito caso a tenham

avistado rapidamente por entre camadas de nuvens. O vento soprava do



quadrante leste (118°) com dez nós, de través pela esquerda, porém com

intensidade insuficiente para explicar, por si só, o grande desvio da rota.

Quando o voo 141 da VASP reportou ao ACC estar passando pela vertical

de Rio Bonito, foi autorizado a manter seis mil pés (1.800 m) de altitude e

prosseguir direto na proa do radiofarol Quebec (Q), situado na Ilha dos

Ferros e Fixo de Aproximação Inicial (IAF) e Final (FAF) da descida por

instrumentos para o Aeroporto Santos Dumont. Foi também orientado a

passar à escuta do Controle de Aproximação (APP-RJ). Naquele momento,

porém, o PP-SRR sobrevoava Nova Friburgo, cidade situada quarenta e três

quilômetros ao norte de Rio Bonito, junto ao Pico da Caledônia, elevação

cuja cota máxima era superior à indicada nas cartas de navegação aérea da

época.

Um dos axiomas da aviação é que os acidentes não têm uma causa única,

mas resultam de um conjunto de fatores, os quais, em determinadas

circunstâncias, conjugam-se para desencadeá-lo. Isso também parece se

aplicar a este acidente. Talvez esperando encontrar condições

meteorológicas desfavoráveis no trecho de Vitória ao Rio, Magalhães optou

por voar a seis mil pés, em vez de fazê-lo a treze mil, altitude mais

compatível com o desempenho do avião, mas que envolvia o risco de o voo

encontrar turbulência severa, já que o tempo em rota era ruim e o avião

não dispunha de radar meteorológico. O desvio à direita da rota deve ter

ocorrido a partir da vertical de Campos, possivelmente em razão de os

pilotos terem utilizado como referência de navegação o NDB e não o VOR

de Macaé. Devido à pouca potência dos NDB de Macaé e Rio Bonito, seus

sinais podem não ter sido captados pelos ADF de bordo, que vinham

apresentando problemas desde que os “vaiquinhos” tinham sido

incorporados à frota da VASP no ano anterior. O radar primário de tráfego

aéreo, instalado na área terminal (TMA) do Rio de Janeiro, um dos dois



únicos existentes no Brasil de 1964, tinha alcance limitado e energia

insuficiente para captar, à distância, o eco do Viscount, que não era

equipado com transponder, dispositivo eletrônico ainda em fase de

desenvolvimento. De qualquer modo, o radar estava inoperante no dia do

acidente.

É improvável que o erro na altitude do Pico da Caledônia, constante das

cartas de navegação aérea da época, tenha contribuído para o acidente,

pois pilotos de linha não costumam consultar cartas de navegação visual, já

que rotineiramente voam pelas regras de voo por instrumentos. Além do

mais, o Pico da Caledônia estava longe da rota que Magalhães e Prata

julgavam estar percorrendo.

Alguns jornais chegaram a veicular a versão de que o comandante

Magalhães teria intencionalmente voado direto de Vitória para o Rio no

intuito de reduzir em vinte minutos o tempo de voo, hipótese improvável

que não chegou a ser considerada pela comissão investigadora por

absoluta falta de evidências que a respaldassem.

Do comandante Aldemar de Castro Magalhães restou apenas o casaco do

uniforme, localizado entre os destroços do Viscount e entregue à sua filha

Regina, que acorreu ao local do desastre na esperança de rever o pai com

vida. Integravam a tripulação de Magalhães o comandante José Edmilson

Prata Braga, o radiotelegrafista Hélio Moreira e os comissários Roberto Luna

Luccheta e Vera Nair de Miranda.



71. VARIG DC-8 PP-PEA

Douglas DC-8 PP-PEA no Aeroporto do Galeão, pouco tempo antes do acidente (Jetsite)

A 11 de fevereiro de 1965, o governo brasileiro cancelou definitivamente as

operações da Panair do Brasil, colocando um ponto final em trinta e cinco

anos de história daquela que foi, em seu tempo, a maior e mais popular

empresa aérea brasileira. Seus Constellation e Douglas DC-7C

permaneceram por vários anos abandonados num canto do velho

Aeroporto do Galeão à espera do maçarico impiedoso, que os transformaria

em alumínio reciclável. Sua pequena frota de jatos teve melhor destino: os

três Caravelle (PP-PDV, PDX e PDZ) foram transferidos à Cruzeiro do Sul,

enquanto os dois Douglas DC-8-33 (PP-PDS e PEA) foram arrendados à

VARIG, passando a ser empregados nas linhas europeias e africanas da

empresa gaúcha.

Na noite de 4 de março de 1967, o DC-8 PP-PEA decolou do aeroporto de

Roma (Fiumicino), dando seguimento ao voo 837, de Beirute para o Rio de

Janeiro com escala em Monróvia e Recife. Ao chegar próximo da capital da

Libéria, na madrugada do dia seguinte, o VARIG 837 foi autorizado pelo



Controle de Aproximação (APP) a descer inicialmente até 4.500 pés de

altitude, sendo posteriormente liberado para 3.000 pés, altitude mínima de

início do procedimento de descida por instrumentos. Esta última instrução

do APP não foi cotejada pelo piloto, que talvez não a tenha compreendido.

Quando o VARIG 837 bloqueou o VOR a 4.500 pés, o comandante informou

ao copiloto que executaria o procedimento de descida por instrumentos

apesar de ter as luzes da pista totalmente à vista, o que demonstrava sua

preocupação com a segurança da operação, pois aproximações noturnas

por instrumentos tendem a ser mais seguras do que as realizadas apenas

por referências visuais.

O piloto iniciou o procedimento 1.500 pés acima da altitude mínima, o

que não era irregular, mas exigia que a razão de descida fosse aumentada

para que o jato passasse o fixo de aproximação final (FAF) na altitude

prevista na Carta de Aproximação por Instrumentos (CAI), aproximando-se

da pista no ângulo ideal de três graus.

Logo após o avião haver interceptado o segmento de aproximação final, o

copiloto anunciou: “Pista à vista e ligeiramente à esquerda!”.

Posteriormente, o copiloto informou aos investigadores que, naquele

momento, avistara as luzes do sistema de indicação da rampa de

aproximação visual (VASIS) completamente brancas, indicando que o avião

estava alto, isto é, acima da rampa ideal de aproximação.

Pilotado manualmente pelo comandante, o DC-8 se aproximava da pista

com velocidade, rumo e configuração adequados, porém ainda alto. A mil

pés de altura, os flaps foram totalmente abaixados. Logo em seguida o

avião penetrou num banco de nevoeiro, que ocultou dos pilotos as luzes da

pista. Para não perder a aproximação, o comandante dispensou o copiloto

de informar as altitudes a intervalos de cem pés, solicitando-lhe que



permanecesse olhando para fora e o alertasse tão logo as luzes estivessem

novamente à vista.

Ao passar o marcador médio (MM) a 800 pés, 280 pés acima da altitude

prevista, o comandante comentou que estava um pouco alto e iria descer

até 550 pés. Ato contínuo, ele reduziu a potência e empurrou suavemente a

coluna de controle para frente. Quando o jato finalmente ultrapassou o

banco de nevoeiro, as luzes do VASIS eram agora totalmente vermelhas,

indicando que o avião estava bem abaixo da rampa ideal de aproximação.

Pouco segundos depois, o jato colidiu com casas localizadas a 2 km da

cabeceira da pista e ligeiramente à direita do eixo de aproximação.

As asas se romperam, e o combustível se inflamou. Os passageiros se

amontoavam no corredor, procurando desesperadamente escapar da

fumaça e das chamas que já tomavam conta do avião. Bloqueados pelo

fogo que se alastrava a partir do meio da fuselagem, os dez comissários de

bordo sentados nas extremidades da cabine de passageiros pouco

puderam fazer. Das noventa pessoas a bordo, cinquenta passageiros, o

mecânico de voo (FE) e cinco moradores das casas atingidas pelo avião

perderam suas vidas. O comandante, o copiloto, o segundo oficial, os dez

comissários, quatro tripulantes adicionais (extras) e vinte e um passageiros

sobreviveram sem ferimentos graves. A comissão liberiana de investigação

concluiu que a causa do acidente foi “Falha do piloto em comando em

reduzir a tempo a descida rápida a baixa altitude pela qual erroneamente

se decidira, ao invés de arremeter quando passou muito alto pelo fixo de

aproximação final”.

Ao constatar que estava alto e poderia perder a aproximação, o

comandante reduziu os motores e empurrou o manche à frente para

acelerar a descida. Esta manobra, conhecida como duck under, agrega alto

risco quando executada a baixa altura em aviões de asas em forma de



flecha, normalmente impulsionados por motores a jato, que se aproximam

da pista com ângulo de ataque (ângulo que o perfil da asa forma com o

vento relativo) maior do que o empregado por aviões de asas retas,

normalmente impulsionados por motores a pistão ou turboélices. Isto

ocorre porque asas em forma de flecha são eficazes em altas velocidades,

mas geram pouca sustentação em baixas velocidades, como as

empregadas nas fases de decolagem e de aproximação final.

Para aumentar o coeficiente de sustentação de uma asa em forma de

flecha em baixa velocidade, é necessário operá-la com grande ângulo de

ataque, o que gera grande quantidade de arrasto, induzido pela própria

sustentação, pois a asa fica mais exposta ao vento relativo. O aumento do

arrasto induzido exige maior força de tração para compensá-lo, razão pela

qual aviões de asas em forma de flecha se aproximam da pista com mais

potência nos motores do que aviões de asas retas. Num jato como o DC-8,

uma aproximação com todo o flap (full flap approach) exige cerca de 70%

da potência dos motores.

Quando o piloto reduz simultaneamente a potência e o ângulo de ataque

para perder rapidamente altura e se ajustar à rampa de aproximação, um

avião de asas em forma de flecha afunda rapidamente. Para reduzir a razão

de descida, é necessário demandar muita potência dos motores. Não basta

puxar o manche, pois o consequente aumento do ângulo de ataque agrega

instantaneamente toneladas de arrasto induzido, que reduzem

rapidamente a velocidade e aumentam a razão de descida em vez de

diminuí-la. Turbinas a jato levam oito segundos para acelerar de marcha

lenta até potência de decolagem ou de arremetida, tempo demasiado para

que o piloto possa impedir a colisão do avião com o terreno, se estiver com

alta razão de descida a baixa altura.



Ao passar por 300 pés de altura, o PP-PEA descia com 1.500 pés por

minuto de razão e com pouca potência nos motores. Apenas doze

segundos o separavam do contato com o solo. A aplicação simultânea de

potência total com aumento do ângulo de ataque talvez pudesse ter

evitado a tragédia. É provável, no entanto, que a alta razão de descida não

tenha sido percebida pelos pilotos, cuja atenção se fixava nas luzes da

pista, que brilhavam à frente. Sabe-se que os pilotos têm dificuldade em

avaliar a razão de descida apenas por referências externas à noite. A

varredura visual (scan) do painel de instrumentos durante toda a

aproximação final é fator fundamental de segurança, devendo ser

executada continuamente pelo piloto que não está operando os controles

do avião (pilot monitoring). No caso em tela, o comandante solicitara ao

copiloto que procurasse pelas luzes da pista em vez de monitorar os

instrumentos de bordo.

Os pilotos dos jatos de primeira geração, como o DC-8, viam-se tentados a

executar o duck under por terem acumulado experiência em aviões de asas

retas, mais tolerantes a esse tipo de manobra do que os jatos. A compulsão

em pousar costuma ser muito forte nos aviadores, que relutam em

abandonar a aproximação, mesmo quando avistam a pista em situação

desfavorável para o pouso. Afinal, muito tempo e trabalho foram

despendidos na execução do procedimento de descida e arremeter

significa recomeçar tudo da estaca zero. O piloto dispõe de apenas um ou

dois segundos para decidir se pousa ou arremete. É pegar ou largar. Para

vencer esse tipo de compulsão, é fundamental que a decisão de pousar ou

arremeter seja tomada com a maior antecedência possível.

Algumas das boas empresas aéreas estabelecem portais virtuais a

determinadas distâncias da pista, pelos quais o avião deve passar em

alturas preestabelecidas. Caso o avião queime um desses portais, o piloto



deve abandonar prontamente a aproximação. Quanto antes o fizer, mais

fácil será modificar a trajetória e a configuração do avião, menor a carga de

trabalho na cabine de comando e menor o risco.

Altos níveis de carga de trabalho drenam toda a atenção dos pilotos,

impedindo-os de planejar as etapas subsequentes do voo. Pilotar um avião

não é atividade mecânica, que depende apenas de bons reflexos. Ao

contrário, pilotar exige planejamento permanente e constante. Assim,

durante todo o voo, o piloto é como que perseguido pelo avião e deve

posicionar sua mente bem à frente da máquina para não ser atropelado

por ela. É comum pilotos veteranos alertarem novatos quando esses ficam

muito tempo inativos na cabine, pois isso indica que deixaram de realizar

alguma obrigação. Estar permanentemente à frente do avião e sempre

alerta é condição básica de sobrevivência em aviação. “Jamais permita que

seu avião chegue a algum lugar ao qual sua mente não chegou há pelo

menos cinco minutos”, sentenciavam os antigos e sábios aviadores.

Surpreendido pelo banco de nevoeiro, o comandante decidiu retardar a

arremetida na esperança de voltar a enxergar as luzes da pista, o que de

fato ocorreu logo em seguida. Durante o curto espaço de tempo em que

permaneceu dentro da nuvem, deve ter inadvertidamente reduzido a razão

de descida, fazendo com que o jato ficasse alto na aproximação. Para não

perder o pouso, reduziu a potência e fez o avião mergulhar em busca da

rampa ideal. Voando apenas por referências externas, não percebeu que o

DC-8 afundava velozmente em direção ao solo.

O acidente do PP-PEA ocorreu sete anos após a aviação comercial ter

ingressado na era do jato. Os pilotos ainda levariam algum tempo para

descobrir todas as manhas dessas maravilhosas máquinas de voar, seguras

e dóceis, mas que agregavam altos níveis de Quantidade de Movimento,

conceito pouco difundido entre os aviadores da época. Produto do peso



pela velocidade, a grande Quantidade de Movimento dos jatos de

passageiros exige maior antecipação na pilotagem para neutralizar a inércia

da máquina em modificar sua trajetória de voo. A perfeita compreensão

dessa característica dos grandes jatos pelos pilotos é fundamental para a

segurança das aproximações e pousos.

Veterano do Grupo de Caça da FAB, que atuou na Itália durante a Segunda

Guerra Mundial, aviador bom e responsável, o comandante Fernando

Corrêa Rocha sobreviveu a setenta e cinco missões de guerra e acumulou

mais de 20 mil horas de voo, experiência que infelizmente não lhe valeu

contra uma das muitas armadilhas que a Bruxa coloca no caminho dos que

dedicam suas vidas à Aviação.

Por ocasião do falecimento do comandante Fernando Correa Rocha, em

primeiro de abril de 2008, Vicente Vasquez escreveu o texto abaixo,

publicado na revista Hobby News e aqui transcrito com a devida vênia do

autor:

Quando me pediram que escrevesse sobre o Comandante Fernando Correa Rocha, meu

primeiro impulso foi o de fazer um resumo biográfico. Contar sobre o homem, que em

12/07/1921 nasceu paulistano por capricho da mãe, Dona Ilda, que apesar de viver na

fazenda da família em Araraquara, vinha ter os filhos na capital, desconfiada das parteiras

do interior. Escrever sobre o Fernando, que abandonou o curso de Direito na Faculdade do

Largo de São Francisco para ser piloto de caça e ir à guerra, onde voaria 75 missões de

combate e receberia condecorações nacionais e estrangeiras. Teria que falar do

“Comandante Rocha”, homem de destaque na Panair do Brasil e na VARIG, até ter sua

carreira de aviador bruscamente interrompida por um grave acidente, e do Rocha que

depois atuou por 15 anos coordenando e supervisionando projetos aeronáuticos, como os

dos Aeroportos Internacionais do Galeão, Manaus e São Paulo, bem como o Sistema

Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (SISDACTA), aposentando-se depois.

Entretanto, o que mais me vem à memória é o Rocha, marido de Dona Lélia, pai de duas

filhas, avô de quatro netos e dono de incontáveis amizades. Rocha tinha o dom de cativar,

com sua fala calma, sua simplicidade e jeito tranquilo, qualquer pessoa conversava com

ele, e chegava a ser difícil imaginá-lo aos comandos de uma máquina de guerra como o P-

47. Rocha, entretanto, emocionava-se ao falar sobre o “Senta a Pua”, sobre a guerra, sobre

experiências vividas e sobre os amigos que combateram a seu lado, a ponto de Dona Lélia,



zelosa que era pelo marido, interrompê-lo quando via que a emoção começava a ser muita.

Antes de morrer, Rocha pediu que, em sua lápide, fossem colocados apenas seu nome, as

datas de nascimento e falecimentos e a palavra “Aviador”. Em 1° de abril, no mês dos

pilotos de caça, ele partiu ao encontro de seus amigos “Jambocks”. Se bem o conheci, deve

estar em seu “B5”, feliz por estar novamente voando, com um amigo ao alcance de cada

asa, com um irmão ao alcance de cada braço. Adelphi, Comandante!



72. SADIA DART HERALD PP-SDJ

Dart Herald PP-SDJ no Aeroporto de Congonhas, em 1965 (Vito Cedrini)

Antigamente, no tempo dos aviões a pistão e primeiros turboélices,

voava-se de São Paulo a Curitiba pela aerovia Verde Três (V-3), que passava

por Itanhaém e Paranaguá, onde a Serra do Mar ultrapassa em cerca de mil

metros a altitude do Planalto Curitibano. Montanhas de rara beleza

sobressaem da mata atlântica, formando a Serra da Graciosa, da qual se

destaca o majestoso maciço do Marumbi. Os pilotos somente começavam

a descer para pousar em Curitiba após confirmar que tinham ultrapassado

a Graciosa. O controle de tráfego aéreo ainda não dispunha de radar, e o

ponto ideal de descida era determinado por marcações magnéticas dos

radiofaróis de Curitiba e de Bacacheri.

Depois de passar a vertical (bloqueio) do radiofarol Paranaguá (PG 340), o

piloto sintonizava um dos dois ADF – instrumento que indicava

automaticamente a direção da antena do transmissor do NDB – no

radiofarol Curitiba (CT 390) e o outro no radiofarol Bacacheri (BI 300). À



medida que o avião se aproximava de Curitiba, o ponteiro do ADF

sintonizado em CT permanecia na proa, enquanto o sintonizado em BI

deslocava-se no sentido horário, pois Bacacheri fica à direita do Aeroporto

Afonso Pena para quem vem de Paranaguá. Quando os dois ponteiros

formavam um ângulo de trinta graus – relativa trinta de Bacacheri –, o

piloto iniciava a descida certo de haver ultrapassado a Graciosa. Depois de

bloquear o radiofarol de Curitiba no mínimo a cinco mil pés de altitude,

iniciava a descida por instrumentos para pousar no Aeroporto Afonso Pena.

Até o dia 3 de novembro de 1967, esse padrão de procedimento vinha

funcionando há seis anos sem problemas, embora fosse vulnerável a

eventuais erros de navegação dos pilotos. Na época, o Controle de

Aproximação (APP) de Curitiba não dispunha de radar. Portanto, o

controlador não “enxergava” o avião, assumindo como verdadeira a

posição informada pelo piloto.

Na manhã daquela sexta-feira, o Dart Herald PP-SDJ da Sadia decolou de

São Paulo (Congonhas) para Curitiba (Afonso Pena) com cinco tripulantes e

vinte passageiros. O voo teria a duração de uma hora e percorreria a V-3 a

13 mil pés de altitude. Inicialmente a viagem transcorreu em condições

visuais (VMC), porém a partir de Paranaguá o voo passou a se desenvolver

em condições instrumentos (IMC) sob os efeitos de forte turbulência.

Nove minutos após o bloqueio do radiofarol (NDB) Paranaguá, o piloto

informou que passava a relativa trinta de Bacacheri, ocasião em que foi

autorizado pelo APP a descer para cinco mil pés na proa de Curitiba. Dois

minutos depois, informou no bloqueio de Curitiba, iniciando o

procedimento de descida por instrumentos para pouso na pista 33.

O bimotor começou a descer em curva pela direita para a perna de

afastamento da órbita. Dezessete segundos mais tarde, com trem de pouso

e flaps estendidos, colidiu com terreno relativamente plano, situado a 4.635



pés de altitude, nas imediações de uma represa, localizada na vertente

leste do Marumbi e nas cercanias do ponto definido pela relativa trinta de

Bacacheri, a 25 km do Aeroporto Afonso Pena.

Das vinte e cinco pessoas a bordo, vinte e uma faleceram no local do

acidente, sobrevivendo apenas o radiotelegrafista, um dos comissários e

dois passageiros. Devido às condições meteorológicas desfavoráveis da

área, a equipe de resgate somente conseguiu atingir os destroços na

manhã do dia seguinte.

Destroços do PP-SDJ no Pico Marumbi (Corpo de Bombeiros do Paraná)

A comissão investigadora concluiu que o fator determinante do acidente foi

“erro do piloto, caracterizado por procedimento inadequado em voo por

instrumentos”. Como fatores contribuintes, foram arrolados:

A falta (na empresa) de um programa dinâmico de prevenção de acidentes, a ausência de

confirmação do bloqueio do NDB Curitiba, a incorreção da posição relativa ao NDB

Bacacheri, a não utilização do equipamento VOR, a execução de todas as fases da descida e

a interceptação da perna de afastamento da órbita sem confirmação da posição e a

possível indicação momentânea de bloqueio falso.

Embora não sendo considerado fator contribuinte, o vento a cinco mil pés

de altitude soprava de 270 graus com 40 nós de intensidade. Como o PP-

SDJ voava de Paranaguá para Curitiba no rumo magnético de 283 graus,



com aproximadamente 185 nós de velocidade indicada, um vento de tal

direção e intensidade reduziria a velocidade em relação ao solo (ground

speed) para 145 nós – valor 22% inferior à velocidade indicada. Assim, o

tempo de voo entre Paranaguá e a relativa trinta de Bacacheri, e entre esta

e o NDB Curitiba, deve ter sido bem maior que o de costume. Portanto, é

possível que o vento tenha sido um fator, se não contribuinte pelo menos

presente no acidente. A presunção equivocada do piloto de estar no

bloqueio de Curitiba pode ter sido induzida pelo tempo dilatado de voo

entre Paranaguá e Curitiba, bem superior àquele com o qual estava

acostumado.

Quando um avião passa sobre a antena do transmissor do radiofarol

(bloqueio), o ponteiro do ADF, que antes apontava para frente, faz um giro

de 180 graus e passa a indicar a cauda, sinalizando que a antena ficou para

trás. Para confirmar o bloqueio, o piloto mantém a proa durante um

pequeno intervalo de tempo e verifica se o ponteiro permanece indicando a

cauda ou volta a girar, o que indicaria um bloqueio falso. Além disso, o

piloto aumenta o volume de áudio do ADF para ouvir a identificação da

estação, continuamente transmitida em código Morse para indicar que o

radiofarol está no ar e disponível. Quando em manutenção, o NDB

permanece ativo, porém sem emitir o sinal identificador. A confirmação do

bloqueio é importante na medida em que um erro de sintonia, interferência

de estação mais potente ou falta momentânea de energia elétrica no

transmissor pode levar o ponteiro do ADF a se deslocar para a cauda,

gerando um bloqueio falso, iludindo o piloto quanto à verdadeira posição

geográfica do avião.

Convencido de estar sobre o NDB Curitiba, e talvez pressionado pela

turbulência incômoda, o piloto iniciou o procedimento de descida sem

confirmá-lo, ação que tornou o acidente praticamente irreversível. É



possível que a interferência de outra estação, ou mesmo uma falha

momentânea de energia nos radiofaróis Bacacheri ou Curitiba, possa ter

gerado indicação falsa da relativa trinta de Bacacheri. Casos semelhantes

ocorriam com relativa frequência porque os ADF não possuíam, como ainda

hoje não possuem, bandeira indicativa de falha de sinal. Além disso, o voo

se desenvolvia sob uma forte turbulência, o que dificultava a leitura dos

instrumentos de bordo.

Atualmente, o espaço aéreo brasileiro é constantemente vigiado por

radares primários e secundários, e auxílios à navegação e aproximação

direcionais (VOR), dotados de medidores de distância (DME), vêm

gradativamente substituindo os antigos NDB. Por outro lado, os modernos

jatos de passageiros são equipados com sistemas de navegação inercial

(INS) e de alerta de proximidade com o solo (GPWS). Tudo isso reduz a

probabilidade de voltarem a ocorrer acidentes provocados por

desorientação geográfica dos pilotos. Se, naquela época, o APP Curitiba

dispusesse do radar atualmente lá instalado, o controlador provavelmente

teria alertado o piloto a tempo de evitar que o acidente se consumasse.

Naquela trágica manhã de sexta-feira, o PP-SDJ estava sob a

responsabilidade do comandante João Luís Sá Freire de Faria, 40 anos,

coronel-aviador da reserva da FAB, que possuía mais de 20 mil horas de voo

e ingressara na Sadia em 1961, depois de passar pelo Lóide Aéreo. Sua

tripulação era constituída pelo copiloto Ivan Joaquim da Costa (de 35 anos

e 11 mil horas de voo), radiotelegrafista Leildo Cardoso (sobrevivente) e

comissários Roberto Monteiro Fonseca (sobrevivente) e Simão Jorge Dib.

Sílvia Tavares viajava a Curitiba para assistir ao casamento de um parente.

Resgatada no dia seguinte com grave fratura na bacia, ela perguntava

insistentemente pelo marido e pelos dois filhos menores. Mais tarde, no

hospital, ficou sabendo haver sido a única sobrevivente da família.



 



73. VASP DC-3 PP-SPP

PP-SPP no Aeroporto da Pampulha, em 1964 (Francisco de Mingo)

O Douglas DC-3 PP-SPP da VASP decolou de Londrina para São Paulo às

18h30 do sábado, dia 14 de setembro de 1969, realizando o último

segmento do voo 555, que se iniciara em Campo Grande, na manhã

daquele mesmo dia. Iam a bordo quatorze passageiros, sob a

responsabilidade do comandante Jorge José Menezes Valadão, cuja

tripulação era constituída do copiloto Ben Hur Queiroz, radiotelegrafista

Gilberto Augusto Monteiro e comissários Aníbal Ferreira, Ivan Bella Lylyio Jr.

e Waldemar Portela Lopes. No través da cidade de Ourinhos, o motor

esquerdo começou a falhar. Como as condições meteorológicas do

Aeroporto de Congonhas não eram favoráveis, Valadão retornou à

Londrina, onde o tempo era bom.

Cinquenta minutos mais tarde, o PP-SPP se aproximava em condição

monomotor da pista 12 (atual 13) de Londrina. A torre de controle acionou

os bombeiros da cidade, que se postaram nas laterais da pista, aguardando



o pouso do DC-3. Sem outra referência que não as luzes de balizamento,

Valadão “entrou alto”. Temendo não conseguir parar o avião antes do final

da pista, que apresenta declive acentuado, decidiu arremeter para executar

nova aproximação. O DC-3 passou sobre a cabeceira e iniciou curva à

esquerda, durante a qual despencou no campo de mudas do Horto

Florestal de Londrina, situado cerca de um quilômetro do aeroporto. João

Garcia, na época funcionário da cervejaria SKOL, foi uma das primeiras

pessoas a chegar ao local do acidente:

Estava em minha residência, por volta das 20h30, vendo televisão, quando ouvi uma

explosão aproximadamente a 600 metros de distância. Julguei que fosse algum

transformador do tipo existente na cervejaria e saí correndo de casa para verificar, pois

moro logo ao lado da indústria. Foi quando notei as labaredas que vinham do Horto

Florestal. Quando lá cheguei, havia diversos corpos presos nas ferragens, e meia dúzia de

pessoas socorria o único sobrevivente, que fora “cuspido” uns trinta metros para longe do

avião. Mas imediatamente chegou o Corpo de Bombeiros, cuja preocupação maior foi a de

isolar o fogo e, na medida do possível, retirar os corpos e os documentos. (Folha de

Londrina)

Um avião se aproxima da pista com pouco nível de energia e grande

arrasto parasita, devido a reduzida velocidade e o trem de pouso e os flaps

estarem baixados. Para arremeter com sucesso, o piloto precisa aplicar

toda a potência nos motores e simultaneamente recolher os flaps e o trem,

para que o avião possa rapidamente acelerar e voltar a subir. Mesmo em

condições normais, uma arremetida à baixa altura exige dos pilotos muita

atenção, habilidade e coordenação de ações.

Projetado em 1933, o Douglas DC-3 representava o estado da arte da

aviação comercial nas décadas de 1930 e 1940. Em 1969, entretanto, estava

tecnicamente ultrapassado, embora alguns deles ainda continuassem a

transportar regularmente passageiros em várias partes do mundo.

Tracionado por dois motores convencionais Pratt & Whitney R-1830-92 do



tipo dupla estrela, de 1.200 HP, seu peso máximo de decolagem era da

ordem de onze e meia toneladas.

Comparado aos modernos turboélices e jatos bimotores, seu

desempenho monomotor era sofrível e vinha sendo degradado com o

passar do tempo pelo desgaste geral do avião. Arremeter um DC-3 a

monomotor na curta final era manobra complicada em face da pouca

potência do único motor em funcionamento, situação que se agravava

devido ao tempo dilatado de recolhimento dos flaps e do trem de pouso.

Era importante arremeter tão logo quanto possível para, se necessário,

trocar altura por velocidade (energia).

A pista 12 de Londrina apresentava declive acentuado a partir de seu

primeiro terço e não dispunha de sistema de indicação da rampa de

aproximação visual (VASIS). Preocupado em não “entrar baixo”, o que

deixaria o avião muito perto do solo e exigiria toda a potência do único

motor disponível para alcançar a pista, Valadão “entrou alto” – fato comum

de acontecer em aproximações em condição monomotor, como a que

estava sendo realizada naquela noite, pois a hélice em passo bandeira

praticamente não gera arrasto, alterando significativamente o

comportamento do avião.

PP-SPP no padrão de pintura da VASP na década de 1950



Ao pressentir que estava “alto”, talvez Valadão tenha reduzido o único

motor de que dispunha, na tentativa de se ajustar à rampa ideal de

aproximação, o que praticamente inviabilizou a arremetida subsequente. A

adição de potência total no motor direito com baixa velocidade e grande

arrasto fez com que a velocidade aerodinâmica caísse abaixo da mínima de

controle monomotor. O avião guinou bruscamente à esquerda e perdeu

sustentação, precipitando-se ao solo.

Pouco tempo depois do acidente, a VASP retirou de serviço seus últimos

Douglas DC-3, repassando-os para o Ministério do Interior. Incorporados ao

Projeto Rondon, foram finalmente aposentados após transportarem, por

mais alguns anos, universitários para regiões remotas do país.



74. PARAENSE FH-227 PP-BUF

Fairchild Hiller 227 Hirondelle da Paraense, semelhante ao PP-BUF (Paraense)

Fundada em 22 de fevereiro de 1952, em Belém do Pará, a Paraense

sobreviveu por dezoito anos a toda sorte de dificuldades devido à

precariedade da infraestrutura da região em que desenvolvia suas

operações. Dos dezenove Curtiss C-46 Commando que utilizou entre 1957 e

1970, nove foram perdidos em acidentes, dos quais quatro fatais. Dos cinco

Douglas DC-4 empregados entre 1962 e 1970, um se acidentou em Belém

no dia 4 de abril de 1964 sem vítimas fatais, embora o radiotelegrafista

tenha saído gravemente ferido. Um de seus dois DC-3, o PP-BTU, pousou

forçado entre Manaus e Porto Velho no dia 15 de fevereiro de 1964.

Felizmente, todos seus tripulantes e passageiros sobreviveram e foram

resgatados com vida alguns dias mais tarde.

Em 1967, a empresa adquiriu cinco Fairchild Hiller 227B, bimotores

turboélice para cinquenta passageiros, fabricados nos Estados Unidos sob a

licença da Fokker, pois o projeto do FH-227 era basicamente o mesmo do

clássico Fokker F-27 holandês. Posteriormente, a Paraense arrendou um

sexto Hirondelle – nome-fantasia com que a empresa passou a designar

seus novos aviões.



Na noite de sexta-feira, 13 de março de 1970, o FH-227B PP-BUF decolou

do Recife para Belém com escalas previstas em Fortaleza, Parnaíba e São

Luiz, realizando o voo 903 da Paraense. Ao partir da capital maranhense, o

avião transportava quatro tripulantes e trinta e cinco passageiros.

Chovia forte em Belém às 5h30 da manhã do dia seguinte, quando o

Hirondelle ingressou na perna base da pista 06. Em curva pela direita, sobre

as águas da Baía de Guajará, com visibilidade horizontal reduzida pela

chuva e tendo apenas as luzes de balizamento da pista por referência, o

piloto perdeu a noção de profundidade, e a ponta da asa direita tocou na

água. Desequilibrado, o Hirondelle mergulhou na baía, matando

instantaneamente os cinco tripulantes e trinta e três de seus passageiros.

O acidente deixou a Paraense com um só Hirondelle, pois dos três aviões

que não estavam parados por falta de peças, um fora abalroado por veículo

de apoio de solo no mesmo dia em que o PP-BUF se acidentou, enquanto

outro se encontrava em revisão nos Estados Unidos. Considerando que a

Paraense não dispunha de meios para cumprir as linhas que lhe haviam

sido concedidas, além do estado precário de sua manutenção, o Ministério

da Aeronáutica cancelou a autorização de funcionamento da empresa. Os

quatro Hirondelle restantes foram transferidos para o pool da ponte aérea

entre Rio e São Paulo, voando por algum tempo com pintura da VARIG,

porém sem ostentarem o nome da empresa gaúcha. Mais tarde, os quatro

foram adquiridos pela TABA, voltando a voar na Amazônia até o

encerramento das atividades daquela empresa.

Uma das vítimas do acidente foi o popular cômico cearense Luiz Jacinto

da Silva, criador do personagem “Coronel Ludugero”, de muito sucesso na

época. Luiz Jacinto embarcara em São Luiz juntamente com toda sua trupe.

Compunham a tripulação do PP-BUF, os comandantes Alípio Rodrigues



Franco e Paulo Gruber de Araújo Lima, o radiotelegrafista Norberto Fonseca

e os comissários Mansour Cadais e Paulo Roberto Reis.



75. CRUZEIRO DC-3 PP-CBV

PP-CBV no Aeroporto de Congonhas nos anos 1960 (AeroMuseu)

Projetado em 1933, o Douglas DC-3 começou a transportar passageiros em

1936, quando vários deles passaram a integrar a frota de Flagships da

American Airlines. Incorporando o estado da arte em transporte aéreo, o

DC-3 era o mais seguro avião de transporte de seu tempo, o único que

conseguia subir se um dos motores falhasse na decolagem. A consagração

veio com a Segunda Guerra Mundial, quando foram produzidos mais de dez

mil C-47, versão militar do DC-3 que veio a se constituir na espinha dorsal

do então nascente Comando de Transporte Aéreo norte-americano. Com o

fim das hostilidades, os C-47 desmobilizados foram adquiridos por quase

todas as empresas aéreas do mundo inteiro e transportaram regularmente

passageiros até meados da década de 1970, quando praticamente

desapareceram do cenário aeronáutico.

Quando o PP-VDM pousou em Porto Alegre no dia 14 de agosto de 1971, a

VARIG aposentou seus DC-3 após havê-los utilizado por vinte e cinco anos. A

Cruzeiro do Sul e a VASP ainda empregaram regularmente seus DC-3 até



1974, ano que marcou o fim da “era de ouro” da aviação comercial

brasileira para os mais saudosistas.

Incorporando a melhor tecnologia aeronáutica dos anos 1930 e 1940, o

DC-3 carecia de alguns dispositivos de segurança, que somente mais tarde

foram desenvolvidos e incorporados aos novos turboélices, que iriam

tomar seu lugar no mercado do transporte aéreo de passageiros.

Insuperável em pistas curtas e não pavimentadas, seu desempenho era

marginal quando um dos motores falhava no primeiro segmento da

decolagem. O DC-3 era equipado com dois motores Pratt & Whitney R-1830-

92 de 1.200 HP, que impulsionavam hélices Hamilton Standard de três pás e

de passo variável. Não dispunha, entretanto, de um sistema de

embandeiramento automático, dispositivo que perfilava automaticamente

a hélice com o vento relativo quando um motor falhava na decolagem.

O sistema hidráulico do DC-3 fornecia pressão para abaixar e recolher

tanto o trem de pouso quanto os flaps, utilizando óleo pressurizado por

duas bombas hidráulicas – uma por motor. Para recolher o trem de pouso,

o piloto primeiramente destravava o trem, movimentando para cima a

alavanca de sua respectiva trava. Em seguida, colocava a alavanca do trem

em cima. Mesmo com os dois motores e suas respectivas bombas

hidráulicas funcionando normalmente, as duas pernas do trem de pouso

não recolhiam simultaneamente devido à estreita relação entre a pressão

disponível e a demanda do sistema. O tempo de recolhimento do trem

aumentava substancialmente quando uma só das duas bombas

alimentava o sistema, o que ocorria quando um dos motores deixava de

funcionar.

Nos primitivos DC-3, o sistema hidráulico era ainda mais limitado, pois era

suprido por apenas uma das duas bombas. Assim, caso estivesse

conectado à bomba hidráulica do motor em pane, tornava-se inoperante



enquanto o copiloto não movimentasse a alavanca seletora para o motor

bom.

Mais tarde, o sistema hidráulico foi modificado de tal modo que podia ser

conectado às duas bombas simultaneamente – posição “ambos os

motores”. Isso evitava que o copiloto tivesse, em caso de pane, o trabalho

de movimentar a seletora para o motor bom, porém ainda deixava o DC-3

na dependência da pressão fornecida por uma só bomba hidráulica. Essas

limitações do DC-3, decorrentes da antiguidade de seu projeto, concorriam

para que uma falha de motor na decolagem envolvesse alto nível de risco.

Quando um dos motores deixava de funcionar em pleno voo, o avião

guinava para o lado do motor em pane, girando em torno de seu centro de

gravidade devido ao momento gerado pela força de tração do motor bom.

Por mais rápido que reagisse, o piloto não conseguia evitar que o avião

inicialmente derrapasse e ficasse atravessado no ar, oferecendo maior

resistência ao avanço. Além disso, a hélice do motor em pane continuava a

girar como um enorme cata-vento, drenando energia do avião e

aumentando o arrasto (drag), reduzindo a velocidade e dificultando o

controle até ser perfilada com o vento relativo por ação do piloto.

O piloto de um DC-3 cujo motor falhasse subitamente no primeiro

segmento da decolagem dispunha de muito pouco tempo e de estreita

margem de manobra para evitar o desastre. Caso demorasse a agir (ou

tivesse pouca sorte), via-se obrigado a perder altura para manter a

velocidade do ar acima da mínima de controle monomotor, caso contrário

não conseguia impedir a guinada final do avião para o lado do motor em

pane, mesmo estando o leme de direção totalmente defletido para o lado

do motor bom.

Para tentar subir, ou pelo menos não perder altura, o piloto forçosamente

tinha que sacrificar a velocidade, correndo o risco de deixá-la cair abaixo da



mínima de controle, o que faria o avião se projetar descontrolado para o

solo. Assim, o piloto tinha de recolher prontamente o trem de pouso e

embandeirar a hélice para conseguir manter o DC-3 voando, o que exigia

ações rápidas e coordenadas de ambos os pilotos. A execução de qualquer

curva em tais circunstâncias agravava a situação por aumentar o fator de

carga e, consequentemente, a velocidade de estol. Voando nos limites de

controle, o piloto às vezes não conseguia impedir que o avião perdesse

altura e colidisse com o solo.

Naquela tarde de sábado, 28 de setembro de 1971, o DC-3 PP-CBV América

do Sul da Cruzeiro do Sul preparava-se para decolar com destino a Rio

Branco, último segmento do voo que se iniciara pela manhã na cidade de

Cruzeiro do Sul e tocara em Tarauacá e Feijó antes de pousar em Sena

Madureira – todas cidades do Estado do Acre. O dia estava quente, e o avião

lotado. Os dois Pratt & Whitney foram exigidos ao máximo, e o avião

começou a correr pela pista não pavimentada, deixando uma nuvem de

poeira. Nem bem as rodas tinham-se despegado do solo, o motor direito

parou.

Ferido de morte, o América do Sul arrastava-se pelo céu. O trem de pouso

começou a recolher lentamente. A hélice direita, que girava em cata-vento,

foi embandeirada, porém o DC-3 não subia. Na tentativa de retornar

rapidamente à pista, o piloto iniciou uma curva. O avião afundou e a ponta

da asa esquerda colidiu com algumas árvores localizadas entre os rios

Caeté e Iacó. O avião bateu forte no chão e explodiu, matando seus quatro

tripulantes e vinte e oito passageiros, dentre os quais se encontrava Dom

Giocondo Gotti, bispo do Território do Rio Branco.

A tripulação do PP-CBV era composta pelo comandante Luiz Antônio de

Castro Dutra de Menezes, copiloto Jorge Alberto Lopes da Silva,



radiotelegrafista Nivaldo Vieira Franco e comissário Haroldo César Salgado

Carramanho.

Três anos antes, em 20 de outubro de 1968, outro DC-3 da Cruzeiro do Sul

caíra em circunstâncias semelhantes logo após decolar de Feijó, no Acre. O

piloto tentava retornar ao aeroporto com um só motor funcionando

quando perdeu o controle do avião. Todas as dezenove pessoas que

estavam a bordo do PP-SAD Erexim morreram no impacto violento com o

solo.

PP-SAD Erexim no antigo aeroporto de Itajaí

Os primeiros DC-3 chegaram ao Brasil em 1943 para substituir os Junkers

JU-52 alemães, que até então se constituíam na espinha dorsal do

Sindicato Condor, empresa que em 1942 deu origem à Cruzeiro do Sul.

Os quatro primeiros DC-3 da empresa Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S.A.

– PP-CBS Três Américas, PP-CBT América do Norte, PP-CBV América do Sul e

PP-CBX Tupy – foram os únicos do tipo cuja exportação para países da

América Latina foi autorizada pelo governo norte-americano durante a

Segunda Guerra Mundial.

Em 1974, nenhuma das empresas aéreas brasileiras de primeira linha

empregava mais o Douglas DC-3. Alguns deles aqui voaram ainda por



algum tempo transportando passageiros em voos não regulares ou malas

postais. Aos poucos, porém, desapareceram completamente do cenário

aeronáutico brasileiro.

Um dos últimos exemplares, se não o único ainda a voar no Brasil é o PP-

VBN, originalmente FAB 2017, cuja matrícula civil pertenceu a um DC-3 da

VARIG, que foi exportado para os Estados Unidos quando a empresa gaúcha

deixou de operar esse tipo de avião. Mantido em excelentes condições de

voo, atualmente o PP-VBN estaciona em uma cidade do interior paulista,

em hangar construído por seu proprietário especialmente para abrigá-lo.

Dos cerca de dez mil Douglas DC-3/C-47 fabricados, poucos encontraram

refúgio em museus e colecionadores; a maioria terminou seus dias sob um

maçarico impiedoso, transformada em alumínio reciclável.

PP-CBV no Aeroporto de Congonhas, na década de 1970



76. VASP YS-11 PP-SMI

Samurai PP-SMI no Aeroporto de Congonhas (Jetsite)

No ano de 1967, a VASP adquiriu seis Nihon YS-11 e batizou-os de Samurais,

nome-fantasia que homenageava o Japão, país de origem dos aviões. A

Cruzeiro do Sul já vinha operando com sucesso onze desses turboélices

desde 1966. Equipado com duas turbinas Rolls-Royce Dart de 3.060 HP, o

Samurai transportava sessenta passageiros nas rotas da VASP de médio

curso e grande densidade de tráfego.

Na sexta-feira, 14 de abril de 1972, o Samurai PP-SMI decolou do

Aeroporto de Congonhas às 20h30 com destino ao Aeroporto Santos

Dumont, no Rio de Janeiro. Transportava vinte e um passageiros e quatro

tripulantes sob a responsabilidade do comandante Zenóbio Torres (de 29

anos), há seis anos na VASP, empresa na qual acumulara 6.517 horas de

voo. O copiloto Carlos Alberto de Abreu Valença (de 28 anos), 3.462 horas de

voo, recentemente concluíra o curso de adaptação ao YS-11. Também

integravam a tripulação do PP-SMI os comissários Edite Martins (de 24

anos) e Josemar Jacome da Costa (de 19 anos). Viajavam como tripulantes



extras o comandante Pedro Bartolo (de 41 anos), instrutor de rota do

equipamento YS-11, e o comandante de Viscount Leonel de Mattos Rocha

(de 36 anos). Entre os passageiros, encontravam-se o Brigadeiro Mario

Calmon Eppinghaus, comandante da Escola de Oficiais Especialistas e de

Infantaria de Guarda (EOEIG) da Aeronáutica, e Aarão Knijnik, diretor-

executivo da Shell do Brasil, sobrevivente do incêndio que destruíra o

edifício Andrauss, em São Paulo, alguns anos antes.

O tempo bom fazia prever um voo de rotina. O PP-SMI subiu para dez mil

pés de altitude e prosseguiu pela aerovia Âmbar Meia (A-6), mão única no

sentido de São Paulo ao Rio de Janeiro, na época balizada pelos radiofaróis

(NDB) de Mogi Guaçu, Santa Cruz, Afonsos e Quebec, este último situado na

Ilha dos Ferros. O tempo estimado de voo era de uma hora, e a chegada ao

Rio estava prevista para as 21h30.

Às 21h15, o PP-SMI chamou o controle de aproximação (APP) do Rio,

informando que passava a posição “Cará”, fixo de entrada do terminal (TMA)

do Rio – área circular de cem quilômetros de raio com centro nas

proximidades do Aeroporto do Galeão. Naquele momento, o Samurai voava

a dez mil pés (3.300 m) de altitude. A partir daí, o APP orientou o PP-SMI a

descer para sete mil pés na proa do NDB de Santa Cruz, devendo informar

no bloqueio daquele radiofarol. Minutos mais tarde, o PP-SMI acusou no

bloqueio de Santa Cruz, sendo autorizado a prosseguir descendo para cinco

mil pés na proa do NDB de Afonsos. Às 21h24, o Samurai da VASP informou

o bloqueio do NDB de Afonsos a cinco mil pés, sendo liberado para três mil

pés na proa do NDB Q (Quebec), devendo reportar o bloqueio daquele

auxílio. Esta foi a última transmissão do Samurai. Na tarde do dia seguinte,

seus destroços foram localizados em Muriqui, distrito de Secretário,

município de Petrópolis, a 46 km do Campo dos Afonsos e a 64 km do

Aeroporto Santos Dumont.



Com exceção de algumas poucas nuvens esparsas, as condições

meteorológicas na TMA RJ eram excelentes. O teto e a visibilidade eram

praticamente ilimitados, e todos os auxílios à navegação e aproximação

funcionavam normalmente. Os dois minutos transcorridos entre a última

mensagem transmitida pelo piloto do Samurai, informando o bloqueio de

Afonsos, e o momento do impacto com a Serra Maria Comprida

evidenciaram que o avião jamais chegou realmente a bloquear o radiofarol

do Campo dos Afonsos, posição possivelmente informada com base

apenas em navegação estimada.

Uma linha reta unindo o Aeroporto de Congonhas ao local do acidente

formava um ângulo de oito graus com a rota que o PP-SMI deveria ter

percorrido. O vento em altitude, que soprava do quadrante sul, poderia ter

concorrido para o desvio, porém os pilotos contavam com vários auxílios

eletrônicos de navegação para corrigi-lo. Na TMA RJ estavam disponíveis os

VORs de Piraí, Caxias, Itaipu Açu, além dos radiofaróis de Santa Cruz, Nova

Iguaçu, Afonsos, Galeão, Santos Dumont, Ilha dos Ferros (Quebec) e Ilha

Rasa. Os investigadores teriam que procurar as respostas para suas dúvidas

na cabine de comando do Samurai.

Há muito se sabe que o nível de alerta dos pilotos varia em razão direta do

grau de dificuldade do voo. Naquela noite, o céu era “de brigadeiro”, e o voo

até o Rio tão fácil quanto voltar para casa dirigindo o próprio carro após um

dia de trabalho. O Samurai estava com trinta por cento de sua capacidade e

havia dois comandantes viajando como extras. É possível que ao menos um

deles estivesse na cabine de comando, o que pode ter ensejado uma

conversação descontraída entre colegas de profissão. Após o través de

Ubatuba, o próximo fixo compulsório (posição a ser informada ao órgão de

controle de tráfego aéreo) da A-6 era Cará, entrada da TMA RJ, posição



virtual estabelecida pela marcação magnética 092 graus do radiofarol de

Santa Cruz e por determinada radial do VOR de Barra do Piraí.

É provável que o primeiro elo da cadeia de eventos que conduziu ao

acidente tenha sido gerado quando o VOR de Piraí foi sintonizado para

determinar a posição Cará. Possivelmente por alguma falha de operação (o

copiloto talvez ainda não estivesse bem familiarizado com todas as

peculiaridades do Samurai), o VOR de Piraí tenha sido inadvertidamente

selecionado como fixo ativo de navegação, fazendo com que o piloto

automático tomasse a proa de Piraí em vez da proa de Santa Cruz, manobra

discreta que pode ter passado despercebida aos pilotos. Provavelmente o

Samurai passou à esquerda de Santa Cruz e ainda mais à esquerda do

Campo dos Afonsos, tendo o bloqueio desses dois NDB sido

equivocadamente informado com base apenas em navegação estimada.

Provavelmente, os pilotos não perceberam que o avião tomara a proa de

Piraí. Talvez distraídos pela conversa com os “extras”, imaginavam que o

Samurai continuava no rumo do Rio. Na hipótese de terem observado que

os ponteiros dos ADF indicavam Santa Cruz e Afonsos ligeiramente à direita,

podem ter acreditado tratar-se de pequeno desvio, que não inspirava

maiores cuidados. A percepção de que havia algo de muito errado com o

voo deve ter-lhes assaltado ao sintonizarem o NDB Q (Quebec), auxílio

básico do procedimento de descida que deveriam executar. Em vez do

ponteiro do ADF indicar a proa, apontou a lateral direita, levando Torres e

Valença a desconfiarem da correção dos sinais recebidos daquele

radiofarol. Há indícios de que tentavam sintonizar um dos VORs do Rio

quando o avião se chocou contra a encosta da serra.

Somente alguns anos após o acidente os VORs instalados no Brasil

passaram a ser equipados com DME (equipamento medidor de distância),

que informa a distância em milhas náuticas a que o avião se encontra do



auxílio sintonizado. Como, na época, o APP RJ não dispunha de radar, o

controlador não enxergava o avião e, portanto, não tinha como detectar

eventuais erros de posição geográfica dos pilotos.

A investigação concluiu que a causa provável do acidente foi a baixa

qualidade da navegação que vinha sendo realizada pelos pilotos e o

procedimento inadequado dos mesmos com relação ao voo por

instrumentos. O acidente foi atribuído a erro de pilotagem pela falta de

correção da deriva e pelo fato de os pilotos terem determinado o bloqueio

dos fixos da aerovia, à noite, valendo-se apenas de navegação estimada.

A segurança de voo se fundamenta em elevado nível de alerta. Não é por

outra razão que a maioria dos acidentes ocorre em casa, lugar onde as

pessoas sentem-se seguras, imunes aos perigos do mundo exterior. Por

sentirem-se assim, tendem a se expor a perigos inusitados que, na melhor

das hipóteses, redundam em ossos quebrados e temporadas em hospitais.

Por paradoxal que possa parecer, a facilidade do voo talvez tenha

concorrido para o acidente. Uma conversa informal na cabine de comando

com os tripulantes extras pode ter distraído os pilotos. É possível que a

pouca familiarização de Valença com algumas das peculiaridades do

sistema diretor de voo do Samurai tenha originado o erro operacional que

levou o bimotor na direção das montanhas que circundam Piraí.

A partir da década de 1970, o sistema de controle de tráfego aéreo

brasileiro foi sendo progressivamente dotado de radares. Atualmente, todos

os aviões que percorrem nosso espaço aéreo são permanentemente

vigiados e controlados. Tudo isso, somado à introdução de sistemas

independentes de navegação inercial e por satélite, reduziu drasticamente

o risco de voltarem a ocorrer acidentes causados por erros de posição

geográfica dos pilotos, como o que destruiu o Samurai PP-SMI da VASP

naquela noite de outono.



77. CRUZEIRO SE-210 PP-PDX

Caravelle PP-PDX da Cruzeiro do Sul em Fortaleza

O voo 109 da Cruzeiro do Sul partiu de Belém do Pará às 6h30 da sexta-feira,

1° de junho de 1973, com destino ao aeroporto de São Luiz do Maranhão,

oficialmente denominado Marechal Cunha Machado, mas informalmente

conhecido por “Tirirical”. Além de sete tripulantes, o Caravelle PP-PDX

conduzia a bordo dezesseis passageiros. Quarenta minutos mais tarde, ao

entrar em contato com o Controle de Aproximação (APP), o comandante

Alexandre de Casrilevitz (com 38 anos de idade e 10.800 horas de voo)

informou que executaria o procedimento de descida por instrumentos,

apesar de as condições meteorológicas serem excelentes. Quando o avião

estava na reta final, aproximadamente a 150 metros (500 pés) de altura, o

piloto informou “trem baixado e travado” e recebeu da Torre de Controle

(TWR) autorização para pousar. O vento de superfície era calmo, e o teto e a

visibilidade praticamente ilimitados.

De serviço na TWR, o sargento da FAB Olival Gomes Barbosa observava o

pouso do Caravelle quando o avião, sem motivo aparente, arremeteu com



ângulo de subida tão pronunciado que ele pôde observar toda a parte

inferior do jato. Segundos depois, o avião rolou à direita e mergulhou na

mata de tiriricas que margeava a pista, desintegrando-se no impacto. Seus

destroços fragmentados foram consumidos pelo fogo.

Apenas os motores e parte da cauda puderam ser examinados pelos

investigadores, que apuraram que o motor direito desenvolvia plena

potência no momento do impacto, mas que o motor esquerdo funcionava

em baixa rotação. O trem de pouso estava baixado e travado, enquanto os

flaps transitavam por 24 graus, configuração compatível com a fase inicial

de uma arremetida. Por outro lado, o Gravador de Dados de Voo (FDR), de

primeira geração, somente registrava poucos parâmetros, insuficientes para

que os investigadores pudessem esclarecer a causa da inusitada e radical

manobra final do avião, na qual o ângulo de subida atingiu 62 graus, valor

extremamente alto se comparado aos 15 graus normalmente empregados

numa arremetida normal. As unidades de controle do leme de

profundidade (profundor) e do leme de direção funcionaram normalmente

quando testadas em bancada. O reservatório hidráulico do sistema Azul

ainda continha seis litros, evidência que, segundo a comissão, afastava a

possibilidade de ter havido perda de controle por falta de óleo hidráulico. O

reservatório do outro sistema hidráulico (Verde) estava vazio, fato atribuído

a vazamento posterior ao acidente devido à posição em que ficaram os

destroços. A velocidade mais baixa registrada no FDR foi 130 nós, o que

afastou a possibilidade de a arremetida ter sido iniciada para evitar um

estol iminente à baixa altura, já que essa velocidade era superior à

velocidade de estol para o peso e a configuração do PP-PDX.



Destroços do PP-PDX (revista Veja)

A investigação não conseguiu apurar se o motor esquerdo realmente

falhara em voo ou estava apenas reduzido. Também não conseguiu

determinar a causa da atitude extrema do PP-PDX, que provocou a perda

de sustentação (estol) e a subsequente queda do avião em direção ao solo.

Assim, o fator determinante do fim trágico do voo 109 da Cruzeiro do Sul

permanece ainda hoje um mistério.

Nos quarenta e cinco anos em que voaram regularmente, sessenta e dois

Caravelle foram perdidos em acidentes, nenhum dos quais, porém, com

características similares ao acidente do PP-PDX. Um deles, ocorrido a 6 de

janeiro de 1987 com um Caravelle da Transwede, talvez possa ter algo a ver

com o mistério do Tirirical.

Naquele dia, o Caravelle SE-DEC decolava de Estocolmo quando, ao

atingir cerca de dez metros de altura, baixou bruscamente o nariz e bateu

forte na pista, quebrando o trem de pouso, derrapando e pegando fogo.

Felizmente, todas as vinte e sete pessoas que conduzia escaparam ilesas,

muito embora o avião tenha ficado completamente destruído. A



investigação concluiu que o provável fator determinante do acidente fora

um mau funcionamento do “transmissor de ângulo de ataque”.

Os controles de voo do Caravelle eram assistidos (reforçados) por três

sistemas hidráulicos independentes. Um corretor de arfagem (pitch

corrector) recebia informações de um transmissor de ângulo de ataque e de

acumuladores de pressão hidráulica instalados em cada um dos três

sistemas. No caso do SE-DEC, os acumuladores estavam vazios,

possivelmente devido a um vazamento na linha alimentadora que os três

compartilhavam. Isso gerava bloqueio de ar no sistema, alterando a

percepção do piloto com relação à sensibilidade do leme de profundidade.

No acidente de Estocolmo, o mau funcionamento do transmissor fez com

que o corretor de arfagem sinalizasse indevidamente a necessidade de

redução do ângulo de ataque na decolagem, confundindo o piloto de tal

forma que este julgou ter perdido o controle longitudinal do avião, embora

o Caravelle ainda fosse parcialmente controlável. A hipótese de um mau

funcionamento do transmissor de ângulo de ataque ter provocado o

comportamento anômalo do PP-PDX durante a arremetida foi afastada pela

comissão investigadora depois que a unidade de controle do leme de

profundidade funcionou normalmente no teste de bancada.

Na hipótese de o piloto ter sido surpreendido pelo súbito comportamento

anômalo do controle de arfagem do PP-PDX na aproximação final, não teria

tempo suficiente para investigar a causa do problema. Talvez a sensação de

haver perdido o controle do avião o tenha levado a puxar a coluna do

manche mais do que o necessário para arremeter, levantando

excessivamente o nariz do avião, que assim perdeu energia e se projetou ao

solo. Por outro lado, também é possível que o grande e inusitado ângulo de

subida tenha resultado de uma falha do indicador de atitude do piloto,

evidência que infelizmente se perdeu pela fragmentação dos destroços.



A diferença de potência entre os dois motores no momento do impacto

poderia estar relacionada à execução do procedimento de descida por

instrumentos, simulando a falha de um dos motores para fins de

treinamento do copiloto. Neste caso, o motor esquerdo estaria

propositalmente reduzido, procedimento comum ao tempo em que os

simuladores de voo despontavam no cenário da aviação comercial e os

treinamentos ainda eram realizados nos próprios aviões.

Como vinha movimentando apenas o manete de potência do motor

direito, o piloto, ao ser surpreendido por problema de controle, pode ter

avançado somente a manete do “motor bom” para arremeter. Ainda nessa

mesma hipótese, caso tivesse avançado simultaneamente ambos os

manetes, o motor esquerdo levaria cerca de oito segundos a mais do que o

direito para desenvolver potência de arremetida, tempo que um motor a

jato leva para acelerar de marcha lenta até potência máxima.

Embora várias testemunhas oculares do acidente tenham afirmado que

um dos motores do Caravelle estava em chamas durante a arremetida, é

possível que isso tenha resultado de um estol de compressor e não

propriamente de um incêndio no motor. Grandes ângulos de ataque

dificultam a ingestão de ar pelas turbinas, principalmente quando essas se

localizam na cauda, como as do Caravelle; o motor “tosse” como se

asfixiado, e não consegue desenvolver potência. O estol faz com que

chamas sejam expelidas pelo escapamento a cada “tossida” do motor.

Portanto, é possível que as chamas observadas pelas testemunhas

derivassem de um estol de compressor do motor esquerdo, que acelerava

rapidamente enquanto o avião assumia ângulos de ataque cada vez

maiores.



PP-PDX no Aeroporto do Galeão (Mario Vaz Carneiro)

Qualquer que tenha sido a natureza do problema que originou a inusitada

e fatal manobra final do avião, essa foi de natureza grave e se manifestou

súbita e inesperadamente, surpreendendo a dois pilotos experientes e

capazes. Além do comandante Alexandre de Casrilevitz, integravam a

tripulação do Cruzeiro 109 o copiloto Soter de Araújo França, o mecânico de

voo Sílvio Júlio Rocha de A. Santos e os comissários Ana Maria Ojeda, Nilza

Bastos, Clodomiro Soares e Ricardo José Lagos Castelo Branco.



78. VARIG BOEING 707 PP-VJZ

Destroços do Boeing 707 PP-VJZ da VARIG

Em 1973, o Brasil atravessava um ciclo de prosperidade. O general Emílio

Garrastazú Médici era o Presidente da República, porém uma contestação

armada à legitimidade do regime militar desencadeara forte reação do

governo, fase que passou à história como “anos de chumbo”. Éramos a

oitava economia do mundo, e muitos acreditavam que brevemente

ingressaríamos no seleto clube dos países desenvolvidos. O acelerado

crescimento do país tinha reflexos positivos também em nossa aviação

comercial. As empresas aéreas ofereciam vagas para pilotos nos jornais de

maior circulação. Naquela época, a VARIG era a única empresa aérea

brasileira a voar para os Estados Unidos, África e Europa. Suas linhas

internacionais abrangiam também vários países das Américas do Sul e

Central, e suas linhas domésticas estendiam-se por todo o território

nacional. Era a maior companhia aérea brasileira e latino-americana,

conhecida e respeitada em todo o mundo pelo padrão de excelência de



seus serviços.

Na noite do domingo, 10 de junho de 1973, o Boeing 707 PP-VJZ decolou

do Aeroporto do Galeão, iniciando o voo 820 com destino a Paris (Orly) e

Londres (Heathrow). Configurado com vinte lugares na primeira classe e 120

na turística, o avião conduzia a bordo 117 passageiros e 17 tripulantes, sob

o comando do paraibano Gilberto Araújo da Silva, casado, com sete filhos,

49 anos e 18 mil horas de voo, 4.642 das quais acumuladas em Boeing 707.

Antonio Fuzimoto, com 43 anos e 17.790 horas de voo, era o primeiro-

oficial; Antonio Basso (de 46 anos) e Ronald Utermoehl (de 23 anos), os

copilotos; Carlos Diefenthaler Neto e Claunor Bello, mecânicos de voo;

Salvador Ramos Heleno e Zilmar Gomes da Cunha, navegadores. Os

comissários João Egídio Galetti, Alain Henri Tersis, Andrée Piha, Carmelino

Pires de Oliveira Júnior, Edemar Gonçalves Mascarenhas, Elvira Strauss, Luiz

Edmundo Coelho Brandão e Sérgio Carvalho Balbino cuidavam dos

passageiros sob a supervisão discreta da inspetora Hanelore Danzberg.

Entre os passageiros, encontravam-se Regina Maria Rosenburg Lecréry (de

33 anos), atriz e socialite carioca; Felinto Strumbling Müller (de 75 anos),

presidente do Senado; Antonio Carlos Scavone (de 33 anos), comentarista

de Fórmula Um da TV Globo; Reeta Sing (de 19 anos), filha do embaixador

da Índia no Brasil; Júlio De Lamare (de 45 anos), narrador de esportes da TV

Globo; Joerg Bruder (de 35 anos), brasileiro, campeão mundial de iatismo e

Agostinho dos Santos (de 41 anos), cantor romântico de muito sucesso na

época.

No final da manhã seguinte, 11 de junho, o voo 820 já descera para oito

mil pés de altitude e estava em contato bilateral com o Controle de

Aproximação (APP) de Paris. Era primavera na Europa, e o céu da capital

francesa estava claro. Pouco depois, a tripulação do VARIG 820 reportou a

presença de fogo a bordo e declarou emergência. Para apressar o pouso, o



APP autorizou o avião a descer para três mil pés e começou a orientá-lo, por

meio do radar, diretamente para a cabeceira da pista 07 do Aeroporto de

Orly.

A bordo do Boeing, a situação rapidamente se deteriorava. Rolos de

fumaça negra e viscosa saíam do banheiro traseiro esquerdo e avançavam

pelo corredor em direção à cabine de comando, sufocando os passageiros.

Esforços desesperados dos comissários para extinguir o fogo não surtiam

efeito. Extintores portáteis eram descarregados a esmo dentro do banheiro

esquerdo já totalmente obscurecido, suposto lugar de origem do fogo.

Fugindo da fumaça, alguns tripulantes buscavam refúgio na cabine de

comando enquanto outros tentavam, sem êxito, abrir as saídas laterais de

emergência para que a menor pressão do ar exterior sugasse a fumaça para

fora do avião.

A escuridão e o silêncio eram totais. O jovem copiloto Ronald Utermoehl

tentava desesperadamente localizar a comissária Elvira Strauss, sua

namorada, perdida em algum ponto do corredor enfumaçado. O

passageiro Ricardo Trajano, de 21 anos, abandonara seu assento na

penúltima fileira da classe turística e deslocara-se até a porta dianteira para

fugir da fumaça. Foi o único a deixar seu assento. Todos os demais

permaneceram sentados em suas poltronas, perdendo a consciência na

medida em que aspiravam a fumaça tóxica, que avançava inexoravelmente

do fundo para frente do avião. O fogo consumia o oxigênio do ar que os

ocupantes do Boeing respiravam. O calor intenso derretia o revestimento

interno da cabine de passageiros, de plástico moldado, produzindo óxido

de carbono, anidrido carbônico, ácido clorídrico e ácido fluorídrico.

Obrigados a respirar essas substâncias venenosas, os passageiros perdiam

a consciência em segundos. As máscaras de oxigênio a eles destinadas não

foram liberadas pelos pilotos, já que sua utilização é prevista somente em



caso de despressurização da cabine, não surtindo efeito algum contra a

fumaça, pois fornecem oxigênio misturado ao ar (contaminado) da cabine.

O procedimento de emergência para fumaça a bordo consiste em ventilar

ao máximo o interior do avião e aproveitar o diferencial de pressão para

expelir a fumaça para fora. O piloto seleciona as packs (unidades

controladoras de fluxo do sistema de ar-condicionado e pressurização, que

recebem ar dos compressores dos motores) em High e aumenta a potência

dos motores para acelerar o fluxo do ar empregado para pressurizar e

climatizar o interior do avião. Em seguida, despressuriza a cabine, abrindo a

Outflow Valve, válvula pneumática, que regula a saída do ar que circula no

interior do avião para manter a cabine pressurizada. Aberta a Outflow, o ar

circula rapidamente pelo interior da cabine e arrasta a fumaça para fora. Se

o fogo se tornar incontrolável, como no caso do VARIG 820, um pouso

imediato se impõe, pois em pouco tempo a fumaça pode matar

passageiros e tripulantes por asfixia e intoxicação, e o fogo vir a

comprometer a resistência estrutural do avião.

A tripulação do Boeing fez tudo o que estava ao seu alcance. A fumaça

densa já invadia a cabine de comando, impedindo a visualização da pista e

do painel de instrumentos. Fuzimoto pilotava o Boeing da cadeira do lado

esquerdo, enquanto Gilberto o auxiliava do assento da direita. Ambos

utilizavam suas máscaras alimentadas com oxigênio puro. A fumaça,

porém, fazia seus olhos arderem, e não demoraria muito para que as

pálpebras se fechassem automaticamente para protegê-los. Gilberto e

Fuzimoto estavam prestes a perder o controle do Boeing.

Como se tivessem previamente combinado, os dois abriram as janelas

laterais da cabine. A menor pressão externa sugou parte da fumaça para

fora, garantindo-lhes mais alguns segundos de controle sobre o avião. Sem

visão à frente, eles enxergavam apenas o solo parisiense através das janelas



laterais abertas. O Boeing voava baixo, e os tripulantes que se haviam

refugiado na cabine de comando, em pânico, exortavam os pilotos a

pousarem o quanto antes.

Faltavam poucos quilômetros para o PP-VJZ atingir a pista 07 de Orly.

Fuzimoto observou que passavam a sobrevoar uma plantação (de cebolas),

e decidiu dar um basta àquela agonia. Enquanto reduzia os manetes de

potência, sentiu a mão de Gilberto sobre a sua, fazendo a mesma coisa. O

momento era dramático e exigia uma decisão radical e corajosa. Com o

nariz um pouco alto, o avião tocou o solo configurado para pouso, com o

trem e os flaps estendidos. O mecânico de voo Diefenthaler, que estava em

pé, foi lançado contra o painel superior e morreu no primeiro impacto com

o solo. Os demais tripulantes escaparam pelas janelas laterais da cabine de

comando. O jovem Ricardo Trajano foi o único sobrevivente entre os 117

passageiros. Inconsciente e queimado, foi salvo pelo bombeiro francês

Jean-Marc Veron, que invadiu o avião e o resgatou das chamas.

A comissão francesa que investigou o acidente concluiu que, embora o

fogo tenha se manifestado no banheiro traseiro central, a fumaça migrou

para o banheiro adjacente (esquerdo) através do espaço existente entre o

revestimento interno e a estrutura do avião. A origem do fogo pode ter sido

um curto-circuito ou, provavelmente, a falta de cuidado de um dos

passageiros ao atirar o resto de seu cigarro na cesta de papéis usados, que

estava repleta ao final de dez horas e meia de voo. Os tripulantes que

primeiramente tentaram combater o fogo descarregaram inutilmente seus

extintores portáteis no banheiro esquerdo, por onde a fumaça saía, e não

no banheiro central, onde lavrava o incêndio. Este equívoco, induzido pela

urgência e também pelo fato de o banheiro esquerdo estar totalmente

obscurecido pela fumaça, tornou ineficazes as ações de combate ao fogo.

Isolados na cabine de comando, os pilotos não dispunham de recursos



para controlar o incêndio que grassava no interior do avião, tarefa que

cabia aos comissários de bordo.

O depósito de papéis, no qual o incêndio provavelmente começou, estava

em contato direto com o revestimento plástico que modelava o interior do

Boeing. As chamas migraram dos papéis para o plástico, e o incêndio se

intensificou. Na época, os banheiros não eram equipados com sensores de

fumaça, o que retardou a detecção do incêndio, e consequentemente as

ações para combatê-lo. Quando a cabine de comando ficou totalmente

tomada pela fumaça, só restava aos pilotos pousar tão logo quanto

possível. Até o pouso na plantação de cebolas, as chamas ficaram

confinadas à parte traseira do avião, porém tripulantes e passageiros foram

intoxicados pela fumaça, monóxido de carbono e outros gases venenosos

provenientes da combustão do material plástico, utilizado no revestimento

interno do PP-VJZ.

O comandante Gilberto Araújo da Silva recuperou-se das lesões

provocadas pelo acidente e voltou a voar. Desapareceu, sem deixar rastro,

nas águas do Oceano Pacífico na noite de 30 de janeiro de 1979 quando, no

comando do Boeing 707 PP-VLU, voava de Tóquio para Los Angeles

transportando carga do Japão para o Brasil. O comandante Antônio

Fuzimoto ficou afastado de voo por seis meses, recuperando-se dos

ferimentos recebidos no desastre. Posteriormente voltou à ativa, vindo a se

aposentar em 1990 como comandante de Boeing 747.

O acidente de Orly levou à instalação de detectores de fumaça e à

proibição de fumar nos banheiros de bordo. O relatório final do acidente,

elaborado pela autoridade aeronáutica francesa, concluiu ainda que “As

cestas de lixo destinadas a receber os papéis usados não se enquadravam

nas exigências do parágrafo ‘d’ da CAR 4B 381, não estando aptas a impedir

o desenvolvimento de um eventual incêndio”.



Boeing 707 PP-VJZ da VARIG no aeroporto de Copenhague



79. VASP YS-11 PP-SMJ

Samurai PP-SMJ da VASP no Aeroporto Santos Dumont (Helio Bastos Salmon)

Os aviadores brasileiros são anualmente homenageados no dia 23 de

outubro, “Dia do Aviador”, que recorda o primeiro voo público e autônomo

realizado em 1906 por Alberto Santos Dumont com o 14 Bis no Campo de

Bagatelle, em Paris. Sessenta e sete anos depois, às 08h40 da terça-feira, 23

de outubro de 1973, o YS-11 Samurai PP-SMJ, “Cidade de Cuiabá”, da VASP,

corria pela pista 20 do Aeroporto Santos Dumont para decolar com destino

a Belo Horizonte transportando cinco tripulantes e 60 passageiros. Oito nós

antes da Vê Um (V-1), velocidade limite para abortar a decolagem, o motor

esquerdo falhou. O comandante Orzilli Alves Passos reduziu totalmente a

potência, pisou fundo nos pedais dos freios e reverteu a tração dos

motores. Ao constatar que o Samurai continuava veloz, aplicou o freio de

emergência, porém sem resultado. Como último recurso, recolheu o trem

de pouso na esperança que o atrito da fuselagem com a pista impedisse o

avião de mergulhar nas águas da baía. Saltando sobre as pedras, o PP-SMJ



caiu no mar a cem metros da cabeceira. A maioria dos passageiros

conseguiu abandonar o avião e nadar para terra firme. Oito morreram

afogados.

O sargento Pitta, comandante da guarda do portão principal da Escola

Naval, localizada ao lado do Aeroporto Santos Dumont, viu o Samurai

ultrapassar o final da pista e cair no mar. Sem perder tempo, correu até a

sala do oficial de dia, tenente Tito, para informá-lo do acidente: “Um avião

acaba de cair!”, exclamou. Tito, que conversava com o capitão Damasceno,

chefe do departamento de saúde, acionou o alarme. Poucos minutos mais

tarde, duas equipes de socorro e muitos militares da Escola Naval

socorriam os sobreviventes, que nadavam nas imediações do avião meio

submerso.

Em uma pista curta e sem área de escape como a do Santos Dumont, a

falha de um motor quase na V-1 é emergência séria, que envolve alto risco.

Para que a rejeição da decolagem seja bem-sucedida, o piloto deve

imediatamente reduzir os motores (a utilização do reverso é opcional

nesses casos) e aplicar os freios ao máximo. Tudo dando certo, o avião irá

parar no finzinho da pista. É importante destacar que a brusca assimetria

de potência, resultante da parada súbita de um dos motores, dificulta o

controle direcional do avião no solo, mobilizando a atenção do piloto, e

consequentemente retardando o início das ações de rejeição. Esta é uma

das razões pelas quais grande parte das decolagens abortadas nas

proximidades da V-1 termina além da pista.

O piloto dispõe de apenas três segundos para perceber a falha, identificar

o problema, decidir e iniciar as ações de rejeição, pois o avião está veloz e o

final da pista se aproximando. Ao abortar a decolagem, o piloto tem a

sensação de que a desaceleração é mais lenta do que deveria, pois o avião

demanda mais pista para acelerar do que para desacelerar – falsa



impressão que poderá levá-lo a considerar o comprimento de pista que tem

pela frente insuficiente para parar o avião. Além disso, o sistema

antiderrapante (anti-skid system), que evita o bloqueio das rodas

garantindo a menor distância de parada, libera os freios toda vez que as

rodas tendem a derrapar. Os pedais ficam “ciclando”, levando o piloto a

desconfiar da eficiência dos freios e cair na tentação de aplicar o freio de

emergência, dispositivo do tipo freio de estacionamento cuja utilização é

prevista somente nos raros casos de falha total do sistema normal de freios.

Contornando o sistema antiderrapante, o freio de emergência bloqueia as

rodas, aumentando a distância de parada em vez de diminuí-la, pois o

atrito das rodas bloqueadas com a pista desgasta os pneus, produzindo

roletes de borracha que se interpõem entre as rodas e a pista, atuando

como verdadeiros rolamentos. Nesses casos, o recolhimento tardio do trem

de pouso no solo é de pouca ou nenhuma eficácia na redução da distância

de parada.

PP-SMJ meio submerso na Baía da Guanabara (Zero Hora)

Algumas das vítimas fatais do Samurai faleceram depois de resgatadas

por militares da Escola Naval. É possível que tivessem sobrevivido caso o

Aeroporto Santos Dumont dispusesse de equipes de salvamento em estado

permanente de alerta em ambas as cabeceiras da pista. A demora de



socorro, deficiência antiga e crônica do Santos Dumont, agravou as

consequências do desastre, tal como ocorrera vinte anos antes, no dia 12

de setembro de 1954, quando o Douglas DC-3 PP-CDJ da Cruzeiro do Sul

ultrapassou o final da pista ao tentar o pouso monomotor, acidente em que

seis passageiros morreram afogados por não terem sido socorridos a

tempo.



80. VASP E-110 PP-SBE

Bandeirante PP-SBE da VASP no Aeroporto de Congonhas (Flap Internacional/Jetsite)

A história do Brasil registra algumas heroicas tentativas individuais de

transformar um país rural e atrasado em moderno estado industrial. Um

dos tropeços históricos na caminhada rumo ao desenvolvimento foi o

jamais explicado incêndio do estaleiro de Ponta da Areia, episódio que

abortou o até então bem-sucedido esforço desenvolvido pelo Visconde de

Mauá no sentido de dotar o Brasil do século XIX de uma indústria autônoma

de construção naval. O processo de industrialização brasileiro somente

decolou a partir de 1930, vindo a se acelerar na década de 1950 durante o

governo JK.

Para queimar etapas rumo à industrialização, Juscelino Kubitschek optou

por atrair indústrias automobilísticas de renome mundial para aqui

fabricarem seus produtos, concebidos e projetados em suas matrizes sem a

participação de brasileiros. Esta iniciativa inundou em pouco tempo o Brasil

de automóveis e caminhões, porém desestimulou o desenvolvimento de

uma indústria automobilística autônoma, genuinamente nacional,



tornando o Brasil praticamente refém das grandes corporações que hoje

dominam o mercado automotivo. Dez anos antes, entretanto, o nascente

Ministério da Aeronáutica decidira trilhar um caminho diferente: primeiro

formar uma massa crítica de especialistas em projeto e fabricação de

aviões, para só depois criar e desenvolver uma indústria aeronáutica

genuinamente brasileira.

Em 1948, foi ativado em São José dos Campos o Centro Tecnológico da

Aeronáutica, atual Centro Técnico Aeroespacial (CTA), que viria a se

constituir na matriz geradora da indústria aeroespacial brasileira. Vinte

anos mais tarde, em 1968, os primeiros resultados positivos dessa iniciativa

se materializavam no projeto do Bandeirante, primeiro avião de transporte

idealizado e construído no Brasil, que incorporava a última palavra em

tecnologia para aviões de sua categoria. O Bandeirante se revelou um

sucesso mundial de vendas, consagrando a EMBRAER e inserindo o Brasil

no restrito e competitivo mercado aeronáutico internacional.

Passados quarenta e cinco anos de sua fundação, a EMBRAER ocupa a

terceira posição entre os fabricantes mundiais de aviões, atrás apenas da

Boeing e da Airbus, e o primeiro lugar entre as empresas exportadoras do

país.

Em 1973, os primeiros Bandeirantes, designados C-95 na versão militar,

começaram a ser entregues à FAB. Os poucos Douglas DC-3 que ainda

voavam nas empresas aéreas brasileiras estavam sendo gradativamente

retirados de serviço, deixando as cidades do interior sem voos regulares.

Omar Fontana, vislumbrando a oportunidade de renovar a frota da

Transbrasil e consolidar a posição de sua empresa no mercado regional,

adquiriu seis Bandeirantes (PT-TBA, B, C, D, E e F), que foram pintados com

cores atraentes e exclusivas, passando a empregá-los nas ligações das

cidades médias do interior com as capitais servidas pelos voos da empresa,



alimentando suas linhas tronco e permitindo a seus passageiros

concluírem as viagens nas cidades em que tinham domicílio ou negócios.

Seguindo os passos de Fontana, a VASP também aposentou seus DC-3 e

adquiriu dez dos novos turboélices da Embraer (PP-SBA, B, C, D, E, F, G, H, I e

J), tendo o primeiro voo regular de um Bandeirante da VASP sido realizado

pelo PP-SBA no dia 1° de outubro de 1973.

Os Bandeirantes das séries C e P, inicialmente utilizados apenas no Brasil,

não eram pressurizados e transportavam no máximo dezesseis passageiros.

Dois motores a jato Pratt & Whitney PT6A-27, de 680 SHP, impulsionavam

hélices Hartzell de três pás, equipadas com sistema de embandeiramento

automático. Quando o motor perdia potência na decolagem ou na

arremetida, esse sistema perfilava automaticamente a hélice com o vento

relativo (passo bandeira), reduzindo o arrasto produzido pela hélice em

cata-vento e melhorando o desempenho do avião.

Cruzando a 360 km/h, dotado de radar meteorológico e piloto

automático, o Bandeirante era bem equipados para voo por instrumentos.

As normas internacionais de homologação da época, no entanto,

dispensavam a instalação de gravadores de parâmetros de voo e de vozes

da cabine (flight data recorder e cockpit voice recorder) em aviões de

transporte público cujo peso máximo de decolagem não excedesse 5.600

kg. Por esse motivo, o Bandeirante não incorporava gravadores de voo, as

famosas caixas-pretas, indispensáveis ao pleno esclarecimento de

acidentes aeronáuticos.

Às seis horas e trinta e três minutos da quinta-feira, 27 de fevereiro de

1975, o Bandeirante PP-SBE decolou da pista 34 (atual 35) do Aeroporto de

Congonhas, iniciando o voo 640 da VASP para Bauru e Araçatuba. O avião

ainda mantinha o rumo de decolagem quando o motor direito perdeu

potência. O piloto iniciou curva à esquerda, aparentemente com a intenção



de retornar ao aeroporto. O avião perdeu altura, virou de dorso, colidiu com

casas do bairro Campo Limpo e pegou fogo aproximadamente a 1.500

metros da cabeceira oposta da pista da qual decolara vinte segundos antes.

Os dois pilotos e os treze passageiros morreram no impacto.

A tripulação do VASP 640 era constituída do comandante Milton Luiz

Figueroa (4.125 horas de voo, das quais 625 no EMB-110) e do copiloto

Alberto Silva Bastos (392 horas, sendo 204 no EMB-110). O PP-SBE era novo,

estando em operação na VASP há um ano e quatro meses, período em que

acumulou apenas 1.706 horas de voo.

A comissão que investigou o acidente concluiu que o motor direito

perdeu potência logo após a decolagem provavelmente por contaminação

da linha de P3 (pressão de descarga do compressor), utilizada como

referência pela unidade controladora de combustível do motor. Embora

reduzido, o motor direito ainda desenvolvia alguma tração positiva, fato

que pode ter levado o piloto a mantê-lo funcionando enquanto tentava

regressar ao aeroporto.

Operando no peso máximo (5.600 kg), com a hélice direita praticamente

em cata-vento, o PP-SBE perdia energia. A velocidade diminuía e se

aproximava perigosamente de 96 nós, velocidade mínima de controle com

hélice não embandeirada (com hélice embandeirada, a velocidade mínima

de controle era 80 nós). O aumento do fator de carga em decorrência da

curva foi a gota d’água.

Quando a velocidade caiu abaixo da mínima de controle, o momento de

guinada gerado pela força de tração positiva do motor esquerdo, que

desenvolvia potência máxima, superou a capacidade de controle do leme

direcional, carente de energia devido à baixa velocidade do ar. O avião

guinou inexoravelmente à direita, sua asa esquerda avançando enquanto a

direita recuava. A diferença de sustentação entre as asas, provocada pela



guinada, fez o Bandeirante rolar pela direita e despencar para o solo em

posição de voo quase invertido, sem chance de sobrevivência para seus

quinze ocupantes.

Embora a margem de manobra do piloto fosse estreita, pois o PP-SBE

operava no peso máximo, é provável que Figueroa tivesse conseguido trazê-

lo de volta a Congonhas com um só motor funcionando caso a hélice direita

tivesse sido prontamente embandeirada. Essa iniciativa deixou de ser

tomada por ele possivelmente pela forma com que o problema se

apresentou e a rapidez com que se desenvolveu.

A velocidade de uma hélice em voo é controlada pela variação do passo

(ângulo que o perfil da pá forma com seu plano de rotação). O aumento do

ângulo da pá faz aumentar a resistência ao avanço (da pá) e diminuir a

velocidade de rotação da hélice, enquanto a redução do ângulo da pá faz

diminuir a resistência ao avanço e aumentar a velocidade de rotação da

hélice. O controle de velocidade das hélices de passo variável se processa

através da variação de uma de duas forças antagônicas que mantêm o

passo em equilíbrio.

A lógica do sistema de controle das hélices Hartzell contrapõe pressão de

óleo, que tende a levar a hélice para o ângulo mínimo de pá (passo

mínimo), à força de uma mola de embandeiramento, que tende a levar a

hélice para o ângulo máximo de pá (passo máximo). O piloto controla a

velocidade das hélices através de dois manetes (um para cada hélice). O

movimento desses manetes faz variar a pressão de óleo de controle,

rompendo momentaneamente o equilíbrio entre as duas forças

antagônicas e modificando o ângulo da pá (passo). Para embandeirar

manualmente uma hélice, o piloto movimenta sua respectiva alavanca de

controle toda para trás (posição correspondente a passo bandeira), ação

que alivia totalmente a pressão de controle, permitindo que as molas



forcem as pás até o passo bandeira, deixando-as perfiladas com o vento

relativo e imóveis, sem oferecer resistência ao ar.

O sistema de embandeiramento automático é um dispositivo de

segurança utilizado nas decolagens com a finalidade de reduzir o tempo de

embandeiramento da hélice caso o motor apresente queda acentuada de

potência. O sistema drena, automática e imediatamente, o óleo do

servomecanismo da hélice, permitindo que a mola de embandeiramento

leve a hélice para o passo bandeira tão logo o torque do motor caia abaixo

de 200 libras pés, valor correspondente a 12% do torque máximo de

decolagem (1.628 libras pés). Para ligar o sistema de embandeiramento

automático, o piloto simplesmente aciona um pequeno interruptor

localizado no painel à sua frente, porém o sistema só fica realmente

armado quando os manetes de potência são levados além da posição

correspondente a 90% de potência, ativando microcontatos elétricos

instalados no interior do pedestal, condição indicada pelo acendimento de

duas luzes amarelas localizadas ao lado do referido interruptor.

Quando o torque de um dos motores cai abaixo de 370 libras pés, a luz de

embandeiramento automático do outro motor (bom) se apaga

imediatamente, indicando que o sistema deste último foi desarmado para

neutralizar a possibilidade de o embandeiramento automático atuar sobre

ambos os motores. Se o torque do motor em pane continuar a cair, sua

respectiva luz de embandeiramento também se apagará quando o torque

cair abaixo de 200 libras pés, valor de referência para que o contato (de

baixa) energize a válvula solenoide de embandeiramento automático, que

vai posicionar a hélice em passo bandeira. Se o torque do motor bom

também vier a cair abaixo de 370 libras pés após o processo de

embandeiramento automático se haver iniciado (por redução inadvertida

da potência do motor bom pelo piloto, por exemplo), a válvula solenoide



de embandeiramento automático do motor em pane é desenergizada,

levando a hélice a sair do passo bandeira caso ainda não tenha sido

manualmente embandeirada pelo piloto.

A lógica de funcionamento das luzes anunciadoras do sistema de

embandeiramento automático do Bandeirante pode confundir os pilotos

num momento de crise. Essas duas luzes, uma para cada motor,

permanecem acesas durante a fase de decolagem, sendo desligadas pelo

piloto na transição para a fase de subida. Enquanto acesas, as luzes

transmitem a ideia de normalidade, o que contraria a lógica tradicional dos

sistemas de alarme, que associa o acendimento de qualquer luz com

anormalidade. Quando um dos motores falha subitamente na decolagem, a

luz que primeiro se apaga é a correspondente ao motor bom, enquanto a

luz do motor em pane permanece acesa até que o torque caia abaixo de

200 libras pés, quando a luz então se apaga automaticamente. Assim,

durante o processo de embandeiramento automático, a lógica de

informação do sistema se inverte, na medida em que a luz acesa do motor

em pane passa a indicar não mais normalidade, mas anormalidade.

Essa aparente ambiguidade pode induzir o piloto a atuar sobre os

controles do motor bom em vez de agir sobre os do motor em pane. Por

outro lado, é importante frisar que o embandeiramento automático se

processa rapidamente, sem qualquer interferência do piloto, que assim

pode dedicar total atenção à pilotagem do avião. Somente depois de o

embandeiramento haver se consumado automaticamente, o piloto atua

sobre o manete da hélice para confirmá-lo manualmente, seguindo a

sequência prevista na lista de verificações.

A investigação concluiu que uma provável contaminação da linha de P3

levou a FCU (unidade controladora de combustível) a restringir

parcialmente o fluxo de combustível para o motor, que passou, então, a



operar com potência reduzida, suficientemente alta, no entanto, para evitar

que o contato de baixa rotação se ativasse, impedindo o desencadeamento

do processo de embandeiramento automático. O problema exigia o

imediato embandeiramento manual da hélice, porém Figueroa não

dispunha de tempo para raciocinar naquela nublada manhã de quinta-

feira.

A curva à esquerda de retorno à pista agravou uma situação já bastante

crítica. O fator determinante do acidente foi a hélice direita haver

permanecido em baixa rotação, impulsionada pelo motor que desenvolvia

pouca potência. Hélices são caprichosas. Não admitem meio-termo. Ou

funcionam perfeitamente ou devem ser embandeiradas. Girando em baixa

rotação, comprometem o desempenho do avião.

Talvez o PP-SBE tivesse conseguido retornar ao Aeroporto de Congonhas

caso a hélice direita tivesse sido embandeirada manualmente pelos pilotos.

Vinte segundos, no entanto, é muito pouco tempo. Surpreendido pela

redução parcial do motor direito, para a qual não tinha explicação, tendo

pela proa o Morro do Jaraguá, oculto pelas nuvens, Figueroa foi obrigado a

executar curva pela esquerda. Talvez confiasse que o sistema de

embandeiramento automático se encarregaria do motor direito. Quando a

velocidade caiu abaixo de 96 nós, mínima de controle com hélice não

embandeirada, o avião inclinou-se cada vez mais à direita, apesar dos

esforços de Figueroa para controlá-lo e evitar a consumação do desastre.

O PP-SBE foi o primeiro Bandeirante perdido em acidente fatal. Embora

fosse um avião robusto e bem equipado, sua trajetória na aviação

comercial brasileira foi marcada por vários acidentes que acabaram por lhe

granjear a fama – injusta sob todos os aspectos – de avião inseguro.

Concebido para linhas aéreas de terceiro nível, que primordialmente

utilizam aeroportos mal equipados e de maior risco, o Bandeirante foi



homologado segundo critérios menos exigentes do que os aplicados aos

modernos jatos de passageiros. Porém, quando comparado a aviões de sua

categoria, o Bandeirante é um avião seguro, fácil de pilotar, robusto e

honesto – um verdadeiro jipe do ar.

Destroços do PP-SBE (Jetsite)



81. TRANSBRASIL E-110 PT-TBD

Bandeirante PT-TBD da Transbrasil (Jetsite/Flap Internacional)

Com aproximadamente 150 mil habitantes e economia fundamentada na

agroindústria, Chapecó é a capital informal do Oeste catarinense, região

que abrange também a cidade de Concórdia, sede do frigorífico Sadia,

fundado por Atílio Fontana, cujo filho, Omar, organizou em 1955 a empresa

aérea de mesmo nome, com a finalidade de transportar produtos daquele

frigorífico para São Paulo, maior mercado consumidor do país. Desde

então, o Oeste catarinense passou a ser território da Sadia Transportes

Aéreos, que lá operou inicialmente com Douglas DC-3 e, mais tarde, com

Dart Herald. A aquisição dos Bandeirantes coincidiu com a mudança do

nome Sadia para Transbrasil, iniciativa que não rompeu os fortes laços que

uniam a empresa com sua origem.

A partir de 1973, um Bandeirante da Transbrasil passou a ligar

diariamente Porto Alegre com Florianópolis, escalando em Erechim,

Chapecó, Concórdia e Joaçaba, retornando da capital catarinense às 13h30

do mesmo dia, tocando nas mesmas cidades.



Às 15h30 da quinta-feira, 22 de janeiro de 1976, o Bandeirante PT-TBD

decolava de Chapecó com destino a Erechim e Porto Alegre conduzindo a

bordo dois pilotos e sete passageiros. Comandava o voo 107 daquela tarde

o piloto Marcos Antonio Pietrobom de Alvarenga Mafra, cujo copiloto era

Antonio Olintho Garcia de Oliveira. Na época, o aeroporto de Chapecó

ficava localizado dentro dos limites da cidade e possuía dimensões

bastante acanhadas, em nada lembrando o atual, cuja pista asfaltada

possui dois mil metros de extensão.

Naquela tarde, o pequeno bimotor, pintado em dois tons de azul, já

desenvolvia alta velocidade quando o pneu direito estourou,

provavelmente perfurado por algum dos cascalhos pontiagudos que se

espalhavam por toda a superfície da pista. Surpreendido pela guinada e

talvez supondo que o motor direito houvesse falhado, Mafra reduziu os

motores e pisou forte nos freios. Como as rodas do Bandeirante não eram

equipadas com sistema antiderrapante (anti-skid), ficaram bloqueadas pela

freada, deslizando sobre a pista, reduzindo ainda mais o coeficiente de

atrito. A subsequente desintegração do pneu agravou a situação, levando o

avião a ultrapassar ainda veloz o final da pista, que terminava num

barranco alto.

Ernesto Miguel Tenz e Valério Bonetti, empregados da CIPAL

(agroindústria local), foram os primeiros a chegar ao Bandeirante, que

estava relativamente íntegro, porém já envolto em fumaça. Ernesto e

Valério abriram a porta do avião e retiraram Luiz Parisi bastante queimado.

No interior enfumaçado do avião, não se ouviam vozes, gritos ou gemidos,

somente o crepitar das chamas. Enquanto os dois se afastavam carregando

Parisi, o avião explodiu.

Rolf Müller, cidadão alemão casado com uma gaúcha e domiciliado na

Bolívia, conseguiu abandonar o Bandeirante por conta própria, apesar de



queimaduras que atingiam vinte e cinco por cento de seu corpo. Foi o único

sobrevivente entre os nove ocupantes do PT-TBD, pois Parisi faleceu alguns

dias mais tarde no hospital. Os dois pilotos e os demais passageiros

permaneceram no interior do avião, tendo sucumbido ao impacto, à

intoxicação pela fumaça ou às chamas. A investigação concluiu que o

comandante Mafra

não utilizou todos os recursos disponíveis no avião, não sendo possível determinar a

origem da omissão. Poderia ter tentado o reverso total e não ter conseguido pelo aperto

dos manetes, ou poderia ter tentado recolher o trem de pouso em emergência, e não ter

conseguido romper o freno do comando. (Relatório final do acidente)

Destroços do PT-TBD

Quando um dos motores falha durante a corrida de decolagem e o piloto

decide abortá-la, o Manual de Operações do Bandeirante prevê

procedimentos distintos para duas possibilidades: o avião poderá ser

parado dentro da pista ou a ultrapassagem da pista é inevitável. Na

primeira hipótese (parada dentro da pista), o manual recomenda que o

piloto posicione os manetes de potência em reverso, aplique os freios ao

máximo, mantenha o controle direcional e, após o avião parar, identifique e

corte o motor em pane. Na segunda hipótese (inevitável ultrapassagem do

final da pista), o piloto deve reduzir totalmente a potência, cortar ambos os



motores pelos manetes de combustível e válvulas de corte, selecionar o

interruptor de recolhimento do trem em emergência, posicionar o

interruptor de comando do trem em cima, desligar o seletor da bateria e

abandonar o avião tão logo quanto possível.

É improvável que Mafra tivesse conseguido parar o avião dentro da pista

mesmo aplicando reversão total nos motores, pois as hélices levam algum

tempo para transitarem de passo mínimo (decolagem) até passo reverso,

quando só então a tração passa a ser negativa. Durante esse período de

transição, a tração do motor é praticamente nula. Além do mais, o efeito do

reverso na desaceleração do avião é mais efetivo em altas velocidades,

sendo praticamente desprezível em velocidades baixas, como as envolvidas

em rejeições de decolagem. É por este motivo que a contribuição do

reverso não é considerada quando se estabelece a distância de aceleração

e parada durante o processo de homologação de aviões comerciais.

O procedimento alternativo de recolhimento do trem de pouso no solo,

recomendado pela Embraer, tem por finalidade aumentar o coeficiente de

atrito para reduzir a distância de parada. Esse procedimento, entretanto, é

de difícil aplicação prática, já que o piloto tende a utilizá-lo somente como

último recurso, quando constata que a ultrapassagem da pista é

praticamente inevitável. Além do mais, exige que os pilotos manipulem

interruptores que normalmente não utilizam.

Para impedir que o trem de pouso possa ser inadvertidamente recolhido

com o avião no solo, a energia elétrica necessária ao funcionamento da

válvula solenoide de recolhimento é interrompida por um microcontato,

que se ativa quando o peso do avião comprime o amortecedor do trem de

pouso. Quando o avião decola, o amortecedor distende-se, desativando o

microcontato, liberando energia elétrica para a válvula solenoide, que

orienta o fluido da bomba hidráulica para a linha de recolhimento do trem.



Em síntese, para se recolher o trem de pouso no solo é preciso primeiro

isolar o microcontato de segurança através de um interruptor, localizado na

parte inferior do painel do copiloto, protegido por um arame de freno cujo

rompimento é necessário para que se possa movimentar a alavanca do

trem para cima.

Para acionar as válvulas de corte, romper o lacre e movimentar o

interruptor de emergência do trem, o piloto necessariamente tem de olhar

para dentro do avião, desviando momentaneamente sua atenção da pista,

a não ser que delegue essas ações ao copiloto, que certamente terá

dificuldade para entender e executar em tempo hábil tal ordem drástica e

de consequências irreversíveis, transmitida em meio ao ruído ensurdecedor

da cabine de comando. Portanto, o recolhimento do trem de pouso no solo

durante uma rejeição de decolagem é procedimento de difícil execução.

Mesmo quando o piloto consegue concluí-lo, costuma fazê-lo demasiado

tarde para impedir que o avião ultrapasse o final da pista. Desta forma,

possivelmente o PT-TBD tivesse despencado no barranco mesmo que Mafra

tivesse decidido recolher o trem com o avião ainda sobre a pista.

Como o barranco tinha aproximadamente trinta metros de altura, é

possível que a maioria dos ocupantes do avião já estivesse morta ou

gravemente ferida imediatamente após a queda. Os poucos que ainda

tivessem condições de abandonar o avião pelas próprias pernas teriam

pela frente o desafio de abrir a única porta, fechada pelo copiloto e travada

com um pino para evitar sua abertura inadvertida em voo. Em desespero

para abandonar rapidamente o avião, os sobreviventes encontrariam

grande dificuldade para abrir a porta caso não se apercebessem da

necessidade de liberá-la da trava. É bem verdade que poderiam sair por

uma das duas janelas de emergência localizadas sobre as asas, uma de

cada lado da fuselagem. Numa situação de emergência, porém, sabe-se



que os passageiros normalmente tentam abandonar o avião por onde

entraram, até porque os tanques de combustível estão embutidos nas asas.

O fator determinante desse acidente, o primeiro e único a envolver a frota

de Bandeirantes da Transbrasil, parece ter sido a precariedade da

infraestrutura aeroportuária de Chapecó. Tivesse o comandante Mafra

continuado a decolagem em vez de abortá-la, talvez o acidente não se

consumasse, e o avião tivesse prosseguido diretamente para Porto Alegre,

onde um pouso de emergência teria sido efetuado com pouco risco.

Entretanto, Mafra deve ter atribuído a brusca guinada do avião a uma falha

súbita do motor direito, equívoco frequentemente observado nos

treinamentos em simulador, pois um estouro de pneu na corrida de

decolagem produz intensa vibração na estrutura do avião, muito

semelhante à provocada por uma grave falha interna no motor. Nesses

treinamentos, é bastante comum pilotos interpretarem tais vibrações como

uma falha de motor e abortarem imediatamente a decolagem, já que não

dispõem de tempo suficiente para avaliar melhor a situação.



82. VARIG BOEING 707 PP-VLU

Boeing 707 PP-VLU da VARIG no Aeroporto de Estocolmo (Kjell Nilsson)

A edição do Jornal do Brasil de 31 de janeiro de 1979 publicou a seguinte

nota da VARIG:

A VARIG lamenta informar que seu avião Boeing 707-320CF, cargueiro, prefixo PP-VLU,

encontra-se desaparecido desde ontem, terça-feira, quando em voo entre os aeroportos de

Narita (Tóquio) e Los Angeles. O avião havia deixado aquele aeroporto às 11h 23,

transportando 19 mil 941 quilos de carga, com previsão de chegada em Los Angeles às 21h

22, realizando o voo 967. Sua capacidade de carga disponível era de 25 mil quilos, e sua

autonomia de voo 11 horas e 40 minutos, sendo que o tempo de voo entre Narita e Los

Angeles é de 9 horas e 50 minutos. Sua tripulação estava constituída pelos comandantes

Gilberto Araújo da Silva e Erny Peixoto Mylius; segundos oficiais Evan Braga Saunders e

Antônio Brasileiro da Silva Neto, e engenheiros de voo Nicole Espósito e José Severino de

Gusmão Araújo. Continuam sendo realizadas buscas em toda aquela área, efetuadas pela

Força Aérea Americana, Guarda Costeira Americana e Serviço de Busca e Segurança do

Japão.

Com um atraso de duas horas e vinte minutos devido a serviços de

manutenção de última hora, realizados por seis mecânicos da Japan

Airlines sob a supervisão do engenheiro Minoru Sato, da VARIG, o PP-VLU



decolou do Aeroporto de Narita às 20h23 (hora de Tóquio) do dia 30 de

janeiro de 1979. Trinta e dois minutos mais tarde (20h55) o VARIG 967

informou sua posição ao controle de tráfego aéreo japonês, porém vinte e

oito minutos depois (21h23) deixou de reportar a passagem por Rocky Point,

fixo virtual da rota cujo sobrevoo deveria ser compulsoriamente informado

ao centro de controle. O PP-VLU desaparecera sem deixar rastro entre um

céu carregado de nuvens de tempestade e as águas revoltas do Oceano

Pacífico. Dele nunca mais se teve notícia, nem das vinte toneladas de carga

que transportava, nem dos seis homens da tripulação que o conduzia.

A área de busca expandia-se a partir de aproximadamente 200

quilômetros a este-nordeste de Tóquio, por onde o PP-VLU deveria estar

passando às 20h55, quando transmitiu sua última mensagem de posição.

Durante dez dias, vários aviões e embarcações procuraram em vão por

vestígios do avião. Às 14 horas do sábado, três de fevereiro, um avião de

busca japonês avistou uma mancha de óleo com cerca de cinco

quilômetros de diâmetro a 216 quilômetros do litoral da província de Thiba,

no ponto das coordenadas 35 graus e 9 minutos de latitude Norte e 143

graus e 9 minutos de longitude Este. Para lá foi enviado um navio com a

finalidade de coletar amostras do óleo e vasculhar a área em busca de

destroços. Porém, tudo indica que a análise do material coletado não foi

conclusiva.

O desaparecimento de aviões de passageiros sobre o mar não é algo tão

raro quanto se acredita. Desde 1938, cerca de cem aviões de transporte

simplesmente sumiram sem deixar rastro quando voavam sobre os

oceanos. O primeiro evento notável desse tipo aconteceu na tarde de 28 de

julho de 1938, quando o Hawaii Clipper da Pan American desapareceu nas

águas do Pacífico Sul entre Guam e Manila. Tratava-se de um quadrimotor

Martin M-130, hidroavião de grande raio de ação, produzido pela Glenn



Martin Company em 1935 a pedido da Pan American para atender suas

rotas de longa distância, que ligavam a costa ocidental dos Estados Unidos

ao Extremo Oriente, particularmente a Hong Kong e Manila. Os três únicos

exemplares de M-130 fabricados foram batizados de Hawaii Clipper,

Philippine Clipper e China Clipper.

O Hawaii Clipper decolou de Guam às 11 horas e 39 minutos (hora local)

com destino a Manila, conduzindo a bordo nove tripulantes e seis

passageiros. A última mensagem de rotina, transmitida de bordo do avião

por volta das 15 horas, informava que o Clipper encontrava-se a 565 milhas

náuticas de Manila, voando entre camadas de nuvens, em turbulência

moderada. As intensas buscas aéreas e marítimas por vestígios do

quadrimotor, verdadeiro pente fino no mar, foram suspensas a 5 de agosto

de 1938, sem que qualquer vestígio do avião ou de seus 15 ocupantes fosse

encontrado.

Como costuma acontecer em casos semelhantes, como o

desaparecimento do Lockheed L-10 Electra de Amelia Earhart em 1937, o

mistério deu margem às mais delirantes teorias conspiratórias, pois, em

1938, três anos antes do ataque japonês à base naval de Pearl Harbour, a

competição entre os Estados Unidos e o Japão pelo domínio do Pacífico já

elegera os japoneses como os vilões prediletos dos norte-americanos.



Notícia sobre o desaparecimento do Hawaii Clipper

Outro caso de desaparecimento misterioso no mar aconteceu a 17 de

janeiro de 1949, quando o quadrimotor Avro Tudor 4B, G-AGRE, Star Ariel,

da British South American Airways (BSAA), partiu das Bermudas para a

Jamaica com sete tripulantes e treze passageiros e não pousou em

Kingston. O tempo em rota era bom, e até hoje nenhum vestígio do avião e

de seus ocupantes foi encontrado.

Cerca de uma hora após a decolagem das Bermudas, às 13 horas e 42

minutos (hora local), o Star Ariel informou haver passado 30 graus de

latitude Norte às 13 horas e 37 minutos. Esta mensagem foi a última notícia

do avião, sua tripulação e seus passageiros. Durante seis dias, cerca de

oitenta aviões procuraram intensamente pelo Star Ariel sem encontrar

qualquer vestígio de seus destroços ou de seus ocupantes. O mistério

continua a fomentar teorias fantasiosas sobre o chamado “Triângulo das

Bermudas”, tendo em vista que, no dia 30 de janeiro de 1948, um outro Avro

Tudor da BSAA, desta vez o G-AHNP, Star Tiger, também desapareceu



misteriosamente enquanto voava dos Açores para Bermudas com 31

ocupantes.

Avro Tudor G-AGRE Star Ariel da BSAA (Ed Coates Collection)

No caso do Star Tiger, a corte inglesa que investigou o desastre assim se

pronunciou:

In the complete absence of any reliable evidence as to either the nature or the cause of the

disaster to “Star Tiger” the Court has not been able to do more than suggest possibilities, none

of which reaches the level even of probability. Into all activities which involve the co-operation

of man and machine two elements enter of very diverse character. There is the incalculable

element of the human equation dependent upon imperfectly known factors; and there is the

mechanical element subjected to quite di�erent laws. A breakdown may occur in either

separately or in both on conjunction. Or some external cause may overwhelm both man and

machine. What happened in this case will never be known and the fate of “Star Tiger” must

forever remain an unsolved mystery.1

O misterioso desaparecimento do Boeing 707 da VARIG também suscitou

algumas teorias conspiratórias totalmente desprovidas de qualquer

fundamento lógico. Uma delas afirmava que, além das 153 pinturas do

renomado artista nipo-brasileiro Mabu Mabe, o PP-VLU também

transportava um moderno MIG soviético, capturado ou entregue aos

japoneses por um piloto desertor. O avião de caça estaria sendo



transportado para os Estados Unidos sob os auspícios da CIA no avião

brasileiro para não despertar suspeitas, como se a Força Aérea Norte-

Americana não possuísse numerosa frota de cargueiros militares baseados

no Japão, que poderiam executar tal missão com muito menor risco e

maior eficiência.

Outra teoria sugere que o Boeing da VARIG foi interceptado pelos russos

em pleno ar e obrigado a pousar em alguma base soviética nas Ilhas

Sakalinas, como se tal interceptação pudesse passar despercebida do

controle aéreo japonês e da cobertura radar militar dos Estados Unidos,

sem ainda considerar que bastava aos pilotos do Boeing acionar o código

de emergência ou de sequestro no transponder, para que o controle de

tráfego aéreo japonês imediatamente tomasse conhecimento do que se

passava com o avião da VARIG.

Como o desparecimento do 707 se deu em águas internacionais, sua

investigação cabia ao país no qual o avião estava registrado – o Brasil. Sem

destroços do avião ou restos mortais de seus ocupantes, não foi possível

investigar o acidente. Assim, qualquer tentativa de se reconstituir a história

do último voo do PP-VLU terá fundamento tão somente em notícias

publicadas em jornais e revistas da época, não devendo ser considerada

mais do que simples especulação.

O PP-VLU decolou de Narita com duas horas de atraso devido à execução

de serviços não programados de manutenção, realizados por mecânicos da

Japan Airlines, empresa que empregava tão somente aviões do tipo

Douglas DC-8. Seria importante se conhecer o tipo de serviço de

manutenção realizado no PP-VLU pouco antes de sua última decolagem,

pois essa informação poderia orientar o foco da investigação para

determinada área ou sistema do avião. Por outro lado, a pressa com que o

serviço de manutenção talvez tenha sido executado por mecânicos pouco



familiarizados com o Boeing 707 poderia ter comprometido sua qualidade.

Por exemplo, se a pane que reteve o PP-VLU no solo tivesse envolvido o

sistema de pressurização do avião, isto reforçaria a hipótese do acidente

estar ligado a uma falha desse sistema.

A natureza do restante da carga, que seguia juntamente com os quadros

do pintor Mabu Mabe, que não foi divulgada, também poderia ter

concorrido para o acidente, pois alguns materiais, tais como baterias,

líquidos inflamáveis ou corrosivos, além de outros podem vir a explodir ou

se inflamar em determinadas circunstâncias. Afinal, o que mais

transportava o PP-VLU?

Outro dado relevante é que a área na qual o avião desapareceu estava

sob os efeitos de uma frente fria de grande atividade. Assim, é provável que

o PP-VLU tenha encontrado turbulência severa nas proximidades de Rocky

Point.

Assim, as duas hipóteses mais prováveis para explicar o desaparecimento

do PP-VLU são uma falha de pressurização ou uma perda de controle em

turbulência severa, embora outros fatores raros e inusitados também

possam ter concorrido para o trágico desfecho do voo 967 da VARIG.

PRIMEIRA HIPÓTESE:

FALHA DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

No Boeing 707, o sistema de pressurização é operado pelo mecânico de voo

e não pelos pilotos. O avião é pressurizado injetando-se no interior da

fuselagem selada ar aquecido, desviado dos compressores do motor antes

de ser misturado ao combustível e queimado nas câmaras de combustão. A

pressão no interior do avião é regulada por uma válvula pneumática

(outflow valve), que automaticamente mantém constante o diferencial de

pressão entre o interior e o exterior. Em casos raros de falha do

automatismo, a outflow valve pode ser operada manualmente pelo



mecânico de voo. Se a outflow valve ficar bloqueada na posição fechada,

uma válvula de alívio se abre, impedindo que a pressão no interior

ultrapasse o diferencial previsto. Guardadas as devidas proporções, o

sistema se assemelha ao de uma panela de pressão, onde a válvula

cabeçote faria às vezes da outflow valve, enquanto aquela válvula vermelha,

localizada na tampa da panela, seria a relief valve.

O Boeing 707 incorpora uma luz âmbar, que alerta a tripulação quando a

altitude da cabine – normalmente de oito mil pés quando o avião está a 33

mil pés – excede 14 mil pés de altitude. O acendimento dessa luz vem

acompanhado de um sinal sonoro de alerta.

Uma perda de pressurização normalmente deriva do funcionamento

irregular da outflow valve ou de alguma abertura indevida na fuselagem

(porta mal fechada, selos dos porões de carga danificados, janela quebrada

etc.) ou ainda de algum erro na operação do sistema. É importante ressaltar

que as máscaras de oxigênio dos tripulantes técnicos do Boeing 707

(pilotos e mecânico de voo), bem como as dos demais aviões de

passageiros, não caem automaticamente em caso de despressurização.

São máscaras do tipo quick done, projetadas e instaladas para facilitar sua

utilização no menor tempo possível e assim prevenir a incapacitação dos

tripulantes em casos de descompressões explosivas, nas quais a pressão do

interior do avião cai bruscamente.

Perdas de pressurização da cabine não são raras na aviação comercial,

porém se pode contar nos dedos às vezes em que isso resultou em

desastre. Um desses casos raros envolveu um Boeing 737-300 da empresa

cipriota Helios, que decolou de Lanarca para Atenas em 14 de agosto de

2005 com seis tripulantes e 115 passageiros. Quando o Boeing 737 penetrou

no espaço aéreo grego sem responder às chamadas do controle de tráfego

aéreo, dois aviões de caça do tipo F-16 foram acionados para interceptá-lo.



Ao se aproximarem do Boeing, os pilotos gregos verificaram que a cadeira

do comandante estava vazia, e que o copiloto parecia adormecido sobre o

manche. Pouco mais tarde, observaram alguém, que não estava usando

máscara de oxigênio, adentrar a cabine e ocupar a cadeira do comandante.

Logo em seguida, o avião começou a descer e logo despencou para o solo,

desintegrando-se e matando seus 121 ocupantes.

A investigação apontou como causa direta do acidente o fato de o seletor

de modo do sistema de pressurização da cabine do Boeing haver sido

esquecido na posição manual durante o serviço de manutenção não

programado, executado no avião antes do voo. A outflow valve permaneceu

parcialmente aberta e sem controle automático, o que deixou de ser

constado pelos pilotos (a tripulação técnica do Boeing 737 não inclui

mecânico de voo) no preflight checklist, no before start checklist e no a�er

takeo� checklist, que também não identificaram os alertas de altitude da

cabine e de queda das máscaras de oxigênio dos passageiros. Em

consequência, o comandante e o copiloto ficaram incapacitados por

hipóxia, tendo o voo continuado sob os auspícios do piloto automático e

do flight management computer (este último inexistente no Boeing 707).

Se ao menos um dos pilotos tivesse percebido o problema a tempo – e

para isso havia suficientes informações disponíveis na cabine de comando

– o acidente teria sido evitado. Infelizmente, os pilotos da Helios não

estavam adequadamente preparados para o tipo de situação que

enfrentaram. Além disso, havia uma grande dificuldade de comunicação

entre eles, já que o comandante era alemão, e o copiloto cipriota, e a

linguagem comum era o inglês, certamente com sérias limitações.

Admitindo-se por hipótese que a outflow valve do PP-VLU tivesse ficado

em posição irregular, após o serviço de manutenção executado por

mecânicos da Japan Airlines, a partir do momento em que a tripulação



sucumbisse à hipóxia, antes de Rocky Point, com o avião nivelado a 33 mil

pés de altitude, o piloto automático fixaria o rumo que vinha mantendo, o

que faria o avião descrever uma trajetória oblíqua para cima, em direção ao

Polo Norte, já que o sistema Doppler de navegação por si só não teria como

executar as curvas (para baixo), previstas na navegação Ortodrômica, que

estava sendo empregada no voo.

Até a publicação do Tratado da Esfera, em 1537, de autoria de Pedro

Nunes, acreditava-se que uma nau que mantivesse o mesmo rumo daria

uma volta completa à Terra e retornaria ao ponto de partida. Professor

catedrático de Matemática em Coimbra e inventor de vários instrumentos

de navegação, Pedro Nunes foi o primeiro a reconhecer a falsidade dessa

teoria, demonstrando que a trajetória iria se aproximar dos polos em

infinitas voltas sem jamais chegar até eles (pontos assintóticos). Ele

demonstrou, também, que o caminho mais curto entre dois pontos do

globo terrestre não é uma linha reta, mas a projeção de um círculo máximo

da Terra sobre uma carta plana, isto é, uma linha curva! Assim, um

navegante que partisse do Estreito de Magalhães com o propósito de

chegar à Austrália, mantendo constante o rumo de saída, acabaria dando

com os costados no Japão!

Graças a Pedro Nunes, desde algum tempo as longas rotas de navegação

marítima e aérea percorrem um trajeto curvo, mas que representa a menor

distância entre dois pontos quando projetado na superfície da esfera

terrestre, isto é, no mundo real. Denomina-se essa linha, que se apresenta

curva no planisfério e reta na superfície do globo terrestre, de ortodrômica,

do grego ortós (reto) e dromos (curso), nome que se estende ao tipo de

navegação. Rotas curtas ainda comportam navegação do tipo loxodrômica,

do grego loxós (oblíquo) e dromós (curso), que se traduz por uma linha reta

no planisfério e oblíqua na superfície da Terra.



A linha reta é mais fácil de seguir, já que o rumo é constante, e a diferença

entre as duas navegações em curtas distâncias é desprezível. Porém, em

rotas longas, como as percorridas por voos transoceânicos, deve-se alterar

o rumo de tempos em tempos para seguir o Círculo Máximo, que é o

caminho mais curto. Assim, constrói-se um segmento de círculo alterando-

se o rumo em pontos de inflexão predeterminados, conhecidos em aviação

por Way Points. Para que se tenha uma ideia do que ocorre na realidade, um

voo de Tóquio para Los Angeles, com navegação ortodrômica, parte no

rumo 55,6 graus e chega ao rumo 126,1 graus. Se o avião mantivesse

constante o rumo 55,6 graus, jamais chegaria a Los Angeles, mas se

perderia nas proximidades do Polo Norte.

Atualmente, basta que o piloto insira no computador de bordo (flight

management computer – FMC) o código dos aeroportos de partida e de

destino para que a rota ortodrômica, previamente carregada no FMC,

apareça desenhada na tela de um dos instrumentos eletrônicos do painel,

mostrando a rota que será seguida pelo piloto automático. Em 1979,

porém, o FMC ainda não fazia parte do equipamento de navegação de

aviões transatlânticos da VARIG. Seu primeiro avião a ser equipado com

sistema de navegação inercial (INS) foi o Douglas DC-10, incorporado pela

empresa gaúcha a partir de 1974. Como naquela época o INS ainda não

estava integrado a um FMC, o piloto tinha de manualmente inserir as

coordenadas de cada um dos way points da rota.

É improvável que o PP-VLU contasse com um INS, já que o equipamento-

padrão de navegação da frota de Boeing 707 da VARIG era o radar Doppler,

que captava ondas eletromagnéticas refletidas na superfície e as traduzia

em velocidade do avião em relação ao solo (ground speed), com base na

diferença do comprimento das ondas eletromagnéticas por ele emitidas

(efeito Doppler-Fizeau).



O sistema Doppler do B-707 possuía dois componentes: o que chamávamos de Doppler

sensor, seria o indicador (no painel) de ground speed e dri� angle; o outro componente

seria o Doppler computer, onde eram inseridos o curso a ser mantido e a distância (miles-

to-go) prevista de cada segmento da navegação. No computer, só havia a possibilidade de

inserir dois segmentos de cada vez: no lado “A”, curso e miles-to-go do segmento inicial; no

lado “B”, curso e miles-to-go do próximo segmento. Um voo de várias horas de duração

teria, portanto, vários segmentos a serem inseridos. Assim que o avião decolasse, o Piloto

Automático (desde que acoplado no modo Doppler) mantinha uma proa para compensar a

deriva com as informações de dri� angle. Com as informações de ground speed, o computer

ia reduzindo a miles-to-go do lado “A” até que esta chegasse a zero. Se o modo selecionado

no Doppler computer estivesse em Auto, ele automaticamente pulava do lado “A” para o

lado “B” e seguia “descontando” miles-to-go e assumindo a proa necessária para manter o

curso selecionado neste lado. Assim que o seletor trocava de lado, era rotina que um dos

pilotos inserisse no lado “zerado” as miles-to-go e curso para o segmento seguinte.

(Comandante Cláudio Scherer)2

Para navegar pelo Doppler, o piloto (ou o navegador) inseria no sistema a

distância de cada um dos segmentos de rota definidos pelos way points.

Durante o voo, o Doppler ia abatendo a distância para o próximo way point,

cuja passagem era confirmada quando o Doppler indicava zero. Uma das

limitações do Sistema Doppler de Navegação era ser suscetível a erros de

programação, além de apresentar erros de posição que podiam chegar a

dez milhas náuticas. Uma rota longa, como a que une Tóquio a Los Angeles,

incluía muitos way points, que exigiam reprogramação frequente do

sistema Doppler por parte da tripulação.

O PP-VLU decolou de Tóquio com autonomia de onze horas e quarenta

minutos de voo, uma hora e cinquenta minutos além do tempo estimado

de voo até Los Angeles, que era de nove horas e cinquenta minutos. Assim,

na hipótese de sua tripulação ter sucumbido por hipóxia e o piloto

automático continuado a manter o rumo para Rocky Point, o avião teria

percorrido uma rota oblíqua, que o levaria aos confins do Alaska ou da

Rússia, isto no caso de conseguir lá chegar antes de seu combustível se

esgotar. Isso explicaria o desaparecimento do avião, já que as buscas



teriam concentrado em área muito distante daquela em que o avião

mergulhara no mar ou no gelo.

Embora essa hipótese não deva ser descartada, é improvável que uma

perda de pressurização que chegasse a provocar hipóxia, deixasse de ser

percebida por uma tripulação constituída por dois experientes mecânicos

de voo, além de quatro pilotos, sendo dois deles comandantes de Boeing

707. Nesta hipótese, o avião não teria atingiria o Alaska, visto que toda

aquela região era cercada por um eficaz sistema de defesa por sua

proximidade com a Rússia, e qualquer avião que se aproximasse da área

seria imediatamente identificado, ainda mais na época que a Guerra Fria

estava em seu auge.

Caso a rota oblíqua do Boeing 707 tenha levado o avião a penetrar em

espaço aéreo soviético, a probabilidade de ter sido abatido é muito alta,

haja vista que a incapacitada tripulação deixaria de responder às

interpelações dos pilotos dos caças interceptadores. Ademais, o PP-VLU era

do mesmo tipo dos aviões espiões norte-americanos que operavam

naquela região – engano fatal que levou o piloto russo de um caça Sukhoi

SU-15 a abater um Boeing 707 Korean Airlines, que voava de Paris para

Anchorage no dia 20 de abril de 1978, mas que por um erro de navegação

penetrou em espaço aéreo soviético. Felizmente, o comandante Kim Chang

Ky conseguiu pousar o jato numa planície coberta de gelo, salvando

noventa e cinco dos noventa e sete passageiros do voo 902.

SEGUNDA HIPÓTESE:

PERDA DE CONTROLE EM VOO

No início da tarde de 12 de março de 1963, um Boeing 720 da Northwest

Orient Airlines, versão compacta do modelo 707, partiu de Miami para

Chicago como voo 705. No setor norte de Miami, uma linha de instabilidade

extremamente ativa obrigava os aviões a subirem inicialmente nos rumos



sudoeste ou sudeste para evitá-la. O Northwest 705 decolou da pista 27L e,

logo a seguir, efetuou curva à esquerda, mantendo contato permanente

com o controle de tráfego aéreo para evitar as formações do setor norte. Em

dado momento, o piloto avistou a linha de instabilidade e informou ao

controlador: “We´re in the clear now. We can see it out ahead... it looks pretty

bad” (“Estamos no claro agora. Podemos vê-la mais adiante... parece bem

ruim”). Pouco depois de o piloto informar que passava 17 mil e 500 pés

subindo e que a turbulência era de moderada a severa, o avião atingiu a

linha de instabilidade. Dois minutos e meio mais tarde, o Boeing 720 se

desintegrava em voo por efeito da turbulência. Seus destroços se

espalharam pelos Everglades, bem como os restos mortais de seus oito

tripulantes e 35 passageiros. Durante o curto espaço de tempo em que se

desenrolou o drama, a tripulação do Northwest 705 não transmitiu

qualquer mensagem, provavelmente por estar com a atenção totalmente

voltada para o controle do avião.

O comandante Roy Almquist e o copiloto Robert Feller eram aviadores

qualificados e experientes. Suas ações anteriores ao desastre revelaram a

preocupação de ambos com a linha de instabilidade que tentaram em vão

evitar. As limitações dos radares, tanto o de bordo quanto o do controle de

tráfego aéreo, e a técnica incorreta de pilotagem de grandes jatos em zonas

de turbulência severa, então pouco desenvolvidas, somaram-se para

destruir o avião.



Boeing 720 da Northwest Airlines

É possível que algo semelhante tenha se passado com o PP-VLU. A frente

fria de grande intensidade, que interceptava a rota, e a mancha de óleo,

avistada pelo avião de busca japonês na área em que o voo 967 devia estar

sobrevoando ao desaparecer, respaldam esta hipótese. O fato de nenhum

vestígio do avião ter sido encontrado pode estar relacionado ao modo

como o Boeing atingiu a superfície do Oceano Pacífico, bem como às

condições desfavoráveis do mar durante o período das buscas.

Recentemente, em junho de 2009, houve dificuldade em se localizarem

vestígios do Airbus 330 da Air France, que desapareceu no Atlântico quando

voava do Rio para Paris. Apesar de se tratar de um avião bem maior do que

o Boeing 707, e das condições do mar serem favoráveis às buscas, vários

dias foram necessários para que algumas poucas partes do avião fossem

localizadas.

É importante ressaltar que a longa duração do voo não aconselhava

desvios de rota. Para se contornar linhas de instabilidade que costumam se

estender por centenas de milhas náuticas, se faz necessário efetuar grandes

desvios de rota, o que reduz a quantidade de combustível de reserva. Por

outro lado, os radares meteorológicos embarcados no Boeing 707



possuíam limitações, que dificultavam a avaliação pelos pilotos da

intensidade da turbulência que iriam enfrentar. Naquela época ainda não

existia a cobertura de satélites meteorológicos, o que dificultava, quando

não impedia, um prognóstico acurado do nível de intensidade das frentes,

especialmente das que se localizavam em alto-mar.



83. TAM E-110 PP-SBB

Bandeirante PP-SBB no padrão de pintura original da TAM (Flap Internacional)

O Bandeirante PP-SBB da TAM decolou de Bauru para São Paulo no início

da noite da quinta-feira, 8 de fevereiro de 1979, transportando 16

passageiros e dois tripulantes: comandante Moysés Zatyrko (de 25 anos) e

copiloto Wilson Rosário (de 50 anos). Dez minutos mais tarde, testemunhas

observaram o avião subitamente mergulhar para o solo nas proximidades

da Fazenda Monte Alegre. Os destroços fragmentados foram consumidos

pelo fogo. O Bandeirante não era equipado com caixas-pretas, gravadores

que registram os parâmetros do voo e a conversação dos pilotos na cabine

de comando. Assim, restou aos investigadores o desafio de explicar o

acidente apoiados apenas em fragmentos de metal calcinado e no relato

de testemunhas tecnicamente pouco qualificadas.

O foco da investigação foi dirigido para o que sobrara da cauda do PP-

SBB, pois a manobra final do avião era forte indício de perda de

estabilidade longitudinal, que se traduz na tendência de o avião manter

constante o ângulo de ataque previamente ajustado pelo piloto através do



compensador do leme de profundidade. Os investigadores não

conseguiram localizar o parafuso que prendia a haste de comando do flap à

alavanca conjugada do compensador automático do leme de profundidade

(tab-flap).

A principal função do estabilizador horizontal é manter o avião

equilibrado em torno de seu eixo transversal, pois a força de sustentação L

(Li�) tende a fazê-lo picar. Isto ocorre porque o ponto de aplicação da força

de sustentação, ou Centro Aerodinâmico, normalmente situa-se atrás do

Centro de Gravidade do avião (CG), ponto de aplicação do peso W (Weight),

gerando momento de mergulho em torno do CG, momento esse

neutralizado pela força de sustentação negativa gerada pelo estabilizador

horizontal. Se, por qualquer motivo, a força de sustentação negativa do

estabilizador é eliminada, o avião perde a estabilidade longitudinal e

mergulha abruptamente para o solo.

Forças responsáveis pela estabilidade longitudinal

A parte móvel do estabilizador horizontal, denominada leme de

profundidade ou profundor, dá condições ao piloto de controlar o

movimento do avião em torno de seu eixo transversal, permitindo-lhe

modificar a atitude do avião em voo. Movimentando o profundor para cima



ou para baixo, o piloto modifica o ângulo de ataque do estabilizador

horizontal, alterando a intensidade da força de sustentação negativa

aplicada no estabilizador.

Todas as superfícies primárias de controle (ailerons, leme de direção e

leme de profundidade) são dotadas de compensadores cuja função é

manter, por efeito aerodinâmico, a superfície de controle na posição

desejada e necessária à estabilidade do voo. Isto poupa o piloto de manter

uma constante pressão no manche para que o avião permaneça em voo

retilíneo e uniforme. Assim, um avião bem compensado, condição

necessária a um voo sereno, voa com pouca ou mesmo nenhuma

interferência do piloto nos controles primários. A posição do Centro

Aerodinâmico (ponto de aplicação da força de sustentação) varia com o

ângulo de ataque, que por sua vez depende da curvatura do perfil da asa.

Os flaps são superfícies secundárias de controle cuja finalidade é

aumentar a sustentação em baixas velocidades, como as empregadas nos

pousos e decolagens. Além de ampliarem a superfície de sustentação

(fowler flaps), os flaps também intensificam a curvatura do perfil superior da

asa, aumentando a sustentação. Isso permite que os aviões decolem e

pousem com velocidade reduzida, viabilizando operações seguras em

pistas relativamente curtas. Utiliza-se menos flap para decolar do que para

pousar. Decolar com muito flap é improdutivo, porque o arrasto adicional

não é compensado pelo acréscimo na força de sustentação, o que acaba

por aumentar a distância de decolagem.

O Bandeirante normalmente decola com os flaps a 25% de seu curso

total. Quando os flaps são retraídos logo após a decolagem, o nariz do

Bandeirante tende a subir por efeito da redução momentânea da força de

sustentação e, consequentemente, do momento de picada. Para corrigir

essa tendência, a Embraer inicialmente dotou o leme de profundidade do



Bandeirante de dois compensadores. Um deles, localizado no profundor

esquerdo, era operado manualmente pelo piloto através de uma roda de

controle situada junto ao pedestal de manetes da cabine de comando; o

outro, instalado no profundor direito, operava automaticamente por ação

de uma haste de comando conectada ao flap (tab-flap). Assim, quando o

flap era recolhido logo após a decolagem, seu movimento era transmitido

ao compensador automático pela tal haste de comando, neutralizando a

tendência do nariz do avião subir sem que o piloto precisasse atuar no

compensador manual.

Pilotos que voaram o PP-SBB de maio a dezembro de 1978 registraram no

livro de bordo que o leme de profundidade vibrava anormalmente em voo.

A manutenção da TAM substituiu a haste de comando do compensador

automático, efetuou várias regulagens e inspecionou todo o sistema, porém

não constatou qualquer anormalidade que pudesse explicar as vibrações

relatadas pelos pilotos. Esta inspeção foi executada no dia 19 de janeiro de

1979, vinte dias antes do acidente.

É possível que o parafuso da haste de fixação do tab-flap tenha sido mal

fixado durante a referida inspeção. Nesta hipótese, as vibrações normais do

voo podem tê-lo afrouxado a ponto de soltar-se da haste de comando,

deixando o compensador automático sem conexão com o flap, à mercê das

forças dinâmicas geradas pelo vento relativo. As fortes vibrações

aerodinamicamente impostas ao compensador automático podem tê-lo

levado a travar na posição todo para cima, comandando o leme de

profundidade todo para baixo, fazendo o avião mergulhar abruptamente

em direção ao solo.

É provável que esta tenha sido a sequência de eventos que provocou o

mergulho fatal do Bandeirante PP-SBB da TAM. O motivo da ausência do

parafuso de fixação da haste do tab-flap não foi determinado pela



investigação, porém evidências disponíveis apontavam para falha de

manutenção. Uma Diretriz de Aeronavegabilidade (DA), expedida pelo

órgão homologador brasileiro algum tempo após o acidente, determinou a

desativação permanente do compensador automático do leme de

profundidade do Bandeirante.



84. TRANSBRASIL BOEING 727 PT-TYS

Boeing 727-100 PT-TYS no Aeroporto de Congonhas (Jetsite)

O Boeing 727-100 PT-TYS tinha a fuselagem branca, as asas na cor azul

marinho e a cauda colorida, no padrão “arco-íris” da Transbrasil. No início

da noite de sábado, 12 de abril de 1980, o trirreator decolou do Aeroporto

de Congonhas para o Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, executando

o penúltimo segmento do voo 303, de Fortaleza para Porto Alegre com

várias escalas. Na poltrona da esquerda da cabine de comando estava o

major-aviador Ricardo Matriciano, inspetor do Departamento de Aviação

Civil (DAC), em treinamento de adaptação ao Boeing 727, avião no qual

seria qualificado como checador. Matriciano pilotava o Boeing sob a

supervisão do comandante Geraldo Álvaro Bomílcar da Cunha Teixeira (de

54 anos), tenente-coronel-aviador da reserva da FAB, com mais de 20 mil

horas de voo e dez anos de Transbrasil. Também integravam a tripulação

do voo 303 o primeiro-oficial Paulo César Uzeda Wanderley, o segundo-

oficial Walter Lúcio Mendes e os comissários Gilson Martins Guimarães,

Heraldo Dias D’Oliveira, Katya dos Santos Barcelos e Maria Ilderaci Levi



Guedes.

A rota estava sob a influência de uma frente fria de grande intensidade e

instabilidade. O mau tempo se fazia presente também na Área Terminal

(TMA) de Florianópolis, círculo de cem quilômetros de raio com centro no

Aeroporto Hercílio Luz. Na época, o aeroporto de Florianópolis contava

apenas com um radiofarol não direcional (NDB FLO) como referência para

aproximações por instrumentos. Sua antena se localizava no estreito que

separa a Ilha de Santa Catarina do continente, junto à ponte Hercílio Luz. O

Transbrasil 303 bloqueou o NDB a cinco mil pés (altitude mínima de

segurança do setor da TMA por onde o Boeing se aproximava) e iniciou a

descida DELTA, que utilizava como referência a antena do transmissor do

radiofarol.

Iniciava-se a descida DELTA no mínimo a três mil pés de altura. Após o

bloqueio do radiofarol, o piloto efetuava curva padrão (180° por minuto)

pela esquerda até interceptar a perna de afastamento da órbita no rumo

magnético (RM) 003 graus, descendo para 2.500 pés. Um minuto mais tarde,

já a 2.000 pés, executava nova curva padrão à esquerda (curva de

aproximação) até interceptar a perna de aproximação da órbita a 1.500 pés,

aproximando-se do transmissor no rumo magnético 183 graus, descendo

para 1.000 pés, altura que deveria manter até o rebloqueio do radiofarol.

Depois, afastava-se do transmissor no rumo magnético 176 graus,

descendo para 500 pés, altura mínima na qual deveria avistar a cabeceira

da pista ou abandonar a aproximação em curva ascendente pela direita,

para novamente bloquear o transmissor a 3.000 pés de altura e executar

novo procedimento ou manter-se em órbita sobre o radiofarol, aguardando

as condições melhorarem. A execução do procedimento delta não oferecia

dificuldade a um piloto de linha, mas carecia da precisão necessária para



garantir boa margem de segurança em condições meteorológicas adversas,

como as que estavam presentes na TMA Florianópolis aquela noite.

Imediatamente após bloquear o NDB, o Transbrasil 303 iniciou a curva de

afastamento para o rumo magnético 003 graus. O vento forte, que soprava

de 255 graus com quase 40 nós de intensidade, mais o fato da curva haver

sido executada com inclinação menor e velocidade superior à estabelecida

para o procedimento, levaram o avião a descrever um raio de curva

superior ao previsto. Assim, quando o jato atingiu o rumo magnético de 003

graus, passou a voar numa trajetória paralela à da perna de afastamento da

órbita, porém muito além da posição prevista no projeto da descida delta.

Em consequência, ao interceptar a curva de aproximação, o avião se passou

a se aproximar do transmissor no rumo magnético de 260 graus, em vez de

fazê-lo no rumo magnético de 183 graus. Cientes de estarem afastados à

esquerda da trajetória do procedimento, mas provavelmente convencidos

de que sobrevoavam águas da Baía Norte, sem imaginar que a marcação

magnética (QDM) de 260 graus conduzia o avião na direção das elevações

situadas ao norte da Ilha de Santa Catarina, os pilotos prosseguiram

descendo para 1.000 pés, altitude prevista de rebloqueio do radiofarol e de

início do segmento de aproximação final.

Chovia, a noite era escura, ventava forte, e o ar estava turbulento. Com a

atenção concentrada nos instrumentos de bordo, Matriciano e Teixeira

esperavam o rebloqueio do radiofarol quando o avião se chocou contra a

vertente noroeste do Morro da Virgínia, na localidade de Ratones. No

momento do impacto, o PT-TYS desenvolvia 150 nós, velocidade

compatível com a fase do procedimento que estava sendo realizado.

Inicialmente, a ponta da asa esquerda começou a tocar no topo das árvores e,

progressivamente, aumentando sua área de contato, avançou, secionando os troncos das

árvores à sua frente até próximo ao nível do solo. A resistência imposta pelos sucessivos

impactos da asa esquerda com as árvores fez com que a aeronave iniciasse uma inclinação



para esse lado, ocorrendo o choque dessa asa com uma pedra situada próximo à base de

uma pequena elevação existente na trajetória da aeronave. Este choque provocou a

destruição parcial da asa esquerda e uma guinada do avião para o mesmo lado. Quase de

imediato, ocorreu o choque do nariz do avião com a base da referida elevação, numa

atitude de asa esquerda e nariz ligeiramente baixos. Neste ponto, a desaceleração foi

violenta, provocando o completo esfacelamento da estrutura da aeronave e o

espalhamento dos destroços por toda a elevação. A empenagem (parte menos destruída

da aeronave) foi projetada à frente, vindo a permanecer no topo da citada elevação, um

pouco à direita da linha geral do deslocamento do aparelho e dos destroços. (Relatório final

do acidente)

Entre os 50 passageiros do PT-TYS encontravam-se professores

universitários, líderes sindicais e renomados médicos catarinenses. Apenas

quatro passageiros sobreviveram ao impacto. A médica carioca Denise

Moritz Pereira foi removida de avião para o Rio de Janeiro e internada no

Hospital dos Servidores do Estado, onde seu pai, também médico,

trabalhava. Devido à gravidade de seus ferimentos, veio a falecer dias mais

tarde. O casal Cleber e Marlene Moreira viajava de Belém para Porto Alegre

em companhia do filho João, de oito anos. O casal sobreviveu, porém o

menino morreu no acidente. Flávio Barreto também foi resgatado com vida.

Com traumatismo nos membros inferiores e no crânio, era o que se

encontrava em melhor estado. Todos os quatro sobreviventes ocupavam

assentos situados em áreas distintas da cabine de passageiros e foram

lançados do avião através de buracos que se abriram na fuselagem,

escapando aos efeitos das chamas, que consumiram os destroços. O

relatório final do acidente apontou seus fatores contribuintes:

Turbulência, que dificultou a manutenção da inclinação durante as curvas, ocasionando

um retardo de 50 segundos na curva de afastamento; interferência elétrica de grande

magnitude, que perturbou a recepção dos sinais do NDB a ponto de gerar um bloqueio

falso no início do procedimento; descida abaixo da altitude prevista no final da curva de

aproximação, ocasionada pela confiança que a tripulação sentia em sua segura posição

geográfica.



Pouco tempo depois do acidente de Ratones, o APP Florianópolis foi

dotado de radar e foram estabelecidas novas descidas por instrumentos,

que utilizavam como referência não mais o NDB, mas o VOR, auxílio à

aproximação mais preciso e menos sujeito a interferências

eletromagnéticas. Essas iniciativas sanaram as deficiências estruturais

crônicas da TMA Florianópolis, que potencializavam o risco das operações

por instrumentos ali realizadas, principalmente à noite, em condições

meteorológicas desfavoráveis.

Destroços do PT-TYS em Ratones (Jornal Estado de Santa Catarina)



85. VOTEC E-110 PT-GLB

Bandeirante PT-GLB da VOTEC (Vito Cedrini)

Em Belém do Pará sempre chove à tarde, circunstância com a qual todo

aviador conta ao voar para lá. Ocorre, porém, que os aeroportos de

alternativa são distantes, assim como longas são as distâncias servidas pela

aviação comercial na região amazônica. O ideal é que lá fossem

empregados aviões velozes e com grande raio de ação, com flexibilidade

para contornar problemas provocados pela instabilidade climática da

região. Até o final do século vinte, no entanto, isso ainda não era possível

dada à precariedade da maioria dos aeródromos da região, em que pese o

magnífico esforço da Força Aérea Brasileira, que desde a década de 1970

vinha empregando seus versáteis Hércules C-130 para atender às

demandas da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA),

organização subordinada técnica e administrativamente ao Primeiro

Comando Aéreo Regional, sediado em Belém. Foi assim que aeroportos

estrategicamente localizados, como Eirunepê, Tabatinga, São Gabriel da



Cachoeira (Uaupés), Oiapoque e muitos outros foram dotados de longas

pistas de asfalto e radiofaróis.

Com a retirada de tráfego dos antigos Douglas DC-3 em princípios da

década de 1970, as localidades do interior do Brasil ficaram desprovidas de

transporte aéreo, situação que perdurou até 1976, quando os bimotores

Bandeirante da Embraer começaram a ser empregados pelas cinco

empresas que então constituíam o Sistema Integrado de Transporte Aéreo

Regional (SITAR): TABA, VOTEC, Nordeste, TAM e Rio-Sul.

A partir de Belém do Pará e de São Luiz do Maranhão, a VOTEC executava

voos regulares, que ligavam essas capitais a cidades dos respectivos

estados. A partir de Goiânia, realizava voos que percorriam os vales dos rios

Tocantins e Tapajós. Também conectava a cidade do Rio de Janeiro ao

triângulo mineiro.

Apesar de veloz e robusto, o Bandeirante possuía alcance limitado,

principalmente quando lotado com quinze passageiros. Assim, os

comandantes da VOTEC que chegassem a Belém na hora da chuva viam-se

praticamente obrigados a pousar ou assumir o risco de esgotarem suas

reservas de combustível enquanto circulavam nas imediações do

aeroporto, esperando que as condições meteorológicas melhorassem.

Chovia intensamente às 16 horas e 20 minutos da terça-feira, 24 de

fevereiro de 1981, quando o Bandeirante PT-GLB da VOTEC, com quinze

passageiros a bordo, estava prestes a pousar na pista 06 do Aeroporto de

Val-de-Cans. José Ribamar Carvalho, funcionário da Empresa de Navegação

da Amazônia, ao avistar o Bandeirante voando baixo, teve a impressão de

que o piloto se esforçava por ganhar altura. Logo em seguida, José viu a asa

direita do avião se chocar contra o toldo de popa do navio norte-americano

Western Strait, que sofria reparos no estaleiro no qual trabalhava. Na

sequência, o avião colidiu com duas balsas, partindo-se ao meio. Sua parte



dianteira permaneceu sobre o rebocador Purus, enquanto a traseira

mergulhou na Baía de Guajará. O acidente foi imediatamente comunicado

à torre de controle do Aeroporto de Val-de-Cans, que já chamava

insistentemente pelo avião sem obter resposta.

O PT-GLB procedia de Tucuruí, de onde decolara às 15 horas e 18 minutos.

O local do acidente situava-se a 800 metros da cabeceira da pista 06. Das

dezessete pessoas que estavam a bordo, somente três passageiros

sobreviveram ao impacto, sendo dois deles em estado grave, enquanto o

terceiro, uma senhora, apresentava ferimentos leves, tendo sido liberada

logo depois de medicada.

Tripulavam o PT-GLB o comandante Cláudio de Carvalho e o copiloto

Artur Antônio de Abreu.



86. VASP BOEING 727 PP-SRK

Boeing 727-200 PP-SRK da VASP no Aeroporto do Galeão (Vito Cedrini)

O agricultor Luiz Braga ouviu o primeiro estrondo quando descansava em

sua choupana, localizada no alto da Serra de Aratanha, situada nas

proximidades de Pacatuba, cidade de 42 mil habitantes, distante 30 km de

Fortaleza. Em seguida, mais duas explosões sacudiram o morro, e um

clarão avermelhado se refletiu nas nuvens baixas, iluminando a mata. Eram

duas horas e vinte e cinco minutos da madrugada da terça-feira, dia 8 de

junho de 1982.

As pessoas que aguardavam a chegada de parentes, e amigos no saguão

do Aeroporto Pinto Martins já começavam a dar sinais de inquietação.

Muitos se aglomeravam no balcão da VASP, exigindo explicações para o

grande atraso do voo 168. A notícia de que o Boeing 727-200 colidira com a

Serra de Aratanha, sem deixar sobreviventes, cobriu o Ceará de luto.

Entre os 128 passageiros do PP-SRK encontravam-se dezessete

empresários da indústria têxtil cearense, que retornavam de uma feira em



São Paulo. Dentre eles, destacava-se Edson Queiroz (de 57 anos), dono de

vinte e sete empresas cujos interesses iam de empreendimentos agrícolas a

emissoras de rádio e televisão e um dos maiores distribuidores de gás

liquefeito de petróleo do Brasil. Edson, que tinha pressa em retornar à

Fortaleza, antecipara a viagem para aquela noite, embarcando no voo

noturno da VASP de última hora.

O Boeing fez escala no Aeroporto do Galeão, de onde prosseguiu direto

para Fortaleza. Quando se encontrava a 260 km do destino, voando a 33 mil

pés de altitude, o voo 168 da VASP foi autorizado pelo controle de

aproximação (APP) a descer até cinco mil pés, altitude mínima de

segurança do setor sul-sudeste da Terminal (TMA) Fortaleza, espaço aéreo

delimitado por um círculo de 100 km de raio com centro no Aeroporto Pinto

Martins. A restrição de cinco mil pés, que constava na Carta de Descida por

Instrumentos (CAI) de Fortaleza, utilizada pelos pilotos, havia sido

estabelecida pela autoridade aeronáutica para garantir o sobrevoo seguro

da Serra de Aratanha, situada a 27 km, ou 14 milhas náuticas de Fortaleza –

distância percorrida em apenas dois minutos por um Boeing em alta

velocidade –, cujo ponto culminante atinge 733 metros ou 2.221 pés de

altitude.

Naquela noite, o voo 168 estava sob a responsabilidade do comandante

Fernando Antônio Vieira de Paiva (de 43 anos), mineiro de Caxambu e

aviador desde 1959, que acumulara 17 mil horas de voo na VASP, pilotando

DC-3, Viscount, Boeing 737 e Boeing 727, sendo que este último tipo ele

voava há um ano e meio. Em passado recente, Vieira havia sido chefe de

equipamento, instrutor e checador de Boeing 737. O copiloto Carlos

Roberto Dutra Barbosa (de 28 anos), gaúcho de Porto Alegre, voara

anteriormente na VARIG como copiloto de HS 748, Boeing 707 e Boeing 727.

O cearense José Erimar de Freitas, mecânico de voo (de 31 anos), ingressara



na empresa paulista como mecânico de terra; anteriormente ele voara

como piloto comercial e instrutor de pilotagem em Itu, cidade do interior

do Estado de São Paulo. Também integravam a tripulação de Vieira, os

comissários Humberto da Silva Pestana (de 49 anos), Gisele de Souza Vaz

(de 27 anos), Julia Maria Pereira Nunes José (de 29 anos), Maria de Lourdes

Brito Melo (de 30 anos), Miriam Cocato Lima (de 22 anos) e Emília Barbosa

de Souza (de 20 anos).

Embora liberado pelo APP para cinco mil pés, Vieira programou o Boeing

para descer até 1.500 pés, altura do circuito de tráfego visual do Aeroporto

Pinto Martins, o que indicava sua intenção de cancelar o plano de voo por

instrumentos e pousar por plano visual em Fortaleza, dispensando a

execução do procedimento de descida. Vieira deve ter tomado essa decisão

ao avistar as luzes de Fortaleza brilhando ao longe, para além da grande

área escura que ocultava a Serra de Aratanha. É provável que acreditasse

estar mais perto de Fortaleza do que realmente estava. Na época, o VOR de

Fortaleza não contava com equipamento medidor de distância (DME),

dispositivo que informa ao piloto, automática e continuamente, a distância

que o avião se encontra do auxílio sintonizado. Isso tudo, aliado à falta de

referências visuais devido à escuridão da noite, impedia Vieira de avaliar

precisamente a distância que o separava de Fortaleza.

Pouco antes do desastre, Barbosa timidamente mencionou a presença de

“morrotes” à frente, comentário que traía sua mal contida inquietação com

a situação perigosa do voo. Vieira, que assobiava descontraído, parece não

haver entendido a observação de seu copiloto. Seu enfático “Hein?” ficou

para sempre registrado no gravador de voz de cabine (CVR). Barbosa, ainda

de forma tímida, insistiu na observação, desta vez sem obter qualquer

resposta de Vieira. Momentos depois, quando o avião passava descendo

por 2.500 pés, o CVR registrou o som produzido pelo alerta de altitude, sinal



sonoro que se ativa mil pés antes da altitude selecionada pelo piloto, para

alertá-lo de que deve começar a nivelar o avião. Logo em seguida, ouve-se

o barulho do impacto do Boeing com as árvores, seguido do grito

estridente de um dos tripulantes e o fim da gravação.

A investigação considerou os fatores Humano e Operacional como

contribuintes do acidente. O primeiro (humano), “na medida em que

durante a descida o comandante concentra sua atenção na cidade

iluminada, desligando-se de outros impulsos sensoriais, tais como

observação da distância e da altitude”. O segundo (operacional) estaria

caracterizado pelo

deficiente planejamento para a descida; não observância das regras de tráfego aéreo (não

cumprimento das instruções do controle; não observância da altitude mínima de

segurança e não manutenção da velocidade prevista para voo em terminal abaixo de

10.000 pés), consubstanciando-se, portanto, grave indisciplina de voo, falta de disciplina de

cabine e não cumprimento das normas operacionais da empresa.

A investigação imputou a Vieira a total responsabilidade pelo acidente,

por haver cometido grave indisciplina de voo ao prosseguir descendo para

1.500 pés, altitude inferior à mínima de segurança do setor (5.000 pés) para

a qual fora autorizado a descer pelo APP Fortaleza. Na época, chegou-se a

especular que Vieira, pressionado por problemas financeiros e conjugais,

decidira dar cabo da própria vida. Seus próprios colegas o acusavam de

haver procedido de forma indesculpável. Assim, Fernando Antônio Vieira de

Paiva partiu para a eternidade deixando neste mundo a reputação de piloto

indisciplinado e inconsequente, responsável direto pelo maior desastre da

aviação comercial brasileira até aqueles dias, causador da morte de 137

pessoas. A sentença “transitou em julgado” e cristalizou-se no tempo sem

que ao “réu” tivesse sido dado, por motivos óbvios, direito à defesa.

É importante considerar, no entanto, que não deveria estar nos planos de

Vieira jogar o Boeing contra a Serra de Aratanha. A hipótese de suicídio é



absurda, não encontrando respaldo na trajetória pessoal e profissional de

Vieira, tampouco em sua conduta imediatamente anterior ao acidente,

registrada em uma das “caixas-pretas”. Culpar o comandante absolve a

priori o sistema, cujas falhas devem ser apontadas pela investigação e

corrigidas, para que não voltem a causar acidentes.

Admitindo-se a hipótese de Vieira ter deliberadamente atentado contra a

segurança da operação que estava sob sua responsabilidade direta,

cometendo indesculpável ato de indisciplina de voo, por que então essa

sua tendência de descumprir normas operacionais passou tanto tempo

ignorada por seus supervisores? Pois, quando um comandante com 17 mil

horas de voo, acumuladas em 21 anos de trabalho contínuo na mesma

empresa, comete grave indisciplina operacional, a responsabilidade por

este ato não deve, a princípio, excluir o sistema que o selecionou, treinou,

designou e supervisionou. Por outro lado, chama a atenção o fato de um

comandante com histórico aparentemente irrepreensível, distinguido pela

VASP com funções e cargos de alta relevância, repentinamente passar a

proceder de modo irresponsável e inconsequente. Ou a supervisão do

sistema falhou ou alguns importantes fatores contribuintes do acidente

talvez tenham escapado à investigação.

Fernando Antônio Vieira atravessava um período de turbulência em sua

vida pessoal, porém isto só não basta para derrubar um avião. Se assim

fosse, a maioria dos aviões que diariamente cruzam os céus do mundo

estariam à beira do desastre, pois quase todos os aviadores têm mulher,

filhos, ex-mulheres, dívidas e frustrações, como todo mundo. Se problemas

pessoais determinassem a conduta profissional, não só os pilotos, mas

também todos os profissionais envolvidos em atividades de risco estariam

na iminência de causar tragédias. Isso não quer dizer que se deva



desconsiderar ou minimizar a influência de problemas pessoais na conduta

profissional. É necessário, no entanto, reduzi-las à sua real dimensão.

Aviadores costumam afirmar que deixam seus problemas pessoais na

porta do avião quando embarcam. Se isto não traduz toda a verdade, ao

menos contém parte dela, pois voar é atividade extremamente prazerosa

ao aviador. Com base na experiência, eles organizam suas rotinas

operacionais para torná-las quase automáticas, o que reduz

significativamente a carga de trabalho e deixa mais tempo livre para fruir o

voo, verdadeira endorfina do aviador. Por outro lado, alguns pilotos

desenvolvem certos maneirismos ou “vícios operacionais” que, apesar de

inócuos na maior parte das vezes, podem vir a se tornar perigosos em

circunstâncias particulares e excepcionais. Vícios operacionais se

caracterizam pela execução continuada e incorreta de algum

procedimento. Um deles poderia ser traduzido por “excesso de

antecipação”.

Uma antiga máxima de aviação exorta o piloto a nunca permitir que seu

avião chegue a algum lugar onde sua mente não chegou pelo menos cinco

minutos antes. Antecipar-se ao avião, programando-o para o que irá

acontecer, é marca de todo bom aviador. Como em tudo na vida, porém,

também aqui o exagero é prejudicial.

Suponhamos que para se poupar do trabalho de selecionar cada uma das

quatro velocidades compatíveis com as quatro configurações de flap,

empregadas na transição entre as fases de descida e aproximação final, um

piloto desenvolva o costume de selecionar diretamente a última e menor

dessas velocidades antes mesmo de começar a baixar os flaps,

aproveitando a característica dos jatos de desacelerar lentamente por

serem aerodinamicamente mais limpos do que os aviões a hélice, sempre

com o intuito de gradativamente ir adicionando flap na medida do



necessário para manter compatíveis a velocidade e a configuração do

avião. A impropriedade desse procedimento, que caracteriza o vício

operacional, reside na possibilidade de que algo imprevisto (pane,

problema de tráfego aéreo etc.) venha a desviar a atenção do piloto,

levando-o a esquecer de adicionar flap enquanto o avião continua

desacelerando. Assim, quando a velocidade atingir valor inferior ao mínimo

requerido para a configuração de flap com a qual o avião está voando,

poderá sobrevir uma perda de sustentação (estol) que venha a colocar em

risco a segurança do voo. Evidentemente, o procedimento correto é o piloto

ir gradativamente ajustando a velocidade após cada novo ajuste de flap até

o avião atingir a configuração final para pouso. Dá mais trabalho, porém é

mais seguro. Algo desse tipo pode ter ocorrido na cabine de comando do

PP-SRK naquela madrugada de 1982.

Na penumbra da cabine de comando do Boeing, Vieira assobiava. O

tímido alerta de Barbosa não surtira efeito. Vieira possivelmente

contemplava as luzes de Fortaleza cintilando ao longe, antecipando o

merecido descanso num dos confortáveis hotéis da orla, para onde a VASP

encaminhava suas tripulações. Ao avistar as luzes da cidade, ele

possivelmente decidiu cancelar o plano de voo por instrumentos e

prosseguir descendo por referências visuais para o circuito de tráfego do

Aeroporto Pinto Martins. Como comandante, tinha esta prerrogativa.

Em vez de programar o avião para descer até 5.000 pés, altitude para a

qual havia sido autorizado pelo APP, selecionou 1.500 pés, altitude de

tráfego visual, possivelmente na expectativa de cancelar o plano de voo por

instrumentos quando o avião estivesse prestes a cruzar 5.000 pés. A ideia de

indisciplina pressupõe impedimento legal de se realizar a ação pretendida,

o que não era o caso, já que Vieira poderia legalmente continuar descendo

para 1.500 pés desde que simplesmente informasse ao controlador que



cancelara o plano por instrumentos e passara a voar pelas regras de voo

visual. Por outro lado, é improvável que a política operacional da VASP,

vigente na época do acidente, obrigasse o comandante a executar o

procedimento de descida por instrumentos mesmo em condições visuais

noturnas, pois até hoje as Regras do Ar, o Regulamento Brasileiro de

Homologação Aeronáutica (RBHA) e os Manuais de Operações de Voo das

empresas aéreas são bastante flexíveis neste ponto. Cancelar o plano de

voo por instrumentos ainda hoje é prerrogativa legal do comandante. Ainda

que assim não fosse, a ideia de violação não faria sentido, pois

forçosamente esta se explicitaria quando o avião ingressasse no circuito de

tráfego visual do Aeroporto Pinto Martins, poucos minutos depois.

Vieira não possuía informação da distância a que estava de Fortaleza.

Provavelmente julgava estar mais perto do que estava, já que a avaliação de

distância é bastante prejudicada à noite pela falta de referências. Pelo fato

de o APP não dispor de radar, o controlador não poderia conferir a posição

do avião informada pelo piloto. Por outro lado, como a maioria dos

brasileiros, Vieira também devia associar Fortaleza a praias ensolaradas,

palmeiras e mar, jamais a montanhas. O tímido alerta de Barbosa quanto à

presença de morrotes à frente não conseguiu mobilizar sua atenção. O

motivo pelo qual Barbosa não foi mais enfático e incisivo talvez estivesse

ligado a episódio recente, quando teria sido punido por discutir com outro

comandante.

Um dos fatores que contribuíram decisivamente para o acidente foi o fato

de o Boeing 727 PP-SRK não estar equipado com GPWS, acrônimo em

inglês para Sistema de Alerta de Proximidade com o Terreno, equipamento

de segurança cuja instalação era recomendada, desde 1978, pela

Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO), vinculada à ONU, mas

cuja instalação ainda não era requerida nas grandes aeronaves de



transporte público brasileiras no ano de 1982. Se o PP-SRK estivesse

equipado com GPWS, provavelmente os pilotos teriam sido alertados da

proximidade com o terreno e reagiriam a tempo de evitar o choque com a

montanha, executando manobra evasiva prevista para essas situações.

Destroços do PP-SRK na Serra de Aratanha (A. Capibaribe Neto)

As fragilidades latentes no sistema de transporte aéreo público brasileiro

da época parece que se conjugaram para permitir que uma falha

operacional desencadeasse o acidente. A falta de cobertura radar na TMA

Fortaleza; a não exigência da instalação de GPWS nos grandes aviões de

carreira brasileiros (mesmo após o acidente com o Boeing 727 da

Transbrasil em Florianópolis); a possível falha de supervisão da empresa; o

excesso de flexibilidade das normas que regulavam as operações visuais

noturnas; a doutrina de cabine pouco desenvolvida, inibindo a participação

do copiloto no processo decisório do comandante; a ausência de

equipamento medidor de distância (DME) no VOR de Fortaleza; todos foram

fatores que concorreram para a tragédia de Pacatuba. Vieira apenas ativou

o acidente ao tomar a infeliz decisão – não manifestada verbalmente, mas



implícita em suas ações subsequentes – de cancelar o plano por

instrumentos para pousar por referências visuais em Fortaleza,

procedimento relativamente comum nas operações regulares da época.

Seu erro capital foi fazer isso com demasiada antecedência.

Muito embora as Regras do Ar ainda hoje facultem ao comandante

cancelar o plano de voo por instrumentos no período noturno, desde que

esteja nas proximidades do aeroporto e tenha condições de manter contato

visual com a pista, boas empresas aéreas costumam exigir que seus

comandantes sempre executem o procedimento de descida por

instrumentos quando operando à noite. Se por um lado isso atrasa um

pouco o voo e aumenta o consumo de combustível, por outro propicia

maior segurança às operações.

Em vinte e um anos e dezessete mil horas de voo, Fernando Antônio Vieira

deve ter superado toda sorte de dificuldades pilotando Douglas DC-3,

Viscount, Boeing 737 e 727 da VASP. Em noite pouco inspirada, cometeu erro

de avaliação que o transformou no protagonista daquele que, na época, foi

o maior acidente da aviação brasileira. Quem se julgar em condições de

condená-lo atire a primeira pedra.



87. TABA FH-227B PT-LBV

FH-227B PT-LBF da TABA, similar ao PT-LBV (Helio Bastos Salmon)

Com o fim do império colonial português em 1975, muitos aviadores

perderam seus empregos nas ex-colônias africanas e vieram ao Brasil em

busca de trabalho. Os habilitados em helicópteros foram logo contratados

por empresas que surgiam no rastro das operações o� shore brasileiras,

impulsionadas pela descoberta de petróleo na Bacia de Campos. Alguns

deles, que haviam voado bimotores FH-227 na TAAG e na DETA, empresas

aéreas de Angola e Moçambique, foram admitidos na Transportes Aéreos

Regionais da Bacia Amazônica (TABA), para pilotar os FH-227B

recentemente adquiridos por aquele empresa. Empresa fundada em 1976,

quatorze anos mais tarde a TABA já operava em trinta e quatro cidades com

uma frota de quinze Bandeirante e quatro Fairchild-Hiller FH-227B.

No sábado, 12 de junho de 1982, o comandante Manuel Teixeira

Estanqueiro, um dos portugueses da TABA, acordou de madrugada em

Eirunepê para realizar voo cuja primeira escala seria Tabatinga, cidade

situada na margem esquerda do Rio Amazonas, vizinha à cidade



colombiana de Letícia. A decolagem estava prevista para as cinco horas,

ainda no período noturno, embora o aeródromo de Eirunepê fosse

homologado apenas para operações diurnas. Em face da ambiguidade

oficial – o horário de decolagem estava previsto na HOTREG (Horário de

Transporte Regional), emitida pelo Departamento de Aviação Civil (DAC),

enquanto a restrição de operação noturna havia sido estabelecida também

pelo Ministério da Aeronáutica –, Estanqueiro optou pelo meio-termo.

Decolou às 5h30, aproveitando-se da tênue luz da alvorada, que já

começava a despontar.

Cinquenta minutos mais tarde, ao entrar em contato com a estação-rádio

de Tabatinga, Estanqueiro foi por ela informado de que o aeroporto estava

fechado para operações visuais devido à presença de aru, termo com que

os amazônicos designam o nevoeiro que se forma ao amanhecer sobre a

mata e os rios da região. Cinco minutos depois, a estação saiu do ar por

falta de energia elétrica, ficando inoperantes seu equipamento de

radiocomunicação e o NDB. Pessoas que aguardavam o voo ouviram o

avião sobrevoar o aeroporto a baixa altura, aparentemente em direção a

Letícia. Poucos depois escutaram um estrondo e avistaram o Fairchild surgir

do nevoeiro, bater forte de nariz no pátio de estacionamento e explodir.

A pressa do comandante em chegar ao destino, apoiado na HOTREG em vigor e na

confirmação do horário de decolagem pela companhia, possivelmente influiu nas decisões

tomadas; condições meteorológicas adversas; deficiente operação da aeronave; deficiente

infraestrutura; deficiente planejamento do voo; deficiente doutrina de segurança de voo.

(Relatório final de investigação)

Até poucos anos atrás, os pilotos que voavam na região amazônica

integravam a “legião estrangeira” da aviação comercial brasileira. A crônica

carência de infraestrutura da área, aliada às grandes distâncias e

peculiaridades climáticas, praticamente inviabilizava operações regulares

realizadas dentro das rígidas, mas necessárias, normas de segurança que



regulam o transporte aéreo público brasileiro. Assim, tanto as empresas

aéreas quanto os pilotos tendiam a flexibilizar tais normas, adaptando-as

por conta própria às contingências regionais – situação por todos

conhecida e de certo modo tolerada, tendo em vista que o rigor excessivo

da fiscalização praticamente inviabilizaria operações regulares na região,

trazendo graves problemas logísticos e humanos para as comunidades

atendidas por esses voos.

Confrontado com a incompatibilidade entre o horário previsto de

decolagem e o de funcionamento do aeroporto, Estanqueiro consultou a

base da TABA em Manaus, na véspera do voo, recebendo instruções para

decolar assim que as primeiras luzes do dia tornassem a pista visível, o que

ocorreria antes do horário oficial do nascer do Sol. A decolagem às 5h30,

embora irregular, não pôs em risco a segurança imediata da operação, já

que a pista era perfeitamente visível na tênue claridade que antecede a

alvorada.

Durante os cinquenta minutos de voo que separavam Eirunepê de

Tabatinga, o nevoeiro se intensificou. Ao ser informado de que o aeroporto

fechara para operações visuais, Estanqueiro provavelmente se preparou

para executar o procedimento de descida por instrumentos, que utilizava

como referência o NDB local. Pouco depois, no entanto, tanto o NDB

quanto a estação-rádio saíram do ar por falta de energia elétrica, deixando

o comandante sem referência para descer por instrumentos e sem

informação atualizada das condições meteorológicas. Cabe esclarecer que

a estação de Tabatinga deveria dispor de um grupo gerador alternativo de

energia elétrica, para que continuasse funcionando na eventualidade de o

fornecimento normal ser interrompido.

Ao constatar que Tabatinga saíra do ar e que tão cedo não voltaria a

funcionar, Estanqueiro tinha duas opções: alternar Letícia, situada a poucos



minutos de voo, ou tentar pousar visual. É provável que tenha avistado a

pista ao sobrevoar o aeroporto, já que o Aru é pouco espesso,

apresentando alguma transparência quando observado de cima.

Orientando-se pelo rio e voando baixo, o comandante julgou que

conseguiria avistar a pista e nela pousar com poucas referências visuais.

Afinal, o último boletim meteorológico transmitido pela estação informava

que o aeroporto fechara para operações visuais, o que não incluía

operações por instrumentos. Aos ouvidos de um piloto da Amazônia, isto

significava que podia contar com visibilidade suficiente para enxergar a

pista e pousar, com razoável margem de segurança, desde que

ultrapassasse um pouco a altitude mínima de descida prevista na Carta de

Aproximação por Instrumentos – procedimento irregular, porém comum

nas operações na região.

É importante ressaltar que algumas empresas, principalmente as que

lutam desesperadamente para sair do vermelho, não veem com bons olhos

comandantes que deixam seus passageiros longe do destino, obrigando-as

a arcar com despesas de hospedagem ou de translado por terra. Assim,

consideradas as peculiaridades da aviação amazônica, a expectativa de

todos os interessados no voo era de que Manuel Estanqueiro empregaria

todos os truques que aprendera, nas muitas horas que voara na África e na

Amazônia, para pousar em Tabatinga.

Orientando-se pelo rio, Estanqueiro veio em voo baixo na esperança de

avistar a cabeceira da pista. A visibilidade horizontal, porém, era menor do

que ele imaginara, pois se o aru é pouco espesso verticalmente, torna-se

denso quando nele se penetra. Procurando a pista, esperou demais para

arremeter e subir. Bem à sua frente, oculta pela neblina, estava a torre da

antena do NDB, contra a qual o avião veio a colidir. Desequilibrado, o FH-

227 mergulhou de nariz no pátio de estacionamento e desintegrou-se em



meio à formidável explosão, matando instantaneamente o comandante

Manuel Teixeira Estanqueiro, o copiloto Epaminondas Gouveia Junior, os

comissários Manoel Bento Oliveira e Carlos Fernandes e todos os quarenta

passageiros.

Depois do acidente, a estação-rádio de Tabatinga foi equipada com dois

novos geradores, e o horário de decolagem previsto na HOTREG foi alterado

para o período diurno.



88. TAM E-110 PP-SBH

Bandeirante PP-SBH quando ainda da VASP (Flap Internacional/Jetsite)

Os antigos aviadores diziam que três atitudes do piloto matam em aviação:

“Tenho que chegar; minha noiva está me vendo; estou bom demais neste

avião”. Também Dom Quixote advertia a Sancho Pança, quando este o

instigava a atacar a desconhecida origem do ruído que ouviam na

escuridão da noite, em plena floresta: “Retirar-se não é fugir nem esperar é

cordura quando o perigo sobrepuja a esperança, e é de sábios guardar-se

de hoje para amanhã e não se aventurar todo num só dia”.

Porque existem ocasiões nas quais o aviador deve contemporizar, recuar

em vez de atacar, esperar em vez de agir. A aviação de carreira ainda hoje é

limitada pelas condições meteorológicas. Embora os passageiros tenham a

justa expectativa de partir e chegar na data e na hora previstas em seus

bilhetes de passagem, muitas vezes o voo precisa ser adiado ou mesmo

cancelado por condições meteorológicas adversas ou problemas

mecânicos.



Pilotar o avião é apenas uma das tarefas do comandante. A principal

finalidade de sua presença a bordo é cuidar da segurança das pessoas e

bens que transporta; responsabilidade intransferível que lhe é atribuída

pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, lei maior que regula a aviação civil

brasileira. Assim, é dever de todo comandante pautar suas decisões

operacionais primordialmente no interesse da segurança do avião e de

seus ocupantes. Na prática, entretanto, tais decisões sofrem a influência da

cultura operacional da empresa à qual o comandante está vinculado. Se,

por exemplo, esta valoriza demais a satisfação do cliente, o comandante

tende a assumir riscos adicionais para agradar a seus passageiros, mesmo

em circunstâncias nas quais a prudência recomendaria frustrá-los.

A TAM Linhas Aéreas teve origem no Táxi Aéreo Marília, empresa cujas

raízes remontam ao ano de 1961. Herdando da aviação de táxi aéreo a

excelência do tratamento dispensado aos clientes, inicialmente a TAM dela

também herdou a excessiva preocupação em agradá-los, em satisfazer-lhes

as expectativas e vontades, mesmo que para isso fosse necessário adaptar

algumas regras.

Na sexta-feira, dia 7 de outubro de 1983, o tempo era instável em todo o

Estado de São Paulo. Naquela tarde, René Pereira da Silva comandava o

Bandeirante PP-SBH da TAM, que partira de Campo Grande (MS) às 15h15

com destino ao Aeroporto de Congonhas, escalando em Urubupungá e

Araçatuba. O copiloto Sérgio Mendes dos Santos compartilhava a cabine de

comando com René. Ao decolar de Urubupungá, o Bandeirante conduzia

dois tripulantes e treze passageiros.

O aeródromo de Araçatuba estava totalmente encoberto e chovia forte

quando o PP-SBH iniciou o procedimento de descida por instrumentos

para pousar na pista 22. A primeira tentativa de pouso falhou porque os

pilotos não conseguiram avistar a cabeceira da pista. René arremeteu,



bloqueou o radiofarol e executou novamente o mesmo procedimento

anterior. Talvez daquela vez a chuva amainasse, permitindo-lhe avistar a

pista e pousar. Afinal, ele conduzia passageiros ansiosos por desembarcar

em Araçatuba, enquanto outros aguardavam impacientes no aeroporto o

momento de partir para São Paulo.

Quando o PP-SBH concluiu o segundo procedimento de descida, a chuva

continuava forte. René estava prestes a arremeter novamente quando

vislumbrou a pista. Determinado a pousar, ele decidiu intempestivamente

circular o aeródromo a baixa altura valendo-se de precárias referências

visuais.

Olhando para fora, preocupado em não perder o aeroporto de vista, René

não percebeu que o Bandeirante afundava perigosamente em direção ao

solo. Em curva acentuada, o avião bateu no chão e capotou várias vezes até

parar completamente destroçado, a 300 metros da cabeceira da pista 22.

Morreram o comandante René, o copiloto Santos e cinco dos treze

passageiros.



89. VOTEC E-110 PT-GJZ

Bandeirante PT-GJZ da VOTEC no Aeroporto Santos Dumont, em 1978 (Vito Cedrini)

Em 1984, o aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, não dispunha de Torre

de Controle. A pequena estação-rádio local apenas transmitia as condições

meteorológicas e a posição aproximada dos poucos aviões que se

dispunham a informá-la. A coordenação entre os tráfegos era

precariamente executada pelos próprios pilotos. Na época, o tráfego aéreo

era intenso em Imperatriz. Muitos aviões de pequeno porte decolavam e

aterrissavam continuamente, partindo ou chegando dos muitos garimpos

da região, na maior parte das vezes desconsiderando totalmente os

procedimentos estabelecidos para operações em aeródromos não

controlados. Era grande o descompasso entre a infraestrutura de proteção

ao voo da área e o volume de tráfego aéreo local. Chegar ou partir de

Imperatriz era uma verdadeira “roleta russa”, pois a qualquer momento se

podia colidir com algum dos muitos aviões garimpeiros que por lá

circulavam praticamente incógnitos. Para fins de coordenação de tráfego,



os pilotos de linha aérea transmitiam continuamente a posição de seus

aviões na frequência da estação-rádio local na esperança de que outras

aeronaves, em voo na área, também assim procedessem, procedimento

previsto nas regras do ar, porém pouco utilizado na região.

As condições climáticas de Imperatriz concorriam para agravar o risco. No

inverno, época de chuvas copiosas e frequentes, grandes nuvens

encobriam o aeroporto, enquanto no verão a fumaça das queimadas

reduzia a visibilidade. Mesmo assim, os garimpeiros continuavam a voar por

referências visuais nessas condições. Os aviadores imaginavam que mais

cedo ou mais tarde, num cochilo da sorte, um avião de passageiros

acabaria por colidir em voo com um avião de garimpo. A realidade, no

entanto, superou as expectativas mais pessimistas.

Ao amanhecer da quarta-feira, 18 de abril de 1984, o Bandeirante PT-GKL

da VOTEC decolou de Belém do Pará com destino a Imperatriz, onde

deveria pousar por volta das dez horas depois de escalar em Serra Pelada.

Um atraso de vinte minutos fez com que sua chegada coincidisse com a de

outro Bandeirante da VOTEC, o PT-GJZ, que partira cedo de São Luiz do

Maranhão. Os comandantes dos dois aviões mantinham-se em contato

bilateral na frequência da estação-rádio de Imperatriz enquanto ultimavam

os preparativos para pouso. Francisco Alves da Silva, passageiro do PT-GKL,

conta que foi tudo muito rápido: “A gente se preparava para o final da

viagem quando houve o estrondo. Olhei para trás e vi um buraco enorme

no teto do avião”. Atingido na cauda pelo PT-GJZ, o PT-GKL pousou forçado

no rio Tocantins. Dezesseis sobreviventes foram recolhidos por barqueiros

do rio.

Os dezoito ocupantes do PT-GJZ não tiveram a mesma sorte. Sem o

motor esquerdo e parte da asa do mesmo lado, o avião entrou em parafuso



e caiu nas proximidades da cidade de Bela Vista, na margem oposta do

Tocantins, matando todos a bordo.

O PT-GJZ estava aos cuidados do comandante Hossano Julio de Oliveira

Maia, cujo copiloto era Sebastião Enésio Cassandri. O PT-GKL estava sob a

responsabilidade do comandante Luis Paulo de Oliveira Campos, cujo

copiloto era Ricardo Vieira da Silva.

Destroços do PT-GJZ (revista Veja)

O tempo levou os garimpos e os pequenos aviões que os apoiavam. O

aeroporto de Imperatriz hoje conta com infraestrutura compatível com o

tráfego aéreo que acolhe, e os céus brasileiros estão praticamente cobertos

por radar. Aos sobreviventes do PT-GKL, restou a lembrança dos momentos

de angústia e desespero vividos naquela triste e trágica manhã de 1984.



90. TAM E-110 PP-SBC

PP-SBC da TAM no Aeroporto de Congonhas em 1978 (Hélio Bastos Salmon)

Um tipo de acidente que ocorre com muita frequência com aviões de

pequeno porte, integrantes do segmento denominado Aviação Geral,

decorre de se voar pelas regras de voo visual (VFR) em condições

meteorológicas de voo por instrumentos (IMC). Na maioria dos casos, o

piloto não estava habilitado a voar por instrumentos ou o avião não era

devidamente equipado para esse tipo de voo.

Não leva muito tempo para um piloto inexperiente ficar completamente

desorientado dentro de nuvens a ponto de perder o controle do avião.

Percebendo a gravidade da situação, ele tenta corrigi-la abruptamente,

impondo ao avião excessiva carga aerodinâmica, que redunda em falha

estrutural. Acidentes assim normalmente têm origem em planejamento

inadequado do voo.

Decolagens tardias, com pouso previsto nos limites do período diurno,

iniciadas sem conhecimento prévio das condições da rota e do destino,

costumam deixar pilotos, perdidos e sem combustível, em meio a



relâmpagos assustadores e turbulência severa. O excesso de confiança,

fundamentado na falsa presunção do perfeito conhecimento da rota, tem

levado muitos pilotos, voando por referências visuais, a caírem na tentação

de penetrar rapidamente em nuvens isoladas, impulso que costuma

produzir buracos fumegantes em encostas de montanhas. “Dentro de

nuvem tem caroço!”, alertavam os antigos aviadores. Infelizmente, este

velho e sábio conselho frequentemente é desconsiderado e voos visuais em

condições de voo por instrumentos – “visumento”, no jargão dos aviadores

– continuam frustrando expectativas otimistas e fazendo vítimas.

Às quatro horas da madrugada do dia 28 de junho de 1984, uma quinta-

feira, o despertador tocou na cabeceira da cama de Jorge Washington

Benitence, de 30 anos, operador de vídeo da TV Manchete – tratado

carinhosamente de Jorjão, por amigos e colegas. “Dorme mais dez

minutinhos que acordo você!”, disse a mulher com pena do marido que, na

véspera, trabalhara até tarde, cobrindo o comício das “Diretas Já” na

Cinelândia. Despertando uma hora e meia mais tarde, Jorge somente

conseguiu chegar à emissora dois minutos depois de sua equipe haver

saído. Às carreiras, ele chegou ao Aeroporto do Galeão ainda a tempo de

avistar o Bandeirante da TAM taxiando para a cabeceira da pista. Desolado,

Jorge retornou à sede da Manchete, onde lhe informaram que seu

supervisor queria “ter um papo” com ele mais tarde.

O Bandeirante PP-SBC decolou do Galeão às 8 horas e 34 minutos com

plano por instrumentos para Campos, porque o aeródromo de Macaé,

destino dos passageiros, operava somente em condições visuais. Caso o

tempo melhorasse no decorrer da viagem, o avião pousaria em Macaé. A

Petrobrás fretara o Bandeirante para transportar jornalistas que fariam a

cobertura das prospecções que então se iniciavam na Bacia de Campos.



Dois tripulantes, quatorze jornalistas e dois funcionários da Petrobrás

totalizavam dezoito pessoas a bordo do PP-SBC.

O comandante Edison Ferreira da Silva fora baseado em São Pedro da

Aldeia ao tempo em que servira à Força Aérea Brasileira como jovem oficial

aviador, após concluir o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva da

Aeronáutica. Seu copiloto era Carlos Augusto Videira. Entre os jornalistas,

encontravam-se Luiz Eduardo Lobo, de 27 anos, que cobrira a Guerra das

Malvinas para a TV Globo, Maria D’Ajuda Medeiros dos Santos, da TV

Educativa, e Ulisses Madruga, da TV Manchete, todos profissionais bastante

conhecidos do público por apresentarem telejornais.

Ao ser informado de que Macaé passara a operar por referências visuais,

Edison cancelou o plano de voo por instrumentos e informou à estação-

rádio local que prosseguiria de acordo com as regras de voo visual (VFR). Foi

a última mensagem do PP-SBC. Por volta das 9 horas daquela manhã, o

bimotor colidiu na vertente sul do Morro de São João, que se eleva a 400

metros de altitude e a um quilômetro do litoral, entre as cidades de Barra

de São João e Rio das Ostras. Descendo visual, o avião penetrou na nuvem

que encobria o único morro existente em toda a rota. Sem visibilidade,

esperando a qualquer momento retomar o contato visual com o terreno,

confiante na inexistência de obstáculos significativos na rota que tanto

percorrera anteriormente – o Morro de São João destacava-se, isolado, na

paisagem –, Edson entrou voando no morro. O avião penetrou na mata,

colidiu violentamente com o solo e explodiu, desfazendo-se em pedaços.

Todos a bordo morreram instantaneamente. Apenas o corpo do copiloto

Videira foi poupado das chamas. Expelido da cabine pelo impacto, foi

localizado sobre os galhos de uma árvore.

A notícia da queda do avião e da morte de todos os seus ocupantes

chegou à TV Manchete antes da entrevista de Jorjão com seu supervisor. Se



tivesse despertado às quatro horas, como pretendia, Jorjão teria

embarcado no Bandeirante e certamente estaria entre as vítimas do

desastre. O mesmo destino que o poupou, no entanto, foi implacável com

seus companheiros de viagem. O carro que conduzia jornalistas da TV

Bandeirantes furou um pneu no aterro do Flamengo. O “macaco” não

funcionava, e os jornalistas somente conseguiram chegar a tempo ao

aeroporto porque outro carro da mesma emissora, que passava pelo local,

prestou-lhes socorro.

Macaé rapidamente veio a se transformar na maior base de operações

o�shore do Brasil. Seu aeroporto foi dotado de auxílios à navegação e

aproximação para atender à demanda da Petrobrás, pois a Bacia de

Campos passou a responder pela maior parte da produção nacional de

petróleo. A TAM aperfeiçoou sua cultura operacional, renovou totalmente

sua frota e se expandiu nacional e internacionalmente, vindo a conquistar a

liderança do mercado doméstico brasileiro de passageiros.



91. TABA E-110 PT-GJN

PT-GMI, semelhante ao PT-GJN, com a pintura original da TABA (Embraer)

As normas brasileiras que regulam a homologação de aeródromos públicos

visam garantir a segurança das operações aéreas, porém a história trágica

da aviação registra vários episódios em que a imprudência e o descaso,

quase sempre frutos da ignorância, custaram a vida de seres humanos.

Aviões têm atropelado veículos e pessoas, colidido com lâmpadas de

balizamento mal aterradas e caído em buracos de drenagem destampados,

quase sempre com graves consequências. Mesmo os principais aeroportos

do país não estão livres desses problemas, mais comuns, no entanto, nos

pequenos aeródromos, nos quais a falta de fiscalização potencializa o risco.

No dia 23 de junho de 1985, domingo, o Bandeirante PT-GJN da TABA

partiu de Juara, Mato Grosso, para Cuiabá. Quando voava em cruzeiro nas

proximidades de Diamantino (MT), um dos bicos injetores de combustível

do motor esquerdo se desconectou da câmara de combustão, espalhando

fogo pelas partes frias do motor. A alta temperatura provocou a ruptura de

algumas palhetas do compressor. A intensa vibração, resultante do



desbalanceamento do conjunto, rompeu a linha de retorno alternado de

combustível, tornando o fogo incontrolável. Surpreendido por forte

vibração, acompanhada de oscilação errática dos parâmetros do motor

esquerdo e do acendimento da respectiva luz de alarme de fogo, o

comandante Odilon de Souza Araújo Filho imediatamente executou o

procedimento de emergência previsto para esses casos: cortou o motor e

acionou a válvula de corte de combustível.

Os motores dos primeiros Bandeirantes utilizados pelas empresas aéreas

regionais brasileiras não dispunham de extintores de incêndio, apenas de

uma válvula de corte que bloqueava o fluxo de combustível e de óleo,

impedindo esses fluidos inflamáveis de alimentarem um incêndio que

estivesse lavrando no interior do motor. Entretanto a falha de uma ou mais

das palhetas do compressor ou da turbina poderia romper as linhas de

alimentação ou de retorno de combustível e de óleo, espalhando

rapidamente o fogo por todo o motor, inclusive suas partes quentes. O fogo

então se intensificava em poucos segundos e culminava por destruir os

próprios dispositivos previstos para controlá-lo. Até mesmo os modernos

sistemas de extinção de fogo funcionam bem na maioria dos casos. Em se

tratando de desintegração de palhetas, no entanto, as consequências ainda

são imprevisíveis.

Motores a jato são mais confiáveis do que motores a pistão. Possuindo

poucas partes móveis, funcionam durante muitos anos sem apresentar

qualquer problema. Os atuais pilotos de jato normalmente só

experimentam falhas de motor nos treinamentos que realizam

periodicamente em simulador. Em contrapartida, a magnitude das forças

presentes no interior de uma turbina é muitas vezes superior às geradas

pelos antigos motores convencionais, o que exige controle permanente e

eficaz de seus componentes por parte da manutenção, principalmente



quanto às condições das palhetas do compressor e da turbina

propriamente dita.

Premido pela necessidade de pousar tão logo quanto possível, pois o

fogo poderia destruir o avião em pleno voo, Odilon procurava por uma pista

enquanto pilotava o Bandeirante somente com o motor direito

funcionando. Avistando o pequeno aeródromo da Fazenda Japurá, para lá

dirigiu o PT-GJN, não sem antes contatar outro avião da TABA que voava

nas proximidades e avisar: “Estou com problemas no motor. Vou fazer um

pouso forçado”.

O avião já estava prestes a pousar, com o trem e o flap estendidos,

quando um caminhão ingressou na pista. Arremeter um Bandeirante

pesado a baixa velocidade, com alto nível de arrasto e apenas metade da

potência era tarefa praticamente impossível de ser levada a bom termo.

Odilon, porém, não teve escolha. O avião perdeu energia e caiu a um

quilômetro da cabeceira da pista, explodindo no impacto e causando a

morte do comandante Odilon, do copiloto Osmar Gomes Jardim e de todos

os quinze passageiros.

Provavelmente, a desconexão de um dos bicos injetores do motor

esquerdo tenha ocorrido por falha de manutenção. Talvez Odilon tivesse

controlado o fogo e prosseguido para um aeródromo com melhores

recursos se os motores do PT-GJN fossem dotados de extintores de

incêndio, porém tal dispositivo não era então exigido na época para aviões

da categoria do Bandeirante.



92. VARIG BOEING 707 PP-VJK

Boeing PP-VJK da VARIG em Dusseldorf (Kjell Nielsson)

Na manhã do dia 2 de janeiro de 1987, o comandante Júlio César Corrêa

Carneiro, que conduzira o Boeing 707 PP-VJK da VARIG do Rio de Janeiro

para Abdijan, capital da Costa do Marfim, registrou no livro de bordo que

um falso alarme de fogo havia se ativado no motor número um (externo

esquerdo) uma e meia hora antes do pouso – problema crônico desse

motor. O mecânico de pista que inspecionou o avião testou as conexões do

sistema de alarme sem conseguir identificar a origem do problema,

registrando no livro de bordo a solicitação para que a tripulação observasse

o comportamento do sistema no voo subsequente.

O mecânico liberiano desconhecia um recente telex da Boeing, que

recomendava a execução de ações corretivas complementares quando

ocorressem falsos alarmes de fogo e de superaquecimento nos motores

equipados com sistemas de alarme do tipo Walter Kide, o mesmo instalado

no PP-VJK. A investigação subsequente ao acidente considerou que o

mecânico atuou nos limites de sua experiência e conhecimento técnico e

que a natureza intermitente da pane impediu a identificação do problema.



Reconheceu, no entanto, que as medidas recomendadas pela Boeing

provavelmente teriam evitado que o problema tivesse voltado a se

manifestar no voo subsequente.

Integravam a tripulação técnica de Carneiro, o copiloto Nelson Fontina

Figueiredo e o mecânico de voo (FE) Francisco Eugênio Cardoso. Embora

transferido para o Boeing 707 um ano antes, Carneiro acumulara bastante

experiência nas linhas continentais da VARIG como comandante de Boeing

737. O FE Cardoso também era muito experiente em aviões a jato. Já o

copiloto Fontina, ex-mecânico de voo da VARIG, há pouco mudara de

função. Piloto recente, ainda estava na fase de instrução em rota do

programa de treinamento inicial, na qual operava o Boeing 707 sob a

supervisão de um comandante-instrutor, como Carneiro.

O PP-VJK pousou em Abdijan na manhã do dia 2 de janeiro de 1987, seis

horas e meia depois de haver decolado do Rio, tendo permanecido o dia

todo estacionado no pátio do Aeroporto de Port Bouet aguardando a

viagem de retorno, designada como voo 797, cuja decolagem estava

prevista para aquela mesma noite. Os tripulantes que trouxeram o PP-VJK

do Rio seriam os mesmos que o levariam de volta horas mais tarde, após

descansarem ao longo do dia em um hotel de Abdijan.

Embora o tempo de repouso da tripulação atendesse às disposições da

Regulamentação Profissional do Aeronauta, a diferença de três horas de

fuso horário entre o Rio e Abdijan, aliada à baixa qualidade do repouso

diurno, provavelmente reduziram o nível de alerta dos tripulantes, o que

levou a comissão investigadora a considerar a fadiga da tripulação técnica

como possível fator contribuinte do acidente.

Vinte minutos após a decolagem de Abdijan, o alarme de fogo do motor

número um voltou a se ativar. Carneiro alertou o controle de tráfego aéreo e

informou que retornaria a Abdijan. O regresso inicialmente foi realizado



com todos os quatro motores funcionando, o que indicava estar Carneiro

convencido de se tratar de mais um dos crônicos falsos alarmes de fogo do

motor número um. Somente mais tarde, quando o FE Cardoso observou

que a indicação de temperatura de combustível do motor um estava alta,

foi que Carneiro decidiu cortá-lo sem antes discutir essa decisão com seus

companheiros de equipe. É importante ressaltar que o corte de um dos

motores de um quadrimotor penaliza pouco o desempenho do avião,

principalmente quando ocorre em fases do voo outras que não a de

decolagem. É possível que Carneiro tenha interpretado a observação de

Cardoso como mal contida desaprovação ao fato de o motor continuar

funcionando com o alarme de fogo ativado.

O retorno a Abdijan transcorreu sem qualquer outra anormalidade. O voo

797 passou sobre a vertical da antena do transmissor (bloqueou) do NDB

AN, fixo de aproximação inicial e também final do procedimento ILS de

descida por instrumentos da pista 21, e dela se afastou a 1.700 pés, altitude

que deveria manter até interceptar a rampa eletrônica do ILS. Pouco

depois, no entanto, o gravador de dados de voo (FDR) registrou que o avião

executou uma curva pela direita com 20 graus de inclinação e desceu de

1.700 para 1.350 pés em 20 segundos, com 1.050 pés por minuto de razão

de descida, enquanto sua velocidade se reduzia de 198 para 192 nós; que a

1.350 pés o piloto corrigiu o erro de altitude, retornando para 1.700 pés em

14 segundos, porém sem aumentar a potência dos motores, sendo que a

partir daí a velocidade ficou estável em torno de 170 nós, velocidade esta

recomendada para a configuração flaps 14; que mais adiante, durante a

curva do procedimento, que culmina na interceptação do curso de

aproximação final, a inclinação lateral aumentou para 36 graus (a normal

fica em torno de 25 graus), e o avião desceu com 1.500 pés por minuto de

razão durante quatro segundos.



Essas amplas variações de velocidade, altitude, inclinação e razão de

descida, inadequadas ao procedimento que estava sendo executado, eram

incompatíveis com o padrão de pilotagem de um comandante com a

experiência e a qualificação profissional de Carneiro, embora pudessem

traduzir o padrão de pilotagem de um piloto pouco experiente como

Fontina. Tudo indica, no entanto, que Carneiro era quem pilotava o Boeing.

Neste caso, sua pilotagem errática somente pode ser explicada por um alto

grau de fadiga ou outro grave problema de ordem física.

O avião passava por 1.425 pés (a altitude mínima era de 1.700 pés) com

168 nós de velocidade e 600 pés por minuto de razão de descida quando o

alarme de estol (stick shaker) se ativou pela primeira vez. Respondendo ao

alarme, Carneiro aumentou a potência para 89% em três segundos, porém

o avião prosseguiu descendo com 600 pés por minuto de razão, em curva

pela esquerda de 25° de inclinação, com 168 nós de velocidade.

Quando o alarme de estol se ativou pela segunda e última vez, a

inclinação lateral aumentou subitamente para 45 graus, com adição de

potência nos motores. Logo em seguida, a inclinação aumentou para 75

graus e a razão de descida atingiu 5.400 pés por minuto, valores

extremamente elevados, que caracterizavam uma perda de controle em

voo. O PP-VJK então se precipitou sobre árvores de 30 metros de altura e

explodiu, causando a morte de seus 12 tripulantes e de 38 dos 39

passageiros. O único passageiro sobrevivente foi resgatado gravemente

ferido.

Com base no exame dos destroços, na leitura dos gravadores de voo e de

cabine (caixas-pretas) e no resultado dos ensaios realizados em simulador,

os investigadores concluíram que o acidente resultou de perda de controle,

seguida de colisão com árvores, enquanto o avião executava curva à

esquerda com os flaps totalmente retraídos (configuração flaps up), motor



número um cortado, motores de número dois (interno esquerdo) e número

três (interno direito) desenvolvendo potência, motor de número quatro

(externo direito) reduzido, trem de pouso recolhido e 168 nós, velocidade

adequada à configuração flaps 14, porém ligeiramente superior à

velocidade de estol com flaps totalmente recolhidos (flaps up),

configuração com a qual o avião estava voando. Carneiro teria perdido o

controle do PP-VJK por manter velocidade incompatível com a

configuração de flap que utilizava, estando o avião em curva pela esquerda.

A baixa velocidade, associada ao aumento do fator de carga decorrente da

curva, resultou na perda de sustentação que levou o avião a se precipitar na

floresta. Entretanto as razões que levaram um piloto experiente como

Carneiro a cometer erro tão grave e primário não emergiram dos destroços

fumegantes.

A hipótese de haver Carneiro decidido executar o procedimento anormal

(trimotor) empregando velocidade bastante inferior à compatível com a

configuração do avião é difícil de ser considerada sem sérias objeções, até

porque não oferecia nenhuma vantagem. Ao contrário, reduzia a margem

de segurança de uma operação que estava se desenvolvendo sem o

concurso de um dos motores. A hipótese de Carneiro ter sido traído por sua

própria mente parece ser mais plausível.

É provável que a padronização operacional do Boeing 707 estabelecesse

que o procedimento de descida por instrumentos devesse se realizar com o

trem de pouso baixado com os flaps em 14 graus, e que o restante do flap

devesse ser adicionado quando o avião estivesse prestes a interceptar a

rampa eletrônica de aproximação do ILS (glide slope), nas imediações do

fixo de aproximação final do procedimento.

Muito embora a padronização se constitua em importante e indispensável

ferramenta de segurança de voo, uma eventual alteração na ordem com



que os procedimentos são rotineiramente realizados costuma induzir a

erros operacionais. Antigamente, pilotos pousavam com o trem de pouso

recolhido apesar do ruído estridente de uma buzina de alarme instalada

justamente para alertá-los de que o trem não estava baixado e travado.

Fazia parte do folclore da aviação a justificativa de alguns aos superiores de

que haviam pousado sem trem porque “uma buzina os tinha atrapalhado

na aproximação final”. Essas falhas normalmente ocorriam quando, por

qualquer motivo, o piloto deixava de comandar o abaixamento do trem de

pouso na perna do vento, ao passar o través da cabeceira da pista, ponto

onde normalmente essa ação era executada. Como o avião ultrapassara o

ponto do circuito de tráfego em que rotineiramente o trem era abaixado, a

mente do piloto registrava essa tarefa como concluída, convicção tão forte

que nem uma buzina “atrapalhando” conseguia modificá-la. Algo

semelhante pode ter ocorrido na cabine de comando do PP-VJK durante a

aproximação trimotor para Abdijan.

É possível que Carneiro tenha simplesmente esquecido de configurar o

avião antes de iniciar o procedimento de descida. A redução da velocidade,

que inicialmente era de 200 nós, compatível com a configuração de flaps

recolhidos, para cerca de 170 nós, recomendada para a configuração de

flaps 14, sugere que Carneiro estava convencido de estar o avião

configurado com flaps 14, de acordo, portanto, com a padronização da

VARIG e a fase do voo na qual se encontrava. É verdade que lhe bastava

consultar o indicador de posição do flap, localizado no lado do copiloto,

para se certificar da real configuração do avião. A fadiga, entretanto, deve

ter comprometido sua capacidade de se concentrar na manobra de

precisão que realizava.

A inexperiência de Fontina talvez tenha contribuído para a perda de

controle, na medida em que um copiloto experiente dificilmente deixaria de



alertar o comandante da situação anormal do voo. Por outro lado, o painel

do FE ficava situado atrás da posição do copiloto, em plano perpendicular

ao dos pilotos. Sentado de lado, o mecânico de voo não tinha visão direta

dos indicadores do trem e do flap, a não ser que deslocasse sua cadeira

para se posicionar com essa finalidade. Além disso, possivelmente Cardoso

estivesse com a atenção concentrada em seu próprio painel, deixando de

perceber a perigosa incompatibilidade entre configuração e velocidade do

PP-VJK.

A verdade dos minutos finais do voo 797 da VARIG talvez tenha se perdido

para sempre na escuridão da selva africana. Além de Carneiro, Fontina e

Cardoso, morreram no acidente os comissários de voo Regina Silva, Edilson

Fernandes de Souza, Sérgio Pinheiro da Motta, Mariane Kappel Comerlato,

Cláudia Carvalho Teixeira, Wania Cataldo Bougleux, Roberto Barreto

Furstenberg, Lucimar Aurélio e João Luiz Rodrigues de Oliveira.



93. VARIG BOEING 737 PP-VMK

Boeing 737-200 PP-VMK da VARIG (Vito Cedrini)

Antigamente os aviadores orientavam-se apenas por referências externas. A

cor dos campos e das águas dos rios, os sinais de estradas de ferro e até o

cheiro das áreas que sobrevoavam eram informações fundamentais para

determinar a posição do avião. À noite, as estrelas e os faróis rotativos,

disseminados ao longo das rotas principais, balizavam o caminho para o

destino. Com o transcorrer do tempo, os aviões passaram a voar mais alto e

se tornaram mais rápidos, e os aviadores não conseguiam mais distinguir

detalhes do terreno que sobrevoavam. Assim, eles voltaram a atenção para

o interior da cabine de comando, passando a voar por números,

orientando-se por instrumentos cada vez mais sofisticados e confiáveis. O

instinto de águia, que garantia a sobrevivência no passado, foi cedendo

lugar primeiro ao radiofarol não direcional (NDB), depois ao VOR, ao TACAN

e LORAN, para finalmente ser aniquilado pelo sistema de navegação inercial

(INS) e o sistema de posicionamento por satélite (GPS). A verdade do



aviador, antes calcada na realidade concreta do cenário em que o voo se

desenvolvia, passou a se fundamentar na realidade virtual, traduzida pelos

instrumentos da cabine de comando.

Para que um jato decole, suas asas em forma de flecha devem ser mais

expostas ao vento relativo (ângulo de ataque ou de incidência) do que as

asas retas dos aviões a hélice. Projetadas para permitir ao avião

desenvolver velocidades próximas à do som sem sofrer os efeitos negativos

da compressibilidade do ar, asas em forma de flecha geram pouca força de

sustentação em baixas velocidades, como as empregadas nas decolagens e

pousos. Para compensar essa característica desfavorável, os projetistas

dotaram tais asas de dispositivos adicionais de sustentação – flaps e fendas

de bordo de ataque e de bordo de fuga –, que possibilitam às asas

enflechadas operar com grandes ângulos de ataque em baixas velocidades,

dispositivos esses que são retraídos na medida em que o avião acelera.

Se um avião de asas retas forma um ângulo de cerca de sete graus com o

horizonte ao decolar, isto é, sete graus de atitude (não confundir com

altitude), um avião de asas enflechadas necessita de 15 a 20 graus de

atitude para sair do chão. Dessa forma, o piloto de um jato perde o terreno

de vista assim que “roda” o avião para a atitude de decolagem, passando a

dedicar total atenção ao painel de instrumentos. Decolando da pista 20

(proa sul) do Aeroporto Santos Dumont, por exemplo, o piloto de um jato

da Ponte Aérea perde o terreno de vista assim que tira o avião do chão. A

partir daí, o voo se desenvolve inteiramente por instrumentos. Ao alerta de

200 pés de altura, anunciado pelo copiloto com referência no

radioaltímetro, o piloto inicia curva à esquerda para a proa 155 graus para

evitar o Pão de Açúcar, montanha que somente voltará a avistar ao passar

por cinco mil pés de altitude, subindo na proa de Santos.



As peculiaridades dos jatos levaram os aviadores a abandonar o cenário

externo e utilizar apenas as informações disponíveis nos instrumentos de

bordo. Se estas estiverem erradas ou forem mal interpretadas, o risco do

erro passar despercebido é muito alto.

Na manhã de domingo do dia 3 de setembro de 1989, o Boeing 737-200

PP-VMK da VARIG decolou de São Paulo para Belém do Pará, onde deveria

chegar ao final da tarde daquele mesmo dia após escalar em Uberaba,

Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz e Marabá. O voo 254 se desenvolvia

basicamente na direção norte, com pequenas variações de rumo nas

diversas etapas, exceto na penúltima, no trecho entre Imperatriz e Marabá,

quando a direção geral passava a ser oeste, perpendicular, portanto, ao

sentido geral do voo – observação importante, registrada por Ivan

Sant’Anna em seu livro Caixa-Preta (Objetiva), um clássico no gênero, que

trata com rara maestria de dois desastres e um sequestro envolvendo

aviões comerciais brasileiros.

Enquanto o copiloto Nilson de Souza Zille (de 29 anos) inspecionava

externamente o avião durante o trânsito por Marabá, o comandante Cézar

Augusto Padula Garcez (de 32 anos) consultava o plano de voo computado,

fornecido pela VARIG, que continha todos os dados relativos ao trecho de

Marabá a Belém, segmento final do voo 254. Embora os rumos sejam

tradicionalmente expressos em três dígitos, os do plano de voo computado

continham quatro, o último dos quais, que não estava separado dos

demais por ponto ou vírgula, correspondia a décimos de grau, informação

utilizada somente no Sistema de Navegação Inercial (INS), dispositivo não

instalado nos Boeing 737-200 da VARIG, apenas nos DC-10 transoceânicos.

Garcez leu o rumo 0270 e ajustou o rumo 270 graus no painel de

instrumentos, em vez do rumo 027 graus, que seria o correto. Este erro foi o

primeiro elo da cadeia de eventos que culminou três horas e meia depois



nas imediações de São José do Xingu, localidade situada cerca de mil

quilômetros ao sul de Belém do Pará.

Retornando à cabine de comando depois de concluir a inspeção externa,

Zille ajustou seu sistema de navegação pelo de Garcez sem consultar o

plano de voo. Desta forma, o PP-VMK decolou e prosseguiu na linha de

posição 270 graus de Marabá, que levava diretamente aos confins da

Amazônia, em vez de conduzir à capital paraense. A decolagem ocorreu às

17 horas e 35 minutos (hora local), em plena luz do dia, sendo a duração do

voo estimada em 48 minutos. O avião transportava seis tripulantes e 48

passageiros, totalizando 54 pessoas a bordo. O tempo era bom, e a chegada

a Belém deveria ocorrer antes do pôr do sol. Em poucos minutos, o PP-VMK

atingiu 29 mil pés de altitude e voou para oeste, tendo na proa o sol poente.

A VARIG dotara sua frota de Boeing 737-200 de um Sistema Gerenciador

de Desempenho (PMS), que contabilizava tanto o desempenho vertical do

voo como o consumo de combustível. Embora não fosse equipamento de

navegação, o PMS era utilizado oficiosamente pelos pilotos como referência

de distância e tempo para o destino. Assim, quando o PMS indicou que o

PP-VMK se encontrava a 89 milhas náuticas de Belém, o equipamento

apenas contabilizava a distância percorrida, independentemente do rumo

mantido, o copiloto Zille tentou, sem sucesso, contatar o Centro Belém

(ACC) para solicitar autorização de descida. O contato somente conseguiu

ser estabelecido por intermediação (ponte) de outra aeronave da VARIG

(voo 266), que voava de Brasília para Belém. Obtida a autorização do ACC, o

254 abandonou o nível de cruzeiro e desceu para quatro mil pés, o que

aumentou o consumo específico de combustível, tendo em vista que

motores a jato consomem bem mais combustível em baixas altitudes.

Os Boeing 737-200 da VARIG não dispunham de Sistema de Navegação

Inercial (INS) ou Sistema de Posicionamento Global por Satélite (GPS). A



navegação utilizava como referência radiofaróis dos tipos não direcionais

(NDB) e direcionais (VOR). Entre Marabá e Belém, estavam disponíveis o

NDB de Marabá, o VOR e o NDB de Belém, além do VOR de Tucuruí, que

ficava à esquerda da rota. O NDB de Marabá deve ter sido utilizado para

balizar a linha de posição de 270 graus de Marabá, que tanto Garcez quanto

Zille acreditavam ser a direção de Belém. É importante ressaltar que o VOR

de Belém possuía alcance suficiente para ser captado pelo avião antes que

o sinal do NDB de Marabá deixasse de ser recebido, o que garantia o

adequado balizamento eletrônico da rota entre Marabá e Belém.

Na metade do caminho, os pilotos poderiam ter aferido a posição do

avião pelo través do VOR de Tucuruí, ponto de controle previsto no plano

de voo. Se o fizessem, verificariam que o ponteiro do instrumento indicava

Tucuruí à direita da rota e não à esquerda, como seria o correto. Talvez

assim eles tivessem percebido o grave erro de navegação que estavam

cometendo. Infelizmente, naquela tarde o nível de alerta era baixo na

cabine de comando do PP-VMK. Afinal, tratava-se de um voo “mamão com

açúcar” de apenas 48 minutos ao final de uma bela tarde de domingo, e

localizar Belém não exigia mais do que manter a proa e olhar para fora no

momento certo.

A dificuldade de comunicação com o Centro de Controle de Área (ACC) foi

acentuando-se à medida em que o avião supostamente se aproximava de

Belém. O final do voo 254 se caracterizou por uma inacreditável sucessão

de equívocos, tanto da parte dos pilotos quanto do ACC. Embora o Boeing

não tivesse chegado a Belém, o controlador continuava autorizando o

pouso como se houvesse uma explicação razoável para o grande atraso do

voo. A situação anômala do voo 254 parece também não ter chamado a

atenção da coordenação de voos da VARIG, que permaneceu passiva, não

se empenhando em investigar o que estaria se passando com o 254. Por



outro lado, na cabine de comando, Garcez e Zille continuavam tentando

encontrar Belém ou Carajás voando para o sul, quando a direção original

do voo era norte.

Ninguém percebia que o avião voara no rumo errado e que os pilotos

estavam completamente desorientados. Garcez e Zille tinham assumido

como verdade inabalável o rumo expresso no plano de voo computado, e

tanto o ACC quanto a coordenação da VARIG não admitiam, sequer por

hipótese, que um comandante de Boeing pudesse perder-se entre Marabá e

Belém. Essas ideias fixas impediram que todos enxergassem o “óbvio

ululante”, expressão da lavra do imortal Nelson Rodrigues: os pilotos

estavam completamente desorientados, e todos os meios disponíveis de

socorro deveriam ser imediatamente mobilizados para recolher o avião a

um aeródromo adequado e seguro antes que o combustível se esgotasse.

A relutância de Garcez em se declarar perdido também atrasou a

mobilização geral, já forçosamente lenta por ser domingo e dia de jogo

Brasil x Chile valendo a classificação para a Copa do Mundo. Talvez o receio

de macular sua reputação profissional entre os pares e supervisores tenha

prevalecido sobre seu instinto de sobrevivência.

Até o fim, quando restavam apenas cem quilos de combustível nos

tanques (menos de cinco minutos de voo), Garcez mantinha a direção sul,

esperando ver surgir por milagre à sua frente a pista de Carajás, que

permanecia com as luzes de balizamento acesas por solicitação do ACC,

porém mais de 500 quilômetros atrás do avião, na direção norte.

Confrontados com a magnitude do erro e suas graves consequências,

Garcez e Zille finalmente perceberam que a sorte de todos a bordo

dependeria de um pouso forçado em plena escuridão.

Há muito se sabe que acidentes são precedidos de um número muito

maior de eventos similares, que só não tiveram consequências funestas por



razões fortuitas. Dada a possibilidade de interpretação equivocada dos

rumos de quatro dígitos, latente no plano de voo computado fornecido

pela VARIG às suas tripulações, é provável que outros comandantes de

Boeing 737-200 da empresa tenham anteriormente cometido equívoco

semelhante ao de Garcez. Um copiloto alerta, um controlador esperto ou

um anjo da guarda atento talvez tenham salvado o dia. Esta hipótese é

reforçada por entrevistas a diversos jornais e revistas, em que o

comandante José Caetano Lavorato Alves, presidente do Sindicato

Nacional dos Aeronautas à época do acidente, afirmou que outros oito

comandantes da VARIG teriam incorrido no mesmo erro de Garcez. A

armadilha do quarto dígito foi constatada, também, por outra fonte

qualificada: a Federação Internacional de Pilotos de Linha Aérea (IFALPA).

Em teste realizado em Amsterdã três meses após o acidente, a IFALPA

entregou a 22 comandantes de grandes empresas aéreas do mundo uma

cópia do plano de voo utilizado por Garcez. Quinze deles interpretaram o

rumo 0270 como 270 graus em vez de 027 graus, mesmo erro de Garcez.

Embora naquela época a infraestrutura de proteção ao voo da Região

Amazônica provesse adequada margem de segurança aos voos que lá se

realizavam, a falta da cobertura por radar, as grandes distâncias e a

instabilidade das condições meteorológicas da área eram fatores de risco

que se potencializavam no período noturno. Entretanto, outros aviões de

carreira, que também não dispunham de sistema de navegação própria,

vinham há muito tempo voando normalmente na Amazônia. A falta de

cobertura por radar, porém, deixava os voos sem supervisão direta do

controle de tráfego aéreo, fazendo com que eventuais erros de navegação

dos pilotos tendessem a passar despercebidos pelos controladores.

Após o acidente, a VARIG equipou a frota de Boeing 737-200 com o

sistema Ômega de navegação, que determinava a posição geográfica do



avião através de uma rede de estações espalhadas pelo mundo. O Ômega

selecionava três dessas estações, cujos sinais fossem mais fortes, para

estabelecer a posição geográfica do avião com bastante precisão. Embora

dependente de estações de terra, o Ômega substituía com vantagem a

navegação baseada em NDB e VOR, pois fornecia ao piloto a posição

precisa do avião e não apenas a direção do auxílio, dispensando a sintonia

de outro VOR ou NDB para determinar a posição geográfica, dinamizando o

processo e reduzindo o risco de falha humana.

O fato de quarenta e duas pessoas terem sobrevivido ao pouso forçado foi

um verdadeiro milagre, em que a sorte foi fator decisivo, pois nem Garcez

nem Zille faziam a menor ideia da região que sobrevoavam e que estava

totalmente às escuras. O autocontrole de Garcez, no entanto,

desempenhou papel fundamental no sucesso da arriscada aterragem

forçada. Tivesse ele se desesperado, o avião teria despencado do céu, sem

dar chance alguma de sobrevivência aos seus ocupantes.

Consciente de que um pouso forçado na escuridão seria inevitável, Garcez

planejou-o cuidadosamente. Calculou a altitude média da floresta e

sincronizou a descida com o fim do combustível, para aterrar de forma

controlada e sem o risco de o avião explodir. A aproximação e o pouso sem

qualquer referência em meio à escuridão da noite, com os dois motores

parados por falta de combustível, foram um feito admirável, que

demonstrou a perícia de Garcez. Sua conduta posterior à aterragem foi

também irrepreensível. Obrigado a conviver por três dias com seus

passageiros e tripulantes, mortos e vivos, Garcez não se deixou abater.

Ignorando suas próprias necessidades, ajudou a remover os mortos, tratou

os feridos, envolveu-se pessoalmente com o drama de cada um,

conseguindo manter a ordem e a disciplina no improvisado acampamento

no meio da selva. Superando seu próprio drama pessoal, manteve-se no



controle da situação até transferir os sobreviventes ao comandante da

equipe de resgate da FAB, fazendo questão de ser o último a deixar o local

do acidente.

Destroços do PP-VMK em São José do Xingu

Alguns anos após o acidente, o sistema de proteção ao voo da Região

Amazônica foi reforçado, inicialmente com a instalação de radares nos

Centros Belém e Manaus, que cobrem área circular com raio de 200

quilômetros com centro nessas duas capitais. Mais tarde, o projeto SIVAM

disseminou radares por toda a região, reforçando a vigilância sobre o

espaço aéreo brasileiro e aumentando o nível de segurança dos voos

comerciais que transitam pelas vastidões amazônicas.

O acidente do PP-VMK botou um ponto final nas carreiras de Garcez e

Zille. De certa forma, foram eles também vítimas dessa tragédia humana. A

força interior, que levou Garcez a vencer o sentimento de culpa e a

continuar agindo positivamente em meio aos mortos e sobreviventes do

voo que comandava, deve tê-lo ajudado a superar o próprio drama, pois

todos nós somos falíveis, limitados pelas circunstâncias e pelos caprichos

do destino, que às vezes nos mostra a sua face mais cruel.



94. TABA FH-227 PT-ICA

Fairchild FH-227B PT-ICA da TABA

O Fairchild FH-227B PT-ICA da TABA (Transportes Aéreos da Bacia

Amazônica) decolou de Belém do Pará às quatro horas da madrugada do

dia 6 de junho de 1990, para Cuiabá com escalas em Altamira, Santarém,

Itaituba e Alta Floresta. Ainda estava escuro quando o comandante

Jordelino Silva Rodrigues cancelou o plano de voo por instrumentos e

informou à estação-rádio de Altamira que pousaria por referências visuais

na pista 07. A perna do vento foi mais longa do que de costume.

Quando o avião estava na reta final, já configurado para pouso, os pilotos

perderam momentaneamente de vista as luzes de balizamento da pista e

do sistema de indicação visual da rampa de aproximação (VASIS).

Rodrigues, entretanto, decidiu continuar a aproximação, confiante de que

logo voltaria a enxergar a pista, pois o nevoeiro que se forma ao amanhecer

sobre as copas das árvores, conhecido na região por aru, costuma ser

pouco espesso.



Por ter alongado demais a perna do vento, Rodrigues se afastou muito da

cabeceira da pista 07. Ao interceptar a reta final, o avião ainda sobrevoava

mata fechada e não o descampado que havia no setor normal de

aproximação daquela pista. Sem referências visuais, certo de estar

sobrevoando terreno livre de obstáculos, Rodrigues prosseguiu descendo

até colidir com a copa das árvores. O avião caiu a 850 metros da cabeceira

da pista, em terreno alagadiço, ficando completamente destroçado. O

acidente causou a morte de Rodrigues, do copiloto Ricardo Vieira da Silva e

de 21 dos 39 passageiros.

Na véspera de seu último voo, Rodrigues retornara de madrugada para

casa depois de passar a noite toda voando. Passou o dia seguinte envolvido

com obras em sua residência, tendo se recolhido por volta das 21h30. Era

alta madrugada quando ele despertou para iniciar sua nova jornada de

trabalho, circunstâncias que levaram a comissão investigadora a considerar

o aspecto fisiológico do fator humano, neste caso caracterizado por fadiga

decorrente da falta de sono, como contribuinte do acidente.

Na época, as crônicas deficiências de infraestrutura da Região Amazônica

faziam com que os pilotos que operavam regularmente na área tendessem

a reduzir a margem de segurança dos voos em proveito do cumprimento da

programação, prática tolerada pelas empresas para evitar prejuízos

financeiros advindos de cancelamentos e pousos em alternativas distantes.

Ouvidos pelos investigadores, alguns comandantes da TABA afirmaram ser

comum a presença de nevoeiro nas imediações da cabeceira da pista 07 de

Altamira, mesmo quando o aeródromo operava em condições visuais. Que

nessas condições, as aproximações não eram descontinuadas.

Estando [o avião] alinhado e estabilizado na rampa para o pouso, [os pilotos] entravam

no nevoeiro na expectativa de que, bem próximo à cabeceira, encontrariam condições

visuais, e o pouso estaria assegurado [sic]. Um dos macetes para a realização dessa

manobra era conhecer bem a topografia da área de aproximação da pista 07. Logo após



vinha a pista, era só deixar passar o descampado e arrumar o avião para o pouso. (Relatório

final do acidente)

Jordelino Silva Rodrigues voara durante muitos anos na Amazônia e

talvez julgasse conhecer todas as manhas da região. Naquela noite o

nevoeiro era mais denso do que de costume, e a perna do vento foi muito

longa, tendo o avião se afastado demais do aeroporto. Certo de estar

sobrevoando terreno descampado, Rodrigues continuou descendo até ser

surpreendido pelo impacto do avião com a copa das árvores mais altas. Em

frações segundos, o PT-ICA se transformou num monte de escombros.

Rudolf Lopes de Miranda, que integrava a tripulação como comissário de

bordo, declarou ao jornal O Globo que o voo transcorrera normalmente

durante uma hora e meia. Quando o sinal “atar cintos” foi ligado,

inspecionou a cabine de passageiros para ver se todos estavam com os

cintos de segurança apertados. Depois, sentou-se numa cadeira ao lado de

um dos passageiros – o banco de Rudolf estava ocupado por um veterano

piloto da TABA, que viajava como extra. De repente, ouviu um estrondo, e

tudo ficou escuro. Ele escutava gritos de pânico e gemidos. Ferido na

cabeça, Rudolf abandonou o avião por uma brecha na fuselagem. Além

dele, dezoito pessoas sobreviveram ao impacto, dentre as quais o

comandante do 51° Batalhão de Infantaria de Selva, um gerente do

Bradesco, quatro médicos e dois tripulantes extras.



95. NORDESTE E-110 PT-SCU

PT-SCU com o padrão de pintura da Nordeste anterior ao acidente

Ao cair da noite de segunda-feira, dia 11 de novembro de 1991, o

Bandeirante PT-SCU, da Nordeste Linhas Aéreas, tomou posição na

cabeceira da pista 36 do Aeroporto dos Guararapes, no Recife, para dar

início ao voo 115 com destino a Maceió, Aracajú e Salvador. Durante a

corrida de decolagem, o motor direito começou a se desintegrar. Após

percorrer 900 metros, o avião decolou, deixando para trás um rastro de

metal incandescente, que ateou fogo à relva que circundava a pista.

O PT-SCU não chegou a atingir 30 metros de altura. Mantendo-se

precariamente no ar por alguns segundos, o Bandeirante finalmente guinou

à direita, colidiu com duas residências, precipitou-se na Praça do IPSEP,

bairro popular do Recife, explodindo e matando todos os seus três

tripulantes e dez passageiros, além de dois moradores da área em que caiu.

A investigação apurou que o compensador do leme de direção estava

posicionado de forma a fazer com que o avião guinasse à direita,

reforçando o momento de guinada resultante da assimetria de tração entre



o motor esquerdo (bom) e o motor direito (em pane), inviabilizando o

controle do avião pelo piloto.

Quando o motor direito de um bimotor perde potência, o avião tende a

guinar à direita por efeito do momento gerado pela força de tração do

motor esquerdo aplicada ao centro de gravidade, tendência neutralizada

pelo piloto através do comando à esquerda do leme de direção. Se a falha

ocorre na decolagem, quando os motores estão desenvolvendo alta

potência em baixa velocidade, o piloto tem de aplicar muita força no pedal

esquerdo do leme para manter o controle do avião. Para aliviar essa força,

ele se vale do compensador do leme, que deve ser girado no sentido da

perna que está fazendo força (pé bom, motor bom; pé morto, motor morto),

neste caso a esquerda.

É possível que o compensador do leme tenha sido ajustado à direita

antes da decolagem para neutralizar tendência conhecida do PT-SCU de

voar descoordenado em cruzeiro. Poderia ter sido também incorretamente

ajustado pelo piloto ao sentir a guinada resultante da falha do motor

direito. Entretanto não se deve descartar a possibilidade de haver o

copiloto tomado a iniciativa de ajustar o compensador ao observar o

grande esforço desenvolvido pelo piloto para controlar a tendência à direita

do avião, que praticamente voava na velocidade mínima de controle

monomotor. Como não sentia o avião por não estar operando os controles,

o copiloto pode ter ajustado o compensador para o lado errado. Testes

realizados mais tarde no simulador de Bandeirante da Embraer

comprovaram a impossibilidade de o avião voar em condição monomotor

com o compensador do leme ajustado na posição em que foi encontrado

nos destroços.

A desintegração do motor direito na corrida de decolagem foi o primeiro

elo da cadeia de eventos que conduziu ao acidente. A manutenção da



Nordeste realizara anteriormente três HSIs (inspeções da parte quente),

periodicamente realizadas nos motores Pratt & Whitney PT6A-34 que

equipam o Bandeirante. Nessas três oportunidades, foram encontradas

pequenas rachaduras na parte interna do anel de proteção das palhetas do

compressor da turbina (compressor turbine vane ring). Tais rachaduras

exigem a substituição dos componentes danificados, porém a investigação

descobriu que os registros dessas inspeções não continham a assinatura do

inspetor de manutenção, sendo que a segunda delas sequer tinha qualquer

assinatura, evidências que convenceram os investigadores de que as partes

danificadas do anel que protege as palhetas do compressor do calor

excessivo produzido na câmara de combustão provavelmente não foram

substituídas nas inspeções a que o motor fora submetido.

Inspeções anteriores da parte quente (HSI) também constataram a

ausência de algumas luvas isolantes do conjunto T5 Bus Bar Assembly, cuja

perda levava o motor a funcionar com temperatura elevada, já que a

ausência das luvas fazia com que a indicação de T5 (temperatura dos gases

de exaustão do motor) fosse inferior à real, elidindo o excesso de

temperatura, provocando desgaste anormal da parte quente do motor e,

assim, reduzindo sua resistência à fadiga.

O manual de manutenção recomendava a substituição da Bus Bar

Assembly no caso de faltarem algumas de suas luvas de isolamento,

procedimento que também deixou de ser realizado no motor direito do PT-

SCU pela manutenção. Por outro lado, o treinamento dos pilotos de

Bandeirante da Nordeste era realizado nos próprios aviões. O simulador de

Bandeirante, disponível na Embraer para tal fim, não era utilizado pela

empresa. Isso limitava o grau de dificuldade das emergências simuladas em

treinamento, para não penalizar a segurança de voo. Embora o simulador

de Bandeirante fosse primitivo e bastante limitado, propiciava que falhas de



motor na decolagem fossem treinadas sem qualquer risco, possibilitando

que os pilotos aprimorassem suas técnicas de lidar com situações críticas

sem exporem suas vidas.

A investigação concluiu que a falta de treinamento em simulador

contribuiu para o acidente, na medida em que os pilotos não estavam

adequadamente preparados para responder, efetiva e rapidamente, à

situação de emergência na qual se viram envolvidos – conclusão

fundamentada no fato de não ter o piloto abortado a decolagem quando o

motor começou a falhar. Nas circunstâncias, prosseguir na decolagem,

além de extremamente arriscado, era tarefa difícil de levar a bom termo,

mesmo para uma tripulação bem adestrada, o que não era o caso.

O major-aviador Antônio Carlos Costa, inspetor de Aviação Civil (INSPAC),

pilotava o PT-SCU da cadeira da esquerda auxiliado pelo copiloto Luiz

Henrique Cruz, enquanto o comandante Elias Mucarbel ocupava um dos

assentos dianteiros do compartimento de passageiros, sem alcance de

controle sobre o que se passava na cabine de comando. A presença do

major Costa nos controles do PT-SCU, autorizada e incentivada pelo

Departamento de Aviação Civil, tinha raízes na concepção do poder aéreo

integrado que norteou a criação do Ministério da Aeronáutica.

No final dos anos 1930, aviadores militares brasileiros, preocupados com

a pulverização dos parcos recursos nacionais entre a Aviação Militar

(Exército), Aviação Naval (Marinha) e Diretoria de Aeronáutica Civil (Viação),

pugnaram pela integração da aviação brasileira em um ministério que

centralizasse todos os recursos disponíveis e priorizasse sua aplicação,

evitando a duplicidade de infraestrutura e promovendo a economia de

meios. O esforço desse grupo de idealistas foi recompensado pela criação

do Ministério da Aeronáutica, em 20 de janeiro de 1941.



A filosofia de poder aéreo integrado atingiu plenamente os objetivos

sonhados por seus idealizadores. De 1941 até hoje, a criteriosa aplicação

dos escassos recursos destinados ao Ministério da Aeronáutica, atual

Comando da Aeronáutica, tem viabilizado o desenvolvimento da Força

Aérea Brasileira, da Indústria Aeronáutica, do Sistema de Transporte Aéreo,

da Infraestrutura Aeroportuária e de Proteção ao Voo, esta última integrada

com o Sistema de Defesa Aérea Brasileiro. O Departamento de Aviação Civil

também ficou sob a égide militar, sendo a maioria de seus funcionários

constituída de oficiais e graduados da FAB.

No ano de 1991, a totalidade dos Inspetores de Aviação Civil (INSPAC)

orgânicos do DAC, também denominados checadores, que fiscalizavam as

empresas aéreas brasileiras e a proficiência técnica de seus pilotos, eram

oficiais aviadores da FAB. O DAC também credenciava alguns comandantes

de empresas aéreas como INSPAC, cujas prerrogativas, entretanto,

limitavam-se ao âmbito da empresa à qual se vinculavam. As empresas

aéreas ofereciam ao DAC vagas nos diversos cursos que promoviam. Assim,

os INSPAC realizavam todo o programa de treinamento exigido para a

qualificação nos tipos de avião nos quais deveriam atuar como checadores,

tendo a mesma formação técnica dos demais pilotos da empresa que iriam

inspecionar. Após concluírem a fase de treinamento, os INSPAC

periodicamente acompanhavam voos regulares para controlar a qualidade

das operações das empresas aéreas. Para se manterem permanentemente

adestrados, frequentemente os INSPC aproveitavam os voos regulares

também para pilotar, procedimento aprovado pelo DAC e denominado Voo

de Manutenção (de treinamento), realizado mediante Ordem de Missão

expedida pelo Diretor Geral de Aviação Civil.

Este procedimento, inédito nos países desenvolvidos, propiciava ao

INSPAC o conhecimento direto da realidade operacional da empresa aérea



que fiscalizava, porém incorporava vício de origem, na medida em que

tendia a limitar o controle do comandante sobre a operação que estava sob

os seus cuidados, responsabilidade intransferível a ele atribuída pelo

Código Brasileiro de Aeronáutica. Embora teoricamente o acesso do INSPAC

aos controles do avião se desse por concessão do comandante, na prática a

autoridade da qual o INSPAC estava investido tendia a inibir o comandante

de restringir ou limitar esse acesso. Isso não se dava por imposição do

INSPAC, mas pelo temor que a autoridade costuma infundir naqueles que

dela dependem.

O relatório final contornou esse aspecto sensível, porém fundamental, do

acidente, recomendando à Divisão de Operações da Nordeste que

“alertasse seus comandantes, embora o INSPAC esteja legalmente

habilitado a operar a aeronave, a não se ausentarem da cabine de

comando, principalmente em pousos e decolagens”.

Apesar de Antônio Carlos Costa ser piloto experiente, com 4.295 horas de

voo, 901 das quais acumuladas em Bandeirante, sua frequência ao voo era

baixa, já que nos trinta dias que antecederam o acidente voara apenas sete

horas, muito poucas quando comparadas às quase oitenta acumuladas no

mesmo período pelo comandante Mucarbel e as cinquenta horas voadas

pelo copiloto Cruz.

É possível que o acidente não tivesse se consumado caso Mucarbel

estivesse nos controles do PT-SCU. Sua maior experiência e assiduidade ao

voo talvez fizessem a diferença no momento crítico em que o motor direito

começou a se desintegrar, enquanto o avião ainda corria na pista para

decolar. Há indícios de que ele tentou intervir ao pressentir o desastre, pois

seu corpo não estava preso ao cinto de segurança. Entretanto não se deve

culpá-lo por haver cedido o lugar a Antônio Carlos. A Nordeste não possuía



uma política clara e explícita que regulasse os voos de manutenção dos

INSPAC, tendo Mucarbel pautado sua conduta pelo costume.

Destroços do PT-SCU na Praça do IPSEP em Recife ( jornal O Globo)

O PT-SCU foi o terceiro e penúltimo Bandeirante da Nordeste perdido em

acidente fatal. Menos de três meses depois, os crônicos problemas

organizacionais da empresa voltariam a se explicitarem de forma trágica

quando o Bandeirante PT-TBB se chocou com a Serra de Taquari, nas

imediações da cidade de Caetité, na Bahia.



96. NORDESTE E-110 PT-TBB

PT-TBB com antiga pintura da Nordeste (Renato Salzinger)

Assim como as pessoas, também as organizações têm suas fases ruins.

Pequena empresa aérea regional com sede em Salvador, Bahia, cujos voos

se estendiam pelos estados do Nordeste e algumas cidades de Minas

Gerais, a Nordeste sempre fora um celeiro de pilotos das grandes

companhias, especialmente da Transbrasil, uma das três acionistas que,

juntamente com a VOTEC e o Estado da Bahia, participaram de sua

fundação.

A maioria dos pilotos considerava as pequenas empresas aéreas regionais

como um trampolim para as grandes empresas (VARIG, VASP e Transbrasil).

Sujeitavam-se aos baixos salários à espera da oportunidade de ter acesso à

cabine de comando de um Boeing, o que se traduziria em maior status

profissional e substancial aumento de salário, além de franquear as portas

das almejadas linhas internacionais, percorridas pelos grandes jatos

transcontinentais, que correspondiam ao topo da carreira.



Pilotos profissionais costumam ser viciados em aviação. Voam mais por

prazer, ou “necessidade fisiológica” como querem alguns, do que por

qualquer outro motivo. Como em outras profissões, porém, a estagnação

na carreira tende a frustrá-los, pois a idade que traz a experiência é a

mesma que lhes fecha as portas das grandes empresas. Ninguém quer

copilotos “velhos”, e as grandes empresas preferem contratar pilotos jovens

para impregná-los de sua cultura operacional enquanto acumulam

experiência. Exceções normalmente ocorrem nas fases de crescimento

rápido, quando as empresas passam a dar prioridade à contratação de

pilotos experimentados para guarnecer rapidamente seus novos aviões.

Fundada em 1976, quinze anos depois, a Nordeste já mudara de mãos,

passando a ser controlada por grupo empresarial baiano sem tradição e

experiência em Aviação. Os negócios iam mal, e os pilotos não estavam

sendo tratados com a consideração e o respeito que julgavam merecer. Em

pouco tempo a situação se tornou explosiva, levando ao confronto entre a

administração e o grupo de voo e culminando numa greve, inédita em

empresas aéreas brasileiras de pequeno porte, que praticamente paralisou

as operações da Nordeste por quinze dias. A reação da administração foi

radical: demitiu sumariamente todos os pilotos que tinham aderido à

paralisação, isto é, quase a totalidade deles.

Premida pela necessidade de voltar a voar, a Nordeste contratou às

pressas pilotos oriundos principalmente de empresas de táxi-aéreo e

decidiu promover, a título de prêmio, os poucos copilotos que não tinham

aderido à greve, dentre os quais havia um que superara enormes

dificuldades para concretizar o sonho de ser aviador. De origem humilde,

trabalhara duramente e se impusera toda sorte de privações para obter a

licença de piloto comercial com a qual conquistara um lugar na Nordeste. A

greve o surpreendera, chefe de família, com filho portador de grave e



crônica enfermidade. Sua adesão à greve poria em risco a posição tão

duramente conquistada.

Na manhã da segunda-feira do dia 3 de fevereiro de 1992, o voo 092 da

Nordeste – serviço regular de Salvador para Bom Jesus da Lapa com escala

em Guanambi – estava atrasado. O antigo copiloto que não tinha aderido à

greve, agora comandante, tentava obter autorização da empresa para

conduzir um colega desempregado, que tinha entrevista de emprego

agendada em Guanambi. Solidário com o amigo, finalmente conseguiu

embarcá-lo como tripulante extra, o que elevou para doze as pessoas a

bordo do Bandeirante PT-TBB.

O céu na região de Guanambi e Caetité estava nublado, com densas

formações de nuvens entre dois e oito mil pés. O aeródromo de Guanambi

operava apenas em condições visuais visual, embora o Departamento

Aeroviário da Bahia (DAB) lá houvesse montado uma estação-rádio e um

radiofarol não direcional (NDB), equipamentos que viabilizariam

aproximações por instrumentos se não estivessem inativos por falta de

pessoal habilitado a operá-los. Para pousar visual em Guanambi, a base das

nuvens deveria estar no mínimo a cinco mil pés de altitude, garantindo

separação adequada e segura das elevações que formam a Serra de

Taquari, situada para os lados de Caetité, na direção de Salvador. Até cinco

mil pés o piloto poderia descer dentro de nuvens em condições por

instrumentos (IMC), sem avistar o solo, porém somente deveria continuar

descendo caso encontrasse condições visuais.

Naquele dia, o aeródromo de Guanambi estava legalmente fechado para

operações visuais, já que a base da camada de nuvens (teto) estava por

volta de dois mil pés, encobrindo totalmente a Serra de Taquari. As

condições meteorológicas desfavoráveis, aliadas ao fato de não haver

passageiros embarcando ou desembarcando naquela escala,



recomendavam que o pouso fosse cancelado, e o voo prosseguisse para

Bom Jesus da Lapa. O comandante, porém, já se envolvera demais com o

drama de seu tripulante extra cuja oportunidade de trabalho se perderia

caso não chegasse a tempo para o encontro agendado com seus novos

empregadores. É possível que esse compromisso autoimposto tenha

levado o comandante a tentar pousar em Guanambi a despeito das

circunstâncias desfavoráveis.

Pilotos que habitualmente voam em cenários desprovidos de boa

infraestrutura tendem a desenvolver macetes para contornar limitações

impostas por condições meteorológicas adversas. Parece que uma

radiodifusora comercial (broadcasting) da área era utilizada para marcar a

ultrapassagem da Serra de Taquari, razão da restrição de cinco mil pés.

Depois disso, a descida continuava em condições por instrumentos na

presunção de estar o avião sobrevoando terreno relativamente plano, no

qual se situa o aeroporto.

Talvez por um erro de sintonia ou falha momentânea do sinal da

radiodifusora, o PT-TBB iniciou a descida antes de ultrapassar a serra.

Descendo veloz por entre nuvens, o avião colidiu com um paredão de

rocha, desintegrando-se em formidável explosão, que matou

instantaneamente todos seus doze ocupantes.

A investigação considerou que o fator determinante do acidente foi a

descida sem referências visuais além da altitude mínima de segurança da

área. Apontou como fatores contribuintes as várias deficiências existentes

nos processos organizacionais da Nordeste, principalmente quanto a

gerenciamento, recrutamento, seleção, treinamento e supervisão de seus

pilotos. Na verdade, a infeliz decisão do comandante foi apenas o estopim

que detonou o acidente, gerado a partir do momento em que a empresa

demitiu a quase totalidade de seus pilotos mais qualificados em represália



à greve. Necessitando desesperadamente fazer voar seus aviões para

garantir sua sobrevivência, a Nordeste parece não ter percebido que seus

processos administrativos internos perdiam qualidade a ponto de

comprometer a segurança de seus voos.

Além disso, o fato de uma linha aérea regular de passageiros fazer uso de

um aeródromo totalmente desprovido de infraestrutura para operações por

instrumentos penalizava a qualidade das decisões tomadas por seus

comandantes. Privados de elementos objetivos para avaliar a situação, os

comandantes tomavam decisões operacionais com base em critérios

subjetivos como a experiência, potencializando o risco. Ao contornar este

ponto sensível, o relatório final deixou de apontar uma fragilidade do

sistema de aviação civil brasileiro da época, que autorizava a realização de

linhas aéreas em tais condições. Atualmente, somente aeródromos que

operam por instrumentos podem acolher voos regulares de passageiros.

Também causa estranheza o fato de Guanambi na época não operar por

instrumentos, apesar de dispor de todos os equipamentos necessários para

esse tipo de operação. Faltava apenas contratar alguém habilitado a operar

sua estação de telecomunicações aeronáuticas, tipo de profissional

facilmente encontrado entre especialistas da reserva da FAB. Alguns

indícios sugerem que a verdadeira razão da inoperância da estação-rádio

se devia a divergências políticas entre o governo da Bahia, a quem estava

subordinado o DAB, e o grupo empresarial que então detinha o controle da

Nordeste.

O PT-TBB foi o quinto e último Bandeirante da Nordeste perdido em

acidente aéreo, quatro dos quais foram fatais. Pouco tempo depois a

empresa foi adquirida pela Rio-Sul, que a reorganizou e dinamizou. Os

Bandeirante foram aposentados, e a pequena frota de EMB-120 Brasília

ampliada. Também foram adquiridos bimotores Fokker 50 e, mais tarde,



incorporados modernos jatos Boeing 737-500. A Nordeste cresceu e

expandiu sua malha de voos nas regiões Nordeste e Sudeste, passando a

operar também na Amazônia. Seus pilotos foram reciclados, recebendo

orientação, treinamento e supervisão adequados; investimento que elevou

o padrão operacional da Nordeste ao nível da VARIG e da Rio-Sul, empresas

do mesmo grupo.



97. TAM F-100 PT-MRK

Fokker 100 PT-MRK no Aeroporto de Congonhas (Jetsite)

No início da manhã de segunda-feira do dia 31 de outubro de 1996, o

Fokker F-100 da TAM, prefixo PT-MRK, conduzindo 89 passageiros e seis

tripulantes, começou a correr na pista 17R do Aeroporto de Congonhas,

iniciando o voo 402 com destino ao Aeroporto Santos Dumont. Vinte e

quatro segundos mais tarde, o Number One se transformara em escombros

calcinados numa rua do bairro Jabaquara. No chão, sacos pretos

enfileirados embalavam os despojos das 95 pessoas que estavam a bordo

do jato e de mais quatro moradores da área onde se deu o impacto.

Pouco antes do desastre, quando o avião ainda corria na pista, pessoas

que assistiam à decolagem ouviram o ruído característico de reversor

aberto. O F-100 deixou o solo quase no final da pista e começou a subir

lentamente. O trem de pouso continuava em baixo, enquanto o avião

derivava à direita, rolava para o mesmo lado e despencava para o solo,

quase no dorso, explodindo. Os registros dos gravadores de voo revelaram



que o reversor do motor direito se ativara pouco antes de o avião deixar o

solo.

Embora a lógica de funcionamento varie conforme o tipo de avião,

normalmente o reversor funciona com base em um sistema eletromecânico

que incorpora duas válvulas hidráulicas em série, que liberam ou

bloqueiam a passagem de fluido hidráulico sob pressão para o mecanismo

de atuação das conchas, cuja finalidade é alterar a direção do fluxo de ar de

escapamento. A primeira válvula (isolante) permite ou impede a passagem

do fluido até a segunda válvula (seletora), cuja função é direcionar a

pressão hidráulica no sentido de abrir (deploy) ou fechar (stow) as conchas

dos motores.

O piloto ativa os reversores no solo através de duas pequenas alavancas

situadas junto aos manetes de potência, projetados de forma tal que o

piloto só consegue movimentá-los se estiverem totalmente recuados.

Quando o avião decola, os reversores são eletricamente desativados por

um micro contato, sendo reativados quando os amortecedores do trem de

pouso principal são comprimidos pelo peso do avião, logo após o pouso.

Depois da decolagem e durante todo o voo, a válvula isolante e a seletora

permanecem fechadas.

Para um reversor abrir acidentalmente em voo, é necessário que uma

falha elétrica provoque a abertura simultânea dessas duas válvulas, evento

cuja probabilidade de ocorrer é altamente remota, o que levou a Fokker e o

órgão do governo holandês, encarregado da homologação de aeronaves

fabricadas naquele país, a dispensarem o treinamento desse tipo de

anormalidade durante a fase da decolagem, recomendando sua aplicação

somente a partir da fase de subida, em velocidades superiores a 200 nós.

Pelo mesmo motivo, eventuais movimentações imprevistas das válvulas

isolante ou seletora não eram anunciadas no sistema integrado de alarmes



do avião em velocidades inferiores a 200 nós, embora a velocidade de

decolagem do F-100 se situe em torno de 120 nós.

Por medida de segurança e critério de homologação, a concha do

reversor é conectada ao manete de potência por um cabo (feedback cable)

de aço ou teleflex, cuja finalidade é fazer com que o manete seja

completamente recuado na hipótese altamente improvável de o reversor se

abrir acidentalmente em voo. Essa precaução se justifica, tendo em vista

que o piloto não consegue controlar o avião em voo com um reversor

aberto se o respectivo motor estiver desenvolvendo potência maior do que

a mínima. O antagonismo entre a força de tração positiva do motor bom e a

força de tração negativa do motor com o reversor aberto gera forte

momento de guinada, que não pode ser neutralizado mesmo com a total

deflexão do leme de direção. Nessas circunstâncias, o avião guina

inexoravelmente para o lado do reversor aberto, e a diferença de

sustentação entre a asa que avança e a que recua, proporcional ao

enflechamento das asas, faz com que o avião acabe por rolar em torno de

seu eixo longitudinal.

O sistema automático de aceleração (autothrottle) dispensa o piloto de

ajuste manual dos manetes de potência. Ativado no início da decolagem, o

autothrottle automaticamente avança os manetes, fixando-os na posição

correspondente à potência de decolagem até a fase subsequente do voo,

quando o piloto seleciona o modo de subida (climb mode). Apresentando

algum defeito, o sistema deve ser desligado. A inoperância do autothrottle

não compromete diretamente a segurança de voo, mas aumenta a carga de

trabalho dos pilotos. Várias gerações de pilotos voaram sem o concurso do

autothrottle, dispositivo somente introduzido na era do jato.

O PT-MRK desenvolvia aproximadamente 80 nós quando duas falhas

sucessivas do autothrottle ativaram alertas sonoros. O gravador de voz de



cabine registrou três referências ao autothrottle feitas pelo comandante

Moreno. A decolagem não foi interrompida porque uma falha de

autothrottle não justifica o risco de uma rejeição. É importante ressaltar que

uma falha de autothrottle na corrida de decolagem não apresenta outro

sinal além do acendimento da luz de inoperância do sistema e do alarme

sonoro.

Quando o reversor direito se abriu na velocidade de rotação, o manete do

motor direito recuou bruscamente por ação do feedback cable sem que a

luz de alarme reverse unlocked se tivesse iluminado, pois estava inibida

para esse modo de falha abaixo de 200 nós de velocidade indicada. A falta

de treinamento específico para esse tipo de emergência confundiu os

pilotos, que atribuíram o recuo do manete a defeito no sistema autothrottle,

anteriormente anunciado pelo alarme sonoro, embora tal recuo não fosse

compatível com falhas daquele sistema.

Para restaurar a potência no motor direito, que julgava ter sido

indevidamente reduzida pelo autothrottle, o piloto empurrou para frente o

manete de potência, ação que normalmente deveria ter sido impedida pelo

feedback cable. O avanço do manete e a consequente restauração da

potência do motor direito reforçaram nos pilotos a convicção de que o

problema decorria de uma falha do autothrottle, quando na verdade

derivava de uma falha intermitente de um dos relés do reversor direito.

Logo em seguida, o reversor direito novamente se ativou, provocando

novo recuo do manete direito. Neste exato momento, a mão do piloto, que

provavelmente estava sobre ambos os manetes, recuou bruscamente,

arrastando também o manete do motor esquerdo. A potência dos dois

motores foi novamente restaurada (o reversor direito voltou a se fechar)

quatro segundos mais tarde, intervalo de tempo em que o avião perdeu

muita energia.



Quando o manete do motor direito recuou pela terceira e última vez

devido à nova ativação do reversor, o piloto empurrou com força os dois

manetes até a posição de potência máxima, esforço que provocou a

desconexão do feedback cable por falha de projeto, já que o cabo não

deveria se desconectar por maior que fosse a força aplicada pelo piloto no

manete. Isso fez com que a concha do reversor direito ficasse totalmente

aberta por ação do vento relativo, formando um ângulo de 90 graus com a

direção do voo. Com o motor direito desenvolvendo potência máxima e seu

respectivo reversor totalmente aberto, o Fokker se tornou incontrolável.

O acidente do Number One resultou de uma incrível conjunção de falhas

que, em vinte e quatro segundos, transformou um jato de passageiros em

escombros e matou 99 pessoas. Ironicamente, este complexo acidente

poderia ter sido evitado caso o piloto tivesse concentrado sua atenção em

pilotar o avião, retardando qualquer ação corretiva para depois da fase de

decolagem, acima de 400 pés de altura. A investigação demonstrou que o

Fokker 100 teria condições de continuar subindo, com o trem estendido e o

motor esquerdo desenvolvendo potência de decolagem, mesmo com o

motor direito totalmente reduzido pelo feedback cable. Não se deve,

contudo, culpar o comandante Moreno por ter sucumbido à tentação de

restaurar a potência do motor direito.

Embora possuísse 6.433 horas totais de voo, das quais 2.392 no F-100,

sendo instrutor nesse tipo de avião, Moreno não fora preparado para o tipo

de emergência com que veio a se defrontar. Provavelmente nem chegou a

identificar o problema que impedia seu avião de voar. Sem treinamento

específico para reversor aberto na decolagem, desprovido de qualquer

informação do sistema múltiplo de alarmes, Moreno lidava com o

desconhecido numa corrida desesperada contra o tempo, que rapidamente

se esgotava. Seu copiloto possuía 3.000 horas totais de voo, porém apenas



230 no Fokker 100, tendo sido habilitado como copiloto neste tipo de avião

poucos dias antes do acidente.

O CENIPA emitiu várias Recomendações de Segurança de Voo (RSV)

endereçadas ao órgão holandês de homologação (RLD), ao fabricante

norte-americano do sistema de reverso, ao CTA (órgão brasileiro de

homologação), à TAM, ao DAC e ao próprio CENIPA, com a finalidade de

neutralizar os fatores de risco identificados pela investigação do acidente

que traumatizou o país.

Destroços do PT-MRK



98. RICO E-120 PT-WRQ

E-120 PT-WRQ da RICO (Ulrich F. Hope)

Às 17h49 de 30 de agosto de 2002, o voo 4823 da RICO, procedente de

Cruzeiro do Sul (AC) e Tarauacá (AM), informou ao Controle (APP) Rio Branco

sua intenção de pousar na pista 24. “Tá ciente de que não há auxílios visuais

na aproximação da dois quatro? Não há o PAPI ou APAPI e nem o ALS?” (luzes

que indicam ao piloto o alinhamento da pista e o ângulo correto de

descida) ― lembrou o controlador.

“Afirmativo. A gente tá desviando aqui da formação pesada e,

aparentemente, pela dois quatro tá melhor. Positivo, quando chegar mais

próximo a gente avisa!” ― respondeu o comandante.

Pouco depois, o comandante informou ao APP que executaria o

procedimento de descida para pouso por instrumentos na pista 06. Já era

noite fechada, a chuva continuava forte, e o teto estava no mínimo para

operação por instrumentos.

“Vamos colocar o balizamento do ALS, do APAPI e das luzes da pista no

brilho máximo, okapa? Assim que o senhor avistar a pista a gente reduz o



brilho!” (para não ofuscar o piloto) ― informou o controlador. “Ok, grato!” ―

respondeu o comandante.

Um dos passageiros sobreviventes, Hasseni Cameli, assim descreveu o

acidente dez anos mais tarde, em entrevista concedida à TV Gazeta de

Cruzeiro do Sul (AC):

“Os bancos voaram e querosene começou a cair no meu corpo. Tive medo de que o avião

pegasse fogo, mas estava chovendo. Antes, o barulho foi mais forte do que qualquer grito, e

quando o avião parou, eu vi muita serpentina no ar, de óleo caindo. Eu não cheguei a

desmaiar em momento algum. Num primeiro momento, eu queria sair. Soltei o cinto, vi

muitos destroços por cima de mim, e por baixo também. Fui buscar um buraco. Consegui

rasgar o que seria a fibra do avião e saí. Lá fora, vi pessoas mortas, destroços e até bois

mortos. Fui para o outro lado da fuselagem e lá vi uma graminha. Então saltei e saí em

direção a uma luz. Era um casebre. Sozinho, eu corri para lá.”

Segundo os poucos sobreviventes, o voo era normal até sobrevir o

impacto com o solo. Com o trem recolhido e os flaps baixados a meio curso

(15 graus), o Brasilia bateu na copa de uma mangueira, atingiu um moirão e

finalmente parou, fragmentado e retorcido, num descampado. Os dois

pilotos, uma comissária e 17 dos 28 passageiros morreram no impacto.

Mais tarde, três dos passageiros sobreviventes faleceram no hospital,

elevando para 23 o número de vítimas fatais entre os 31 ocupantes do PT-

WRQ.



Destroços do PP-WRQ

Nuvens de tempestade (cúmulos-nimbos ou CB) e aviões não devem

compartilhar o mesmo espaço. Cúmulos-nimbos oferecem riscos às

operações de voo por concentrarem altos níveis de energia. São poderosas

forças elementares da natureza e como tal devem ser respeitadas. Os

aviadores sabem disso, porém circunstâncias desfavoráveis por vezes os

obrigam a disputar território com eles. Isso geralmente ocorre quando um

cúmulo-nimbo avança sobre um aeroporto ao mesmo tempo em que um

avião se prepara para decolar ou pousar. Nessas ocasiões, o aviador é

obrigado a decidir rapidamente se disputa a corrida com o CB ou desiste e

aguarda as condições melhorarem, embora a instabilidade da situação

meteorológica dificulte tal decisão.

Os aviadores procuram evitar esse tipo de armadilha. Entretanto muitas

vezes os aeroportos de alternativa são distantes, a reserva de combustível é

limitada e nada garante que as condições meteorológicas no aeroporto de

alternativa serão melhores. Ademais, empresas regionais carentes de

recursos e de infraestrutura não costumam ver com bons olhos

comandantes que deixam seus passageiros a centenas de quilômetros de

onde deveriam desembarcar.

Tivesse o comandante do voo 4283 resolvido aguardar nas imediações de

Rio Branco que a tormenta passasse, provavelmente queimaria suas

reservas de combustível para alternar Porto Velho, distante 450 km de Rio

Branco, ou Cruzeiro do Sul, situada a 592 km – únicos aeroportos

equipados para operações noturnas por instrumentos no raio de alcance

do PT-WRQ. A cidade de Manaus, dotada de dois aeroportos bem

equipados e uma das bases da RICO, distante 1.150 km, era inatingível.

Os contatos mantidos entre o comandante do voo 4283 com a torre de

controle de Rio Branco indicam que ele procurava o melhor caminho em



meio ao temporal. A possibilidade do encontro inesperado com uma

“tesoura de vento” (wind shear), gerada pelo CB, foi desconsiderada pelos

investigadores, tendo em vista o depoimento dos passageiros

sobreviventes, a velocidade de impacto de 150 nós, observada pelo radar

de Rio Branco que operava em fase de teste e, sobretudo, o modo linear

como o avião colidiu com o solo, deixando um rastro de 650 metros até

parar. Quando o avião é “empurrado” para o solo por uma tesoura de vento,

a força de impacto apresenta forte componente vertical, o que não foi o

caso do PT-WRQ.

Os atuais padrões operacionais estabelecem que o piloto que estiver nos

controles (pilot flying) deve manter sua atenção concentrada no painel de

instrumentos de voo ― atitude, velocidade, altura e razão de descida ―

enquanto o outro piloto (pilot monitoring) deve monitorar os instrumentos

de voo e anunciar a passagem por 1.000 pés de altura, 500 pés de altura,

100 pés acima da altitude mínima de segurança, atingindo a altitude

mínima de segurança, além de quaisquer desvios significativos dos

parâmetros de voo.

É importante registrar que, por motivos óbvios, o sistema de alerta de

proximidade com o terreno (ground proximity warning system) é

automaticamente desativado quando o avião está na configuração de

pouso, o que não era o caso do PT-WRQ, cujo trem permanecia recolhido

quando deveria estar abaixado e travado. Talvez por julgar alta a

probabilidade de uma arremetida, o comandante tenha decidido manter o

trem recolhido, desconsiderando padronização universalmente adotada,

que recomenda configurar o avião para pouso antes do segmento de

aproximação final para que os pilotos possam concentrar a atenção

somente nos instrumentos de voo. Por outro lado, o fato de estar o trem

recolhido deveria ter ativado o GPWS (sistema de alerta de proximidade



com o solo), que alertaria o piloto da iminente colisão com o terreno a

tempo de evitá-la. Isso não aconteceu porque o GPWS instalado no PT-WRQ

estava inoperante.

É provável que a presença entre os passageiros de políticos da região, que

participariam da EXPOACRE, a mais importante feira agropecuária do Acre,

cujo encerramento aconteceria naquela mesma noite, tenha influído na

decisão do comandante de esgotar todas as possibilidades de pousar em

Rio Branco.

O copiloto Paulo Roberto Nascimento pilotava o PT-WRQ, enquanto o

comandante Paulo de Freitas Tavares encarregava-se das comunicações

com o APP Rio Branco. A Política Operacional da RICO previa que as

operações de aproximação e pouso fossem executadas pelo comandante

quando a visibilidade e o teto estivessem nos mínimos para operações por

instrumentos. Entretanto a eficácia dessa norma é controvertida, pois

muitas das melhores empresas aéreas do mundo recomendam exatamente

o contrário, por entenderem ser mais seguro que o comandante, a quem

competem as decisões operacionais, monitore o voo em vez de mobilizar

sua atenção na pilotagem. Em casos extremos, porém, o intervalo de tempo

transcorrido entre a ordem do comandante e a reação do copiloto, por

mínimo que seja, pode fazer a diferença entre a arremetida e o desastre.

Nestes casos, é importante que se reduza o tempo entre decisão e ação, o

que só se consegue com o comandante nos controles do avião. Um

exemplo recente de situação extrema foi a amplamente divulgada

arremetida de um Airbus A320 da Lu�hansa, prestes a bater com uma asa

na pista quando tentava pousar em Hamburgo sob uma forte ventania.

É provável que Tavares tenha deixado de monitorar os parâmetros do voo

para buscar as luzes da pista em meio à escuridão e à chuva forte.

Concentrado na pilotagem, Nascimento deve ter se descuidado do



altímetro, e o PT-WRQ “entrou voando” no solo, a quatro quilômetros da

cabeceira da pista 06.

Além do comandante Tavares – chefe do equipamento E-120 da RICO – e

do copiloto Nascimento, faleceram no desastre a comissária e 20 dos 28

passageiros, dentre os quais o deputado federal Ildefonso Cordeiro.

O acidente parece ter sido um clássico controlled flight into terrain – um

dos muitos que balizam com cruzes a história trágica da aviação. Voar na

Amazônia nunca foi fácil. As grandes distâncias e a relativa precariedade da

infraestrutura da região exigem operações bem planejadas e com boa

margem de segurança, difíceis de garantir com aviões turboélices de

pequeno e médio porte, quase sempre lotados.



99. RICO E-120 PT-WRO

RICO E-120 PT-WRO em Belém (Ricardo Hebmuller)

No início da noite de 14 de maio de 2004, uma sexta-feira, o bimotor

turboélice Embraer 120 Brasília PT-WRO, da RICO Linhas Aéreas S.A.,

aproximava-se do Aeroporto Internacional de Manaus (Eduardo Gomes)

procedente de Tefé (Amazonas), de onde decolara quase uma hora antes,

às 17h30 (hora local), com três tripulantes e trinta passageiros. O tempo era

bom, e o bimotor já abandonara o nível de voo 190 (19.000 pés) e descia

para 2.000 pés sob a orientação do Controle de Aproximação (APP) de

Manaus, mantendo o rumo de 60 graus para interceptar o localizador

(localizer) – projeção eletrônica virtual do eixo da pista – do sistema de

pouso por instrumentos (ILS), que o conduziria diretamente à cabeceira da

pista 10, que se estende no rumo aproximado de 100 graus.

O voo 4815 da RICO estava sob a responsabilidade do comandante Rui

Cléber Gomes Brás, com cerca de 19.000 horas totais de voo, das quais



5.800 horas voadas em aeronaves do tipo Brasília. Seu copiloto voara um

total de 5.800 horas, das quais 4.600 horas em aviões Brasília.

O pouso direto do PT-WRO na pista 10 foi retardado pela presença de

outra aeronave (PT-ESV), que se aproximava de Manaus conduzindo uma

pessoa gravemente ferida (traumatismo craniano), o que garantia a esta

última aeronave prioridade de pouso. Por se tratar de aeronave de pequeno

porte, menos veloz do que o Brasília, o APP Manaus passou a “vetorar”

(orientar) o voo 4815, alterando sua trajetória de voo para retardar sua

chegada ao aeroporto, de modo a dar passagem ao avião ambulância.

Inicialmente, o voo 4815 da RICO foi instruído pelo APP a executar curva à

esquerda até a proa de 60 graus. Um pouco mais tarde, quando a

separação entre os dois aviões ficou garantida, o APP instruiu o RICO 4815 a

efetuar curva à direita até a proa de 180 graus, mantendo 2.000 pés.

“Cento e oitenta, mantendo dois mil!” ― confirmou o comandante do 4815.

Essa comunicação, que ocorreu às 18 horas, 35 minutos e 3 segundos, foi a

última transmitida de bordo do PT-WRO, já que às 18 horas e 36 minutos

(hora local) o eco do avião deixou de ser captado pelo radar do APP

Manaus.

O primeiro impacto com o topo da floresta ocorreu a 15 km (oito milhas

náuticas) do aeroporto de Manaus, em área desabitada, a 550 pés (cerca de

170 metros) de altitude (300 pés ou 90 metros de altura, considerando-se

que a altitude da pista de Manaus é de 250 pés). Com as asas niveladas,

razão de descida de 1.500 pés (450 metros) por minuto, velocidade superior

a 250 nós (450 km/h), trem e flaps recolhidos e ambos os motores

funcionando, o Brasília penetrou 350 metros na floresta, fragmentando-se

no percurso.

A investigação foi prejudicada por não ter sido possível decodificar os

dados gravados no flight data recorder, que das duas “caixas-pretas” é a



que registra os parâmetros de voo. A outra, o cockpit voice recorder (CVR),

que registra os sons presentes no âmbito da cabine de comando, inclusive

as conversas entre os pilotos, foi decodificada. Através dela, os momentos

finais do voo 4815 puderam ser reconstituídos pelos investigadores.

A suspeita inicial dos investigadores de que o acidente pudesse estar

relacionado a uma reversão não comandada do compensador do leme de

profundidade durante a descida com o piloto automático acoplado, o que

teria provocado um giro súbito do avião para cima, em torno de seu eixo

transversal, não foi confirmada, por não ter o CVR registrado qualquer

indício de que isso tivesse ocorrido, e também porque o rastro deixado pelo

avião na floresta e a distribuição dos destroços indicavam estar o avião sob

o controle dos pilotos até sobrevir a colisão com o terreno.

Tudo indica que o PT-WRO não se deteve na altitude mínima (2.000 pés),

para a qual fora autorizado pelo APP Manaus. A razão desse descuido fatal

poderia estar relacionada à baixa “consciência situacional” dos pilotos, cujo

relacionamento era de tolerância e não de sinergia. É provável que ambos

estivessem buscando as luzes da pista em meio à escuridão da noite

enquanto o avião descia veloz. Nenhum dos call outs de altitude, anúncios

em voz alta proferidos pelo piloto que está monitorando o voo, neste caso o

próprio comandante, foram executados, e o seletor de altitude do piloto

automático provavelmente tenha sido ajustado para a altitude de

interceptação do localizador, menor do que a autorizada pelo APP, na

expectativa de que a pista seria logo avistada.

O PP-WRO não contava com um Sistema de Alarme de Proximidade com o

Solo (GPWS), que teria alertado os pilotos da perigosa situação em que o

voo se encontrava a tempo de poderem reagir e evitar o acidente.

Equipamento desenvolvido na segunda metade dos anos 1970, sua

instalação em aeronaves comerciais brasileiras da categoria do Brasília fora



postergada até o final de 2010 em atenção aos “altos custos de aquisição e

treinamento”, alegados pelas empresas aéreas. Assim, uma vez mais a

tolerância excessiva de nossas autoridades privou nossos cidadãos de um

inestimável recurso de segurança há muito disponível no mercado, cuja

instalação era mandatória na maioria dos países.

A julgar pelo quase constante perfil de descida da aeronave – desde o nível de voo 190 – e

a aparente tranquilidade na cabine até o impacto, o acidente configura-se como um caso

típico de Voo Controlado contra o Terreno (Controlled Flight Into Terrain), evento que

decorre de fatores estruturais ou conjunturais na operação, que embotam a consciência

situacional dos tripulantes, levando-os a colidir com o terreno com a aeronave sob controle

e aparentemente em funcionamento normal.(Relatório final)

No dia 7 de junho de 2011, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em

cumprimento de sentença judicial, emanada do Juízo da 3ª Vara Federal da

Seção Judiciária do Estado do Amazonas, cassou a concessão para

exploração de serviço de transporte aéreo público regular de passageiro e

carga outorgada à RICO Linhas Aéreas S.A.

Na Ação Civil Pública n° 2005.32.00.007474-2, o Ministério Público Federal

sustentou que a empresa não atendia aos requisitos legais para a prestação

adequada do serviço, mediante regularidade, eficiência e, principalmente,

segurança; que as condições precárias das aeronaves e dos serviços

prestados pela empresa ficaram evidenciadas pela ocorrência de acidentes

com vítimas fatais, além de constantes cancelamentos de voos e

incidentes.

A decisão da 3ª Vara Federal do Amazonas ressaltou que a empresa

concessionária do serviço aéreo público deve realizar o transporte visando

em primeiro lugar à segurança de seus usuários, principalmente por que os

acidentes que envolvem tais serviços raramente deixam sobreviventes,

além de sempre gerarem comoção social.



100. TEAM L-410 PT-FSE

LET L-410 PT-FSE da TEAM

O bimotor turboélice PT-FSE, fabricado pela Let Aircra�, da República

Tcheca, decolou do aeroporto de Macaé (RJ) às 17 horas e 21 minutos (hora

local) numa sexta-feira, dia 31 de março de 2006, dando início ao segundo

segmento do voo regular entre Vitória, Macaé e Rio de Janeiro (Santos

Dumont) da Transportes Especiais Aéreos e Malotes (TEAM). Das dezenove

poltronas do bimotor, apenas dezessete estavam ocupadas, a maioria

delas por funcionários da Petrobrás ou de empresas a ela vinculadas, visto

ser Macaé conhecida como “A capital do petróleo brasileiro”. O voo 6865

estava sob a responsabilidade do comandante Michael Peter Hutten, com

5.220 horas totais de voo, 1.719 das quais em aviões LET L-410 da TEAM.

Formado pela Academia da Força Aérea em 1980, Hutten se especializara

em aviação de caça antes de se transferir para a reserva da FAB e ingressar

na TEAM, onde acumulava o cargo de comandante com o de agente de

segurança de voo (ASV). Casado e pai de duas filhas, Hutten tinha a



reputação de ser inteligente, bem-humorado, acessível e ótimo piloto.

Naquele dia, ele supervisionava a operação de um piloto da NHT, empresa

aérea gaúcha cuja frota era constituída também de aviões L-410.

Formado pelo Aeroclube do Rio Grande do Sul em 1985, entidade na qual

granjeara o conceito de aviador calmo e cauteloso, Jaime Eloir Albarus era

piloto experiente, possuindo dez mil horas totais de voo, porém apenas 39

horas e 10 minutos em aviões do tipo LET 410. Após realizar todas as fases

básicas do curso do avião que passaria a comandar, Albarus acumulava

experiência no L-410 voando nas linhas da empresa congênere,

provavelmente por existir acordo operacional firmado entre a NHT e a TEAM

com esta finalidade. Embora a pilotagem do PT-FSE estivesse a cargo de

Albarus, a responsabilidade pela operação e segurança do voo era de

Hutten, a quem cabiam as decisões operacionais.

Por volta das 17 horas e 40 minutos daquela tarde chuvosa, José Carlos

da Costa, morador da estrada do Rio Mole, viu o bimotor da TEAM voando

baixo em direção à serra encoberta pela neblina. Logo depois, ouviu um

estrondo.

Há cinco anos, a TEAM realizava dez voos diários na rota entre Rio e

Macaé. A investigação do CENIPA apurou que seus pilotos costumavam

cancelar o plano de voo por instrumentos (IFR) cerca de trinta milhas

náuticas após Macaé, prosseguindo para o Rio de Janeiro em voo visual,

que normalmente era realizado a 4.500 pés (1.360 metros) de altura,

enquanto a altitude de cruzeiro, prevista no plano de voo por instrumentos,

era de 8.000 pés (2.400 metros).

Exceto em casos extremos, quando o tempo se apresenta muito bom ou

muito ruim, é muito difícil para o aviador prever o desdobramento da

situação meteorológica da área em que o voo se desenvolve. Para eles não

serem surpreendidos, a prudência recomenda estarem sempre preparados



para o pior, por mais otimistas que sejam as previsões dos meteorologistas.

Por outro lado, a alta frequência com que os pilotos da TEAM percorriam o

mesmo trajeto deve lhes ter incutido a ilusão de conhecerem perfeitamente

os obstáculos da rota, mesmo quando parcialmente encobertos.

Infelizmente, a história trágica da aviação registra inúmeros acidentes do

tipo controlled flight into terrain (CFIT), como o que destruiu o PT-FSE,

envolvendo pilotos bastante familiarizados com as rotas que percorriam.

Embora o comandante tenha a prerrogativa de cancelar o plano por

instrumentos, desde que informe o controle de tráfego aéreo, tal decisão

raramente é a mais adequada. Quase sempre, voar protegido pelas regras

de voo por instrumentos (instrument flight rules – IFR) é mais seguro do que

voar pelas regras de voo visual (visual flight rules – VFR).

Segundo o CENIPA, o costume de cancelar o plano de voo por

instrumentos e concluir o voo pelas regras visuais tinha por finalidade evitar

a execução do procedimento de descida por instrumentos para o Aeroporto

Santos Dumont. Essa prática, que refletia uma equivocada e perigosa

cultura operacional da empresa, infelizmente não foi identificada e

corrigida a tempo pelo órgão regulador e fiscalizador da aviação civil

brasileira, como deveria ter sido. Por outro lado, o acidente provavelmente

teria sido evitado se o PT-FSE estivesse equipado com sistema de alerta de

proximidade com o solo (GPWS), desenvolvido em 1974, cuja instalação nos

jatos norte-americanos de transporte público foi prontamente exigida pela

Federal Aviation Agency (FAA) a partir daquele mesmo ano, iniciativa que

praticamente eliminou acidentes do tipo CFIT nos Estados Unidos. O GPWS

(ground proximity warning system) alerta o piloto quando o avião se

aproxima do terreno em configuração outra que não a de pouso (trem e

flaps abaixados).



Foi somente um ano após o acidente do PT-FSE que a ANAC passou a

exigir a instalação de GPWS em aviões turboélices engajados em transporte

público de passageiros. Até então, tal exigência era válida somente para

aviões a jato.

O fato de o PT-FSE não contar com um equipamento como o GPWS deriva

de certa acomodação de nossos órgãos reguladores com as demandas das

empresas aéreas, mesmo quando visam a postergar a instalação de

equipamentos destinados à segurança de voo. Foi assim com o GPWS, cuja

instalação nos grandes jatos brasileiros somente passou a ser exigida pelo

então DAC depois de um Boeing 727-200 da VASP se chocar contra a Serra

de Aratanha, no Ceará, em 1982, matando as 132 pessoas que estavam a

bordo. O mesmo sucedeu com o TCAS (tra�ic avoidance collision system),

que no início deste século ainda não era requerido em nossos grandes

jatos, apesar da preocupante frequência com que aviões de passageiros

quase colidiam em nossos céus na década de 1990.

Naquela época, a Rio-Sul foi a única de nossas empresas aéreas a equipar

espontaneamente com TCAS os seus 21 Boeing 737 e 15 EMB-145,

investimento na segurança de seus passageiros que não foi seguido pelas

congêneres (VARIG, VASP, TAM e Transbrasil), que alegavam ser dispendioso

equipar seus Boeing 737, 727 e Fokker 100 com TCAS – argumento frágil e

contestável que conseguiu convencer o então DAC. E foi assim que o

público brasileiro passou quase uma década correndo riscos

absolutamente desnecessários, quando a instalação do TCAS em jatos de

passageiros há muito era exigida por todos os países desenvolvidos.

Ainda recentemente, por fragilidade de fiscalização, alguns dos

turboélices de empresas menores operavam com seus gravadores de voo

em pane, privando o CENIPA dessas ferramentas essenciais de investigação,



como no caso do acidente da RICO em Manaus, em 2004, e o do PT-FSE,

além de outros.

A composição da tripulação do voo 6865 possivelmente influiu

negativamente na dinâmica das decisões que levaram o avião a colidir com

o Pico da Pedra Bonita, aproximadamente vinte cinco minutos após decolar

de Macaé. Embora Albarus possuísse quase o dobro das horas de voo de

Hutten, sua experiência no L-410 era de apenas trinta e nove horas e dez

minutos, todas voadas na companhia de seu instrutor. O fato de Hutten ser

coronel-aviador da reserva e muito experiente na rota, além de

comandante do avião, talvez tenha inibido Albarus de influir nas decisões

operacionais, privando Hutten de compartilhar da sua maior experiência.

Há muito se sabe que a qualidade da comunicação entre os pilotos influi

decisivamente na segurança de voo, porém foi somente a partir de meados

da década de 1990 que os aviadores passaram a se qualificar em Gestão de

Recursos de Cabine, expressão mais conhecida em aviação pela sigla CRM

(crew ressources management), conceito atualmente estendido para

corporate ressources management, para sinalizar que a boa comunicação

entre todos os setores de uma empresa aérea – não só entre os aviadores –

é condição indispensável à segurança operacional.

Além de Hutten e Albarus, perderam suas vidas no acidente, Milton Souza,

Márcio Pereira, Leila Ventura de Abreu e Marcelo Oliveira – todos

funcionários da Petrobrás; Marco Galasso, Thais Santos, Ribamar

Cassemiro, Jorge Costa – todos funcionários da Hochtif, construtora que

realizava obras para a Petrobrás; Henrique Carvalho, Hugo Corrêa, Jaques

Berne, Marco Lattari, Paladini Benedito, Marden Souza, Cristian Mangoni e

Mauro Neves.



Destroços do PT-FSE

O acidente abalou irremediavelmente a pequena e mal estruturada TEAM,

que encerrou suas atividades pouco tempo depois.



101. GOL BOEING 737 PR-GTD

For want of a nail the shoe was lost.

For want of a shoe the horse was lost.

For want of a horse the rider was lost.

For want of a rider the message was lost.

For want of a message the battle was lost.

For want of a battle the kingdom was lost.

And all for the want of a horseshoe nail.

(SHAKESPEARE, Ricardo III)

PR-GTD no Aeroporto de Confins (Arquivo Jetsite)

Ao anoitecer do dia 29 de setembro de 2006, uma sexta-feira, a estarrecida

população brasileira tomou conhecimento, através dos plantões das redes

de televisão do país, do estranho desaparecimento de um Boeing 737-800,

que partira no início daquela tarde de Manaus com destino a Brasília e

desaparecera misteriosamente dos radares do Centro Integrado de Defesa

Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA) quando voava nas

imediações da divisa dos estados do Amazonas e Mato Grosso. O Boeing,



recentemente incorporado à frota da GOL Linhas Aéreas, transportava seis

tripulantes e cento e quarenta e oito passageiros. A história começou a fazer

algum sentido mais tarde, quando veio a notícia de que outro avião, desta

vez um jato executivo Embraer EMB-135J Legacy, que percorria o mesmo

trajeto do Boeing desaparecido, pousara em emergência na Base Aérea de

Cachimbo com evidências de haver colidido em voo com outra aeronave.

No dia seguinte, os destroços do Boeing 737-800 PR-GTD foram localizados

em região de mata fechada do município de Peixoto de Azevedo, no Estado

do Mato Grosso. Não havia sobreviventes entre seus 154 ocupantes.

A complexa investigação deste acidente, realizada ao longo de dois anos

pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

(CENIPA), revelou uma incrível sucessão de falhas humanas, tanto da

tripulação do Legacy como de vários controladores de voo do Sistema de

Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), que resultaram na queda de

todas as barreiras de segurança existentes e levaram dois aviões a colidirem

em um céu sem nuvens e praticamente vazio. Foi mais uma demonstração

de que o Homem é o elo mais fraco de todo e qualquer sistema de

segurança; que suas falhas devem ser consideradas não somente possíveis,

mas altamente prováveis, e que operadores de sistemas perigosos devem

possuir e manter alto nível de qualificação profissional.

“Em Aviação só o perfeito é aceitável.” Essa antiga máxima, que os antigos

hangares costumavam ostentar em seus interiores, continua válida nos dias

de hoje. É óbvio que, por humanos, jamais atingiremos a perfeição, porém

nossa determinação em buscá-la nos faz errar menos. Passemos aos fatos.

O EMB-135BJ Legacy fora recentemente adquirido da Embraer pela

Excelair, empresa de táxi aéreo que o estava transladando de São José dos

Campos para Fort Lauderdale, Flórida, cidade na qual tinha sua sede,

utilizando tripulação própria e com a matrícula norte-americana N600XL.



Para o aviador “doméstico”, voar em espaço aéreo estrangeiro não é

exatamente a mesma coisa que voar em céus nacionais. Embora as regras e

procedimentos empregados em aviação sejam universais, peculiaridades

culturais de cada país sobrevoado acrescentam um tempero próprio às

situações operacionais, adicionando a elas riscos sutis, somente

percebidos pelo aviador experiente. É um jeito próprio de fazer as coisas;

um entendimento tácito entre pilotos e controladores, óbvio para os

experientes, mas não para debutantes. Assim acontece no mundo todo. Por

essa razão é que voos internacionais de qualquer natureza devem ser

realizados por tripulações bem preparadas para levá-los a bom termo. Em

voos eventuais, como os de translado, essa preparação deve incluir estudo

prévio e detalhado não só da rota, dos aeródromos e facilidades, mas

também das peculiaridades locais, principalmente das relativas ao sistema

de controle de tráfego aéreo.

Para transladar o Legacy, primeiro avião desse tipo que seria incorporado

à frota da empresa, a Excelair designou o comandante Joseph Lepore:

piloto maduro, com mais de nove mil horas de voo, incluindo muitas horas

em comando nos velozes jatos executivos intercontinentais Gulfstream II e

III, aviões dotados de sistemas de navegação e de comunicação analógicos.

Entretanto seu primeiro contato com sistemas digitais de navegação, e

comunicação foi no simulador da Embraer, poucos dias antes da viagem ao

Brasil.



EMB-135BJ Legacy, semelhante ao N600XL (Embraer)

Para compor a tripulação com Lapore, a Excelair escolheu Jan Paul

Paladino, possivelmente por sua experiência anterior em aviões similares

ao EMB-135BJ. Apesar de possuir 6.400 horas totais de voo, cerca de três mil

horas menos do que Lapore, a experiência de Paladino em aeronaves

equipadas com sistemas digitais era bem maior que a do comandante.

Anteriormente, ele voara na American Eagle cinquenta e uma horas como

copiloto e trezentas e dezessete horas como comandante de EMB-145, jato

birreator semelhante ao EMB-135BJ. Paladino voara também cinco anos

como copiloto de MD-82 e MD-83 na American Airlines, empresa na qual

exercera anteriormente a função de flight engeneer de Boeing 727, época na

qual ele voara para a Colômbia e Venezuela, na América do Sul; Nicarágua e

El Salvador, na América Central; Aruba, Ilhas Cayman e República

Dominicana, no Caribe. Toda essa experiência lhe valeu o lugar de segundo

em comando no voo de translado do N600XL. Sua experiência no EMB-

135BJ propriamente dito, no entanto, resumia-se às poucas horas de

treinamento realizadas em simulador, antes da viagem ao Brasil.

A Excelair não proporcionou aos dois pilotos preparação específica para a

missão da qual lhes incumbira. Deu ao translado o mesmo tratamento de



um voo de rotina, igual aos muitos fretamentos internacionais que

costumava realizar, mas não para o Brasil.

Lapore e Paladino permaneceram três dias em São José dos Campos,

efetuando voos locais no avião recém-adquirido, acompanhados por um

piloto da Embraer. Inicialmente previsto para o quarto dia, o translado foi

antecipado para a tarde do terceiro dia pelo vice-presidente da Excelair, que

integrava a comitiva da empresa. Essa decisão acelerou o processo de

despacho, impedindo um exame detalhado do plano de voo por parte dos

pilotos, os quais, como se viu, não tinham sido prévia e adequadamente

preparados para a missão na sede da empresa, em Fort Lauderdale.

Devido à pressa, Lapore e Paladino receberam o plano de voo e os

boletins meteorológicos dos aeroportos da rota, de destino e de alternativa,

e também os NOTAMS (Notice To Airman) – documentos que contêm

informações sobre a situação dos aeroportos e dos auxílios à navegação,

pistas e espaços aéreos interditados, além de outras – quando já estavam

embarcados no Legacy. Sentados na exígua cabine, em local e momento

inadequados a um exame acurado da situação, pressionados pela hora – a

decolagem estava prevista para as duas horas da tarde para não

sobrevoarem a Amazônia à noite – e pela necessidade de inserirem a rota

no computador de bordo (flight management computer), eles deram pouca

ou nenhuma atenção à parte vertical da navegação, isto é, aos níveis de voo

previstos nos diferentes segmentos. Preocuparam-se mais com a

navegação lateral, isto é, os caminhos no céu a serem percorridos pelo

Legacy. Afinal, tomariam conhecimento dos níveis de voo aprovados

quando recebessem a autorização de voo em rota, que era a realmente

válida.

O plano de voo apresentado traduz simplesmente o desejo do

comandante da aeronave ou do despachante operacional de voo. O que de



fato vale é o plano de voo aprovado pelo sistema de controle de tráfego

aéreo, informado ao comandante através da autorização para voo em rota,

que deve ser transmitida aos pilotos no solo, antes da partida dos motores,

para que eles possam examiná-la cuidadosamente, confrontá-la com o

plano de voo apresentado e inseri-la no flight management computer. A

autorização deve abranger toda a rota a ser voada. Se, por algum motivo,

isso não for possível, o limite da autorização deve ser clara e

inequivocamente informado ao piloto. A autorização também deve conter

as altitudes e níveis de voo a serem mantidos nos diversos segmentos da

rota até o destino ou até o limite da autorização.

Nada disso ocorreu por ocasião da partida do N600XL de São José dos

Campos, e esse foi o cravo perdido que faltou na ferradura. Foi o primeiro

elo de uma cadeia de falhas humanas que culminaria nas matas de Peixoto

de Azevedo três horas e trinta minutos mais tarde.

Às 14 horas, 31 minutos e 46 segundos, horário de Brasília, a tripulação do

Legacy solicitou ao Controle de Solo do Aeroporto de São José dos Campos

autorização para dar partida nos motores e iniciar o táxi, sem que

dispusesse ainda da autorização para voo em rota. Aos investigadores, o

controlador declarou que repassou ao N600XL a autorização da mesma

forma sintética com que a recebera do Centro Brasília (ACC BS), órgão

responsável por sua emissão. Declarou, ainda, que a maioria das

autorizações do Centro Brasília costumava vir da forma abreviada e não

completa, como era previsto na Instrução do Comando da Aeronáutica 100-

12 (ICA 100-12), que regulava o assunto. Como órgão subordinado, disse ele,

não lhe cabia questionar.

Por esse motivo, a autorização para voo em rota recebida pelos pilotos do

N600XL foi a seguinte: “November Six Zero Zero X-Ray Lima. ATC Clearence to

Eduardo Gomes, flight level 370, direct Poços de Caldas. Squawk transponder



code four five seven four. A�er take-o�, perform OREN departure” (“N600XL,

autorizado até o Aeroporto Eduardo Gomes, no nível de voo 370, direto a

Poços de Caldas. Ative o transponder no código 4574. Após a decolagem,

efetue a subida OREN”).

A autorização correta deveria ter sido a seguinte: November Six Zero Zero

X-Ray Lima. ATC Clearence to Eduardo Gomes. Fight Level 370 direct Poços de

Caldas. Flight Level 370 UW2 Brasilia. Flight Level 360 UZ6 TERES. Flight Level

380 UZ6. Squawk transponder code four five seven four. A�er take-o� perform

OREN departure. (N600XL, autorizado até o Aeroporto Eduardo Gomes no

nível de voo 370, direto a Poços de Caldas; nível de voo 370 na aerovia UW2

até Brasília; nível de voo 360 na aerovia UZ6 até TERES; nível de voo 380 na

UZ6 após. Ative o transponder no código 4574. Após a decolagem, efetue a

subida OREN.)

A autorização para voo em rota, emitida pelo Centro Brasília em

desacordo com a ICA 100-12 e retransmitida ao N600XL pelo Controle de

Solo de São José dos Campos, gerou em Joseph Lepore e Jan Paladino a

convicção de estarem autorizados a voar até Manaus no nível de voo 370 e,

portanto, dispensados de executar a descida para o nível 360 e a nova

subida para o nível 380, conforme o proposto no plano de voo apresentado

pelo despachante da Embraer, que o elaborou com base na opção best

wind route, ferramenta utilizada pela Universal, empresa internacional

especializada em despachos de voo.

A convicção de Lapore e Paladino era plenamente justificada, tanto pelo

teor da autorização recebida quanto pelos usos e costumes da aviação,

pois não é comum aviões ficarem subindo e descendo em rota.

Normalmente, as mudanças de nível de voo são para cima, não para baixo.

Ademais, nas aerovias de mão dupla, controladas por radar, a regra rumo-

nível não é rígida. Não chega a ser incomum pilotos serem autorizados a



voar na “contramão” nessas aerovias, quando os níveis compatíveis estão

ocupados e sobram vagas nos incompatíveis.

Um plano do tipo “gangorra”, como o apresentado para o N600XL, parece

indicar pouca familiaridade com a realidade operacional de quem o

elaborou. Após Brasília, o plano poderia ter previsto o nível 380 em vez do

nível 360, ou mesmo o próprio nível 370. Neste caso, talvez o primeiro elo

da corrente tivesse sido neutralizado, porque o nível 370 não teria sido

autorizado ao GOL 1907, como acabou sendo, por estar reservado ao

N600XL.

Ainda assim, se a autorização para voo em rota tivesse sido emitida como

deveria, certamente Lapore e Paladino não partiriam com a convicção

errônea de estarem autorizados a voar até Manaus no nível 370, engano

fatal a que foram induzidos pela autorização irregular recebida do Centro

Brasília, através do Controle de Solo de São José dos Campos.

Às 14 horas e 19 minutos, horário local de Manaus (15 horas e 19 minutos,

horário de Brasília), o copiloto do GOL 1907 solicitou ao Tráfego Manaus

modificação do nível de voo 410, previsto no plano repetitivo – plano de

voo-padrão, utilizado em voos regulares para se evitar o trabalho

desnecessário dos despachantes operacionais de voo, tendo em vista que

os parâmetros operacionais são quase sempre os mesmos.

Os comandantes têm a prerrogativa de escolher o nível no qual desejam

voar. Normalmente, essa escolha fundamenta-se em critérios operacionais,

tais como direção e intensidade do vento em altitude e presença de

formações pesadas na rota, além de outros. Também pode resultar

simplesmente de preferência pessoal do comandante. O certo é que às 15

horas e 22 minutos, o GOL 1907 foi autorizado a voar até Brasília na aerovia

UZ6, no nível de voo 370; tudo perfeitamente regular.



Enquanto isso acontecia, o Legacy aproximava-se de Brasília sob a

vigilância do controlador dos setores Cinco e Seis, que naquele dia estavam

agrupados devido à baixa demanda de tráfego. Sem que a investigação

tenha conseguido esclarecer os motivos – os controladores se recusaram a

prestar declarações verbais aos investigadores, amparados em decisão

judicial –, o controlador dos setores Cinco e Seis antecipou em doze

minutos a transferência do Legacy ao colega responsável pelos setores

agrupados Sete, Oito e Nove. A investigação não conseguiu determinar se a

necessidade de alterar o nível de voo do Legacy após Brasília chegou a ser

comentada entre os dois controladores. Em seu relatório por escrito, o

controlador dos setores Cinco e Seis disse haver informado ao colega tão

somente a frequência atribuída ao Legacy. Dessa forma, é provável que a

necessária modificação de nível de voo do Legacy não tenha sido

mencionada naquela ocasião.

É importante ressaltar que a transferência antecipada não feriu as normas

operacionais que regiam as atividades do ACC Brasília, pois aos

controladores era facultado antecipar a transferência entre os setores em

função da demanda de tráfego. Isto, por si só, não pôs em risco a segurança

imediata do Legacy nem a dos demais tráfegos que circulavam na área,

pois, até então, o N600XL cumpria fielmente o plano de voo autorizado. O

equívoco dos pilotos norte-americanos quanto ao nível de voo aprovado

relacionava-se aos segmentos da rota situados além de Brasília.

No primeiro contato que manteve com o Legacy, o controlador dos

setores Sete, Oito e Nove solicitou ao N600XL que acionasse identificação,

isto é, que o piloto pressionasse um botão no transponder para que o sinal

(plote) do avião na tela do controlador momentaneamente se destacasse

dos demais. Trata-se de procedimento rotineiro, espécie de cartão de

apresentação do avião que ingressa em um novo setor de controle radar.



Neste momento, confirmando a ação do piloto, o controlador deve ter

transmitido a seguinte mensagem: “November Six Zero Zero X-Ray Lima,

Radar Contact. Maintain Flight Level Three Seven Zero”.

A partir daí, o controlador como que se esqueceu do Legacy, que passou a

vertical de Brasília e prosseguiu no eixo da aerovia UZ6 no nível 370 sem ser

questionado pelo ACC, fato que consolidou em Joseph Lapore e Jan

Paladino, como não poderia deixar de consolidar, a convicção de estarem

autorizados a voar até Manaus naquele nível, conforme os termos da

autorização para voo em rota recebida em São José dos Campos. Tudo

indica que o controlador teve sua atenção mobilizada para um conflito de

tráfego entre o “Guardião”, possivelmente um caça Mirage em exercício nas

proximidades de Formosa, e um avião da TAM, que descia para Brasília

naquelas imediações.

Às 16 horas e 15 minutos (hora local), o controlador foi substituído por um

colega, ocasião em que transferiu a ele todos os tráfegos que até então

estavam sob a sua responsabilidade, informando que o N600XL mantinha o

nível 360; informação incorreta, tendo em vista que o Legacy estava no nível

370. Este foi o segundo elo da corrente de falhas humanas: a ferradura

perdida.

A investigação apurou que, antes da passagem de serviço dos setores 7, 8

e 9, período durante o qual o Legacy penetrou na área do ACC BS, bloqueou

o VOR BRS e ingressou na aerovia UZ6, ocorreram os seguintes fatos:

O Legacy bloqueou (passou sobre) o VOR BRS às 15 horas e 55 minutos

mantendo o nível 370, prosseguindo nesse mesmo nível na aerovia UZ6 até

às 16 horas e 02 minutos, intervalo de tempo (sete minutos) durante o qual

a etiqueta do N600XL, exposta na tela do controlador, indicava 370=360,

indicando que o avião mantinha o nível 370, quando deveria manter 360,

conforme o plano de voo ativado.



O Legacy perdeu o secundário, isto é, seu transponder deixou de

transmitir o código e a altitude da aeronave às 16 horas e 02 minutos. É

importante ressaltar que a inoperância do transponder desativa também o

TCAS (tra�ic collision avoidance system). Portanto, se um de dois aviões em

rumo de colisão estiver com seu transponder inoperante ou desligado, seu

próprio TCAS e o TCAS do outro avião ficam também inoperantes, pois o

sistema de defesa de ambos pressupõe a operação conjunta desses dois

equipamentos.

A partir das 16 horas e 02 minutos, quando o sinal do secundário do

Legacy foi perdido, o sinal = na etiqueta da tela do controlador foi

substituído pela letra Z, indicando que a informação de altitude do avião

estava sendo fornecida pelos radares de terra e, portanto, carecia de

precisão. Posteriormente, a informação de altitude do Legacy passou a

variar devido à natural imprecisão da fonte de informação (radares de

terra).

Por ocasião da passagem de serviço ao controlador substituto, a etiqueta

do Legacy apresentava a informação 385Z360, indicando que o avião estava

mantendo o nível de voo 385 (segundo altimetria estabelecida pelos

radares de terra) quando deveria estar mantendo o nível 360.

Todas essas evidências não foram suficientes para fazer com que os

controladores, tanto o que deixava o serviço quanto o que assumia,

desconfiassem de que algo anormal acontecia com o N600XL, ainda mais

se considerando que o avião voava em espaço aéreo RVSM (reduced vertical

separation minimum), no qual a separação vertical entre as aeronaves é

reduzida de dois para mil pés, o que aumenta as exigências em termos de

equipamento e controle de tráfego aéreo.

A perda do sinal de radar secundário por si só inviabilizava o voo em

condições RVSM, exigindo do controlador imediatas providências para tirar



o Legacy da situação irregular em que se encontrava. Como se isso não

bastasse, o controlador substituto jamais conseguiu se comunicar com o

avião, cujo último contato com o ACC Brasília ocorrera às 15 horas e 51

minutos, ainda na vigência do turno de serviço do controlador anterior,

sendo infrutíferas todas as suas tentativas posteriores de contato com o

Legacy nas várias frequências disponíveis. Mesmo assim, o controlador

jamais tentou se valer da ajuda de outras aeronaves voando nas

imediações do N600XL, que poderiam fazer uma ponte entre o Legacy e o

Centro Brasília para restabelecer o contato bilateral direto entre ambos;

procedimento corriqueiro em aviação, conhecido por “ponte” ou relay,

empregado frequentemente por controladores e pilotos quando há

dificuldade de contato por rádio.

A equivocada convicção do controlador substituto de que o Legacy voava

no nível 360, apesar de várias evidências em contrário, constituiu-se no

terceiro elo da cadeia de falhas humanas: o cavalo perdido.

A bordo do Legacy, Lapore e Paladino tinham a atenção mobilizada pelo

NOTAM do Aeroporto de Manaus (Eduardo Gomes), que informava a

redução do comprimento da pista devido a obras. Pouco familiarizados

com o desempenho do Legacy, eles passaram a buscar no notebook de

Paladino as respostas para suas dúvidas quanto à viabilidade de decolarem

no dia seguinte de Manaus diretamente para Fort Lauderdale, pois o menor

comprimento da pista implicava restrição do peso de decolagem, o que

somente poderia ser obtido pela redução da carga de combustível, o que

redundaria em menor alcance.

Mais hábil e afeito ao manejo do computador, Paladino manipulava o

notebook, colocado sobre o pedestal de manetes para que Lapore pudesse

também acompanhar os cálculos de desempenho, peso e balanceamento.

Como a autonomia era fator preponderante nesses cálculos, é possível que



ambos tenham selecionado a página de combustível em suas respectivas

RMU (radio management unit). Devido à pouca familiaridade com o

equipamento e a um tanto de desatenção, é provável que Lapore tenha

inadvertidamente selecionado o transponder em stand-by ao retornar sua

RMU para a página de radiocomunicação. O CVR registrou que, naquele

exato momento, ele estava com a atenção mobilizada pelos cálculos

executados por Paladino no notebook.

É importante destacar o fato de não haver alarme sonoro que indique a

inoperância do transponder, informada aos pilotos por uma mensagem

STAND-BY na subdivisão ATC/TCAS das RMU, além de um aviso TCAS OFF,

exposto nos dois PFD (pilot flight display). Concentrados em seus cálculos

de desempenho, Lapore e Paladino não prestavam a devida atenção ao

painel de instrumentos do Legacy.

A hipótese de desligamento voluntário do transponder pela tripulação do

Legacy, que chegou a circular na mídia logo após o acidente, foi descartada

pela investigação pelo fato de o CVR (cockpit voice recorder) nada registrar

nesse sentido e também porque desligar o transponder não beneficiaria os

pilotos do Legacy, antes pelo contrário. Para quem conhece aviação, trata-

se de hipótese descabida.

É importante esclarecer que a inoperância do transponder é

imediatamente percebida pelo controlador, que se vale daquele

equipamento de bordo para discriminar os vários alvos em sua tela e

estabelecer com precisão suas altitudes. Com o transponder ativo, cada

alvo incorpora uma etiqueta com um código único e exclusivo, além da

informação precisa de altitude.



Rota voada pelo Legacy: verde

Rota voada pelo Boeing: vermelho

Normalmente, pilotos não se preocupam em monitorar o funcionamento

do transponder porque o plote dos aviões (alvos), com seus respectivos

códigos transponder e informação de altimetria, fica exposto no scope do

radar, instrumento de trabalho do controlador. Isso não significa que

pilotos não valorizem o transponder, apenas que não vêm motivo para se

preocupar com algo que está sendo monitorado por quem os está

controlando.

Talvez por essa razão, o equipamento não incorpore um alerta sonoro que

indique sua inoperância. O problema é que nem o controlador dispõe de

um sistema de alerta sonoro em caso de inoperância do transponder de

quaisquer dos alvos. Isto lhe é informado apenas pela alteração no código

anexo à altimetria. Entretanto o mesmo não ocorre quando o piloto



seleciona os códigos de “Falha de Comunicação”, de “Sequestro” ou de

“Emergência”. Nesses casos, a intensidade luminosa do plote do avião

aumenta, e seu código fica piscando no scope do radar, chamando a

atenção do controlador. Isso não foi previsto para casos em que o piloto

inadvertidamente desativa o transponder. Até o acidente de Peixoto de

Azevedo, ninguém podia imaginar que tal situação deixasse de ser

imediatamente percebida e corrigida pelo controlador. A investigação

descartou as hipóteses de desligamento inadvertido do transponder devido

ao posicionamento do notebook ou da utilização do descanso de pés

(footrest) pelos pilotos.

Sherlock Holmes, famoso personagem de Sir Arthur Connan Doyle, já

afirmava que “depois de eliminar todas as outras possibilidades, a que

restar é a verdade, por mais inverossímil que possa parecer”. Assim, restou a

hipótese de um dos pilotos (provavelmente Lapore) haver

inadvertidamente desligado o transponder do Legacy ao manipular a RMU.

Este foi o quarto elo da sequência de falhas humanas: a batalha perdida.

Na outra ponta da UZ6, longe de Lapore, Paladini e seus cálculos,

mantendo o nível de voo aprovado 370, o comandante Décio Chaves Júnior

(de 44 anos, e 15 mil horas de voo) e o copiloto Thiago Jordão Cruso (de 29

anos e quatro mil horas de voo) conduziam por um céu sereno o novíssimo

Boeing 737-800 prefixo PR-GTD, que recentemente havia sido incorporado à

frota da GOL Linhas Aéreas. Lá atrás, cento e quarenta e oito passageiros

recebiam os cuidados das comissárias Sandra Martins e Renata Souza

Fernandes e dos comissários Rodrigo de Paula Lima e Nerisvan Dakson

Canuto da Silva. O voo 1907 estava no horário, o tempo em rota e no

destino era bom, o avião se comportava magnificamente bem, antecipando

uma chegada tranquila em Brasília, onde o comandante tinha sua base e

onde residia. À medida que o avião avançava para sudeste, Chaves e Thiago



descortinavam a vastidão amazônica desfilar lentamente sob as asas do

Boeing.

O GOL 1907 era o único avião a trafegar pelo segmento da UZ6 controlado

pelo ACC Amazônico, pois naquela mesma hora o Legacy ainda percorria o

trecho da mesma aerovia controlado pelo ACC Brasília. Por estarem com os

rádios sintonizados em frequências distintas, tanto os pilotos do Boeing

quanto os do Legacy ignoravam a existência de outros tráfegos, sem sequer

imaginar que o caminho a percorrer estivesse ocupado por outro avião,

voando em sentido contrário.

A alta precisão dos equipamentos modernos de navegação reduziu

praticamente a uma linha as aerovias de grande altitude: faixas de 43

milhas náuticas de largura (aproximadamente 80 quilômetros), que

começam a se estreitar a partir de 216 milhas antes de auxílios à navegação

do tipo VOR (VHF omni-directional radio range) ou NDB (non directional

beacon) que as balizam. Isso faz com que aviões, voando em sentidos

contrários e na mesma aerovia, atualmente se cruzem no céu em perfeito

alinhamento. Quando alguma falha do controle de tráfego aéreo os leva a

convergir no mesmo nível de voo e na mesma aerovia, a colisão torna-se

praticamente inevitável. É como se os aviões fossem dois trens correndo

sobre os mesmos trilhos em sentidos opostos.

O GOL 1907 já havia sido orientado pelo ACC Amazônico a chamar o ACC

Brasília na posição NABOL, fixo virtual que marca o limite entre o ACC BS e o

ACC AZ. Sua visualização era perfeita no radar do controlador, e as

comunicações bilaterais entre o voo e o controle processavam-se

normalmente. O controlador do ACC Amazônico transferiu corretamente o

GOL 1907 ao colega de Brasília no nível de voo 370.

Quando ultrapassou a posição NABOL, o Legacy foi orientado pelo ACC

BS, através de uma mensagem às cegas, a chamar o ACC AZ, a quem o



controlador de Brasília incorretamente transferiu o N600XL no nível de voo

de 360, quando, na verdade, o avião voava no nível de 370.

Geometria da colisão (Cenipa)

Supondo que o Legacy mantivesse o nível de voo 360, como lhe fora

informado pelo colega do ACC Brasília, o controlador do ACC Amazônico

ficou observando o plote primário do N600XL durante três minutos e

dezoito segundos, até sobrevir a colisão, aguardando que o Legacy o

chamasse para só então coordená-lo. Embora o controlador amazônico

não tenha sido informado da perda antecipada do sinal de transponder do

Legacy, nem de estar o avião na condição de “falha de comunicação”, ele

deveria ter no mínimo retirado o Legacy da condição RVSM ao perceber que

o alvo do avião não apresentava indicação de altimetria do radar

secundário. A falta dessa iniciativa fez com que fosse perdida a última

oportunidade de se evitar a catástrofe, que vinha sendo inadvertidamente

construída desde a partida do Legacy de São José dos Campos, três e horas

e meia antes. O último elo da corrente fora colocado. O reino começava a

desmoronar, e nada mais poderia evitar sua derrocada, só um improvável

golpe de sorte.

Na cabine do Legacy, Paladino tentava inutilmente estabelecer contato

com o ACC BS em todas as frequências constantes em sua carta Jeppensen

(empresa especializada em informações aeronáuticas internacionais), no

intuito de confirmar a frequência com que deveria chamar o ACC AZ,

captada precariamente de uma transmissão às cegas do ACC BS, dirigida ao



N660XL. Estava só na cabine, pois fazia dezesseis minutos que Lapore se

ausentara para ir ao banheiro.

No momento em que Lapore retorna à cabine, pouco antes da colisão, o

CVR do Legacy registra que Paladino lhe informa estarem com um

problema de comunicação. Achava que o controlador se esquecera do

Legacy, pois ele tentara contato com o ACC Brasília em várias frequências

sem êxito. Chegara a ouvir o controlador chamando o N600XL em uma

delas, transmitindo às cegas (blind) a frequência com que eles deveriam

chamar o ACC AZ, da qual ele não conseguira copiar os dois últimos

números. Paladino ainda tentou, sem sucesso, contatar o Centro Brasília

por duas vezes; a última vez foi às 16 horas, 56 minutos e 53 segundos.

Lapore e Paladino tinham a atenção voltada para dentro da cabine, e o sol

estava quase no horizonte, ligeiramente à esquerda da proa do Legacy.

Na cabine do Boeing, Chaves e Thiago tinham previamente selecionado

as frequências através das quais passariam a manter contato com o Centro

Brasília a partir da posição NABOL, que não tardariam a alcançar. Através de

uma delas, a de 125.2, ouviram a última chamada às cegas do Centro

Brasília para o N600XL, que o CVR do Boeing registrou. Os dois conversavam

amistosamente quando foram surpreendidos pela colisão, seguida da

imediata entrada do avião em um giro descendente pela esquerda. Eram 16

horas, 56 minutos e 54 segundos (horário de Brasília).

Os aviões convergiram à velocidade aproximada de mil e seiscentos

quilômetros por hora. Uma bala disparada de um rifle calibre 22 atinge

cerca de mil e duzentos quilômetros por hora. Por aí se vê quão difícil, se

não impossível, é o piloto evitar uma colisão frontal entre duas aeronaves

velozes valendo-se apenas de observação visual. Quem consegue ver uma

bala vindo em sua direção?



Os registros dos CVR (cockpit voice recorder) e FDR (flight data recorder)

dos dois aviões envolvidos na colisão revelaram que os TCAS de ambos não

emitiram aviso algum de alerta de tráfego ou instrução para a realização de

manobra evasiva no sentido de evitar a colisão: consequência da

inoperância do transponder do Legacy, que neutralizara o TCAS do Boeing.

Com o transponder desativado, o Legacy tornou-se como que invisível no

céu. Os CVR e FDR do Boeing e do Legacy também não registraram

qualquer indício de que os pilotos tenham percebido a aproximação dos

dois aviões. A colisão surpreendeu a todos.

Após colidir com o Legacy, o Boeing perdeu 6,96 metros de sua asa

esquerda, cujo comprimento total era de 17,89 metros. O avião

imediatamente iniciou uma descida vertical em espiral pela esquerda,

semelhante a uma manobra conhecida em aviação como “parafuso”. É

importante salientar que o parafuso resulta de uma perda de sustentação

assimétrica, em que uma das asas estola antes da outra. Por definição,

parafusos envolvem baixas cargas aerodinâmicas por ocorrerem em faixa

de velocidade extremamente baixa, próxima ou igual à velocidade de perda

de sustentação (estol).

Diferentemente do parafuso convencional, a manobra realizada pelo PR-

GTD, após perder quase a metade de sua asa esquerda enquanto cruzava o

céu a oitenta e cinco por cento da velocidade do som, envolveu forças

aerodinâmicas de grande magnitude, que culminaram por causar a ruptura

de sua estrutura durante a vertiginosa descida vertical de um minuto e três

segundos até o solo.

Logo após a colisão, Thiago perguntou o que tinha acontecido. Chaves

respondeu que não sabia e pediu calma. Juntos eles atuaram nos

comandos na tentativa de controlar o Boeing, talvez imaginando que a

manobra resultara de algum grave defeito nas unidades hidráulicas que



controlam os ailerons ou o leme de direção, causa de um acidente fatal

com um Boeing 737-300 da USAIR nos Estados Unidos, alguns anos antes.

Não é fácil ver as asas enflechadas de um Boeing 737-800 da cabine de

comando. Além de tudo, Chaves e Thiago estavam completamente

absorvidos na tentativa de controlar o avião. Não era tempo nem hora de

investigar o que havia provocado o descontrole. Descobrir o que causava o

comportamento anômalo do avião ferido de morte não resolveria nada.

Após colidir com o Legacy, o Boeing tornara-se incontrolável.

Marcas da colisão no Legacy (Comando da Aeronáutica)

O CVR não registrou indício de pânico, queixa ou lamento. Legou para a

posteridade os momentos finais de dois aviadores de alto nível, que

lutaram calma e bravamente até o fim para controlar o avião e salvar a vida

de todos a bordo, mesmo sabendo que mergulhavam inexoravelmente

para a morte. Chaves e Thiago foram dignos representantes da elite dos

aviadores. Além do ruído do ar exterior em altíssima velocidade e da

posição dos comandos de voo nos limites contrários ao movimento

descontrolado do avião, o CVR do PR-GTD somente registrou a voz do

comandante a repetir, suavemente como um mantra, as mesmas palavras:

“calma... calma... calma...”.



Como a fuselagem do Boeing se fragmentou durante a descida, ainda em

grande altitude, é provável que a descompressão rápida da cabine tenha

provocado a perda instantânea da consciência de passageiros e

comissários, que assim foram poupados de mais sofrimento. Tomara que

tenha sido assim.

Na cabine de comando do Legacy, Paladino parece ter sido o primeiro a

perceber que haviam colidido com alguma coisa, pois imediatamente

exclamou: “What the hell was that?”. Logo em seguida, passou a orientar

Lapore, que parecia meio atordoado, sem iniciativa: “All right, just fly the

airplane, Dude… just fly the airplane”. Sentindo a perturbação de Lapore,

Paladino assumiu o controle do Legacy e da situação. Foi nesse momento

em que um dos passageiros chegou com a informação de que faltava o

winglet da asa esquerda, provocando em Paladino a seguinte exclamação:

“Where the fuck did he come from?”.

A partir daí, os pilotos do Legacy iniciaram uma série de infrutíferas

tentativas de contato com o Centro Brasília em 121.5, frequência

internacional de emergência, ao mesmo tempo em que tratavam de

escolher um local de pouso, que logo ficou definido como o aeródromo do

Campo de Provas Brigadeiro Veloso, da Base Aérea de Cachimbo, o mais

próximo da posição em que se encontravam.

Durante a descida para Cachimbo, Paladino pilotava o avião, monitorava

os instrumentos de bordo e supervisionava as ações de Lapore, que inseria

dados no flight management system. Nesse momento, ao focalizarem a tela

do RMU, o que até então não tinham feito desde a passagem por Brasília,

Lapore e Paladino visualizaram a informação “TCAS OFF”, constatando

tardiamente que o equipamento de segurança estava desligado. A

exclamação de espanto de Paladino e a resposta de Lapore, registradas no



CVR, dispensam comentários: “Ah, Dude! Is the TCAS on?”. “Yes! The TCAS is o�

[sic].”

Imediatamente após esse diálogo, o plote do N600XL ressurgiu no radar

do CINDACTA 4, mostrando que o avião passava, descendo, pelo nível de

voo 325, com o transponder acionado no código de emergência 7700. Esses

fatos levaram os investigadores a concluir que o transponder não falhara

em voo, como alegaram Lapore e Paladino, mas fora inadvertidamente

desligado, provavelmente por Lapore, o menos familiarizado com os

sistemas de Navegação e Comunicação do Legacy.

O contato do Legacy com o Centro Amazônico após a colisão somente

pode ser estabelecido com o auxílio do “Polar 71”, um Boeing 747 cargueiro

norte-americano, que voava nas imediações. Em seguida, o N600XL

estabeleceu contato direto com a estação rádio do Campo de Cachimbo,

dela obtendo as informações necessárias para lá pousar em segurança.

O relatório final do CENIPA destaca que as autoridades responsáveis pelos

processos criminais solicitaram à comissão investigadora o envio de todo o

material colhido até a data em que eram decorridos menos de dois meses

do acidente e orientaram seus clientes, controladores diretamente

envolvidos no acidente, a não prestarem quaisquer declarações, embora

lhes tenha sido exaustivamente explicado que a finalidade da investigação

era apenas evitar novos acidentes.

A inconformidade do CENIPA com a interferência na condução dos

trabalhos de investigação que estava sob a sua responsabilidade não se

constitui em fato isolado no cenário mundial. Em dezembro de 2006,

William R. Voss, Presidente e CEO da Flight Safety Foundation, maior e mais

respeitada organização internacional de segurança de voo, alertou que a

tendência mundial à criminalização da investigação de acidentes aéreos

poderá destruir o trabalho de décadas em prol da segurança de voo.



Argumenta Voss que a busca por justiça para as vítimas de acidentes aéreos

não deve se dar à custa do trabalho desenvolvido no sentido de evitá-los.

Não faz muito tempo, acidentes de aviação eram tratados como caso de

polícia. As investigações eram denominadas inquéritos e tinham por

finalidade apurar responsabilidades e punir culpados, geralmente os

pilotos, quando estes sobreviviam. No caso da aviação militar, às vezes o

piloto falecido deixava de ser promovido post-mortem como punição por

sua conduta.

Com o passar do tempo, constatou-se que essa abordagem punitiva dos

acidentes aeronáuticos em nada contribuía para reduzi-los; ao contrário,

inibia a colaboração voluntária dos envolvidos nas operações aéreas por

temor a punições. Naqueles tempos, atribuía-se toda a responsabilidade ao

indivíduo, desprezando-se as falhas sistêmicas que teriam concorrido para

os acidentes, permitindo-se que erros individuais subsequentes voltassem

a causar acidentes semelhantes.

É importante distinguir erros humanos involuntários – objeto da segurança

de voo ou safety – de violações deliberadas de regras e normas

estabelecidas – objeto dos órgãos de segurança criminal ou security. A

diferença entre os termos safety e security, que na língua portuguesa são

traduzidos por uma só palavra: segurança, englobando inadequadamente

esses dois conceitos, ultrapassa a ideia de haver ou não a intencionalidade

das consequências de quem pratica a ação.

Os conceitos de dolo e de culpa pertencem ao domínio de security, não ao

de safety, que não se ocupa de responsabilidades. Essa confusão, além de

prejudicar sobremodo os trabalhos de prevenção de acidentes

aeronáuticos em todo o mundo, ameaça fazer a aviação regredir à década

de 1920, quando os pioneiros costumavam ouvir dos donos das então



incipientes empresas aéreas norte-americanas a célebre advertência: “Be

safe, but not be late!”.

Atividade por demais complexa e tecnologicamente pioneira, a aviação

trabalha sempre nos limites da relação homem-máquina, operando em

zona cinzenta do conhecimento humano. Não fosse o profícuo trabalho de

investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos ao longo de um século

e certamente não teríamos hoje o mais seguro sistema de transporte de

que já desfrutou a humanidade. Esse resultado só foi obtido porque a

investigação de acidentes aeronáuticos se pautava pela transparência e

não tinha caráter punitivo, o que estimulava a participação voluntária de

todos os envolvidos com a atividade aérea, para que as fragilidades do

sistema – que sempre existem – fossem identificadas e neutralizadas.

É importante esclarecer que investigações de acidentes aéreos jamais

elidiram atos criminosos. Sempre que algum indício de crime desponta no

transcurso de uma investigação, esta é interrompida e todas as evidências e

fatos apurados são imediatamente encaminhados à autoridade policial

competente. Foi assim em 1949 no Canadá, quando alguém colocou uma

bomba na bagagem da própria esposa com a finalidade de receber o

seguro de vida que fizera para ela em benefício próprio. O DC-3 da

Canadian Pacific Airlines caiu e matou todos a bordo. A polícia federal

canadense investigou o caso. O criminoso e sua amante foram enforcados.

Poderiam ser citados muitos outros exemplos de boa relação entre safety

e security até chegarmos aos dias atuais, em que a balança da justiça tende

a pender em favor dos mortos e sobreviventes vivos – e de seus advogados

“mais vivos” – em detrimento dos que poderiam sobreviver. Isso não

significa que os mortos e seus sobreviventes não mereçam reparação,

apenas que esta deve ser buscada sem prejuízo da investigação do

acidente para fins de prevenção. Que o sistema judiciário cumpra com suas



obrigações sem prejudicar o sistema de prevenção de acidentes

aeronáuticos. Que não se perca o trabalho de um século!

Destroços da seção central da asa do PR-GTD (Comando da Aeronáutica)

A visão de safety parte da premissa de que, se “errar é humano”, todo

sistema que envolve atividade perigosa, como a aviação, deve ser

protegido contra os previsíveis e inevitáveis erros operacionais das pessoas

que nele atuam; erros que não resultam de escolha delas, mas decorrem de

imperfeições inerentes às suas próprias naturezas. O gênio de Shakespeare

traduziu muito bem essa ideia no seguinte poema:

Não te doa jamais pensar em falha tua,

Na rosa espinhos há, turva-se a fonte clara;

Vela a nuvem e o eclipse a luz do sol, a lua,

E o ascoso pulgão vive até na flor mais rara.

Todo homem erra sempre.

A catastrófica colisão em pleno ar do Boeing 737-800 da GOL e do EMB-

135BJ Legacy, da Excelair, foi basicamente causada por uma grave falha do

Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), com uma

contribuição menor da tripulação do Legacy.



Uma derrocada sequencial, verdadeira implosão de todas as barreiras do

sistema de defesa contra acidentes, explicitou de modo trágico e

contundente fragilidades latentes em nosso sistema de controle de tráfego

aéreo, que não haviam sido identificadas ou cujo potencial de risco não

fora devidamente avaliado. Todo acidente é sistêmico, e este não fugiu à

regra.

Por mais seguros que sejam os diferentes segmentos que integram o

sistema de transporte aéreo – e o sistema de controle de tráfego aéreo é um

deles –, as interfaces e articulações entre eles ou entre seus integrantes

tendem a ser os elos mais frágeis da malha de segurança das operações de

voo. É na interface piloto/controlador, piloto/técnico de manutenção,

piloto/despachante de voo, funções que integram a linha de frente do

sistema, que pequenos problemas de comunicação, normalmente pouco

valorizados ou até mesmo despercebidos, podem vir a se constituir em

gatilhos de catástrofes, quando conjugados a outras falhas latentes, que

todo sistema sempre incorpora em maior ou menor grau.

Fases de crescimento rápido da aviação, como a que o Brasil vem

atravessando, tendem a penalizar a segurança de voo. Adquirir novos

aviões, treinar técnicos para operá-los e mantê-los exige no máximo seis

meses, tempo em que o formato de um novo aeroporto, de um novo

sistema de comunicação ou de radares provavelmente ainda nem

conseguiu ser definido. Adaptar o sistema de proteção ao voo a uma nova

realidade operacional exige grande aporte de recursos financeiros,

materiais e humanos, além de muito tempo de preparação.

Dessa forma, o acelerado crescimento do tráfego aéreo, como continua a

ocorrer no país, tende a gerar um descompasso temporário entre a

capacidade operacional dos meios aéreos e as possibilidades da

infraestrutura aeronáutica de garantir a rápida expansão das operações



com segurança. Isso se deu no Brasil do pós-guerra, quando centenas de

DC-3, desmobilizados pelas forças armadas norte-americanas, foram

vendidos a baixo custo para jovens empreendedores, que sonhavam em

pilotar suas próprias companhias aéreas. A precariedade da infraestrutura

de então, somada à pouca experiência de nossos jovens pilotos, cobrou um

alto preço em vidas humanas.

Algo semelhante voltou a ocorrer na década de 1990, após a

desregulamentação da aviação comercial promovida por Collor de Mello.

Empresas regionais, que até então operavam em aeroportos do interior

com pequenos aviões Bandeirante, da noite para o dia passaram a operar

em muitos dos principais aeroportos do país, e também em acanhados

aeroportos do interior, com jatos comerciais de última geração, inundando

o espaço aéreo superior brasileiro de Boeing 737, Fokker 100 e Embraer 145.

O crescimento explosivo dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont

fez com que esses voltassem a seus tempos de glória, quando acolhiam a

maior parte do tráfego aéreo do país.

Nos anos 1990, o risco de colisão em voo no espaço aéreo brasileiro foi

potencializado ao máximo. Os incidentes eram abundantes e frequentes,

tanto nas terminais de maior movimento, como em Brasília, São Paulo, Rio

de Janeiro e Belo Horizonte, quanto nas imediações de aeroportos então

dotados de infraestrutura primária e precária de proteção ao voo, como

Navegantes, Joinville e Porto Seguro. Este último, utilizado maciçamente

por todas a empresas aéreas em voos fretados, não dispunha sequer de um

radiofarol (NDB). Os voos, em sua maioria realizados de madrugada,

quando os aviões eram liberados dos voos regulares, lá chegavam quase

simultaneamente, muitas vezes debaixo de chuva forte e contínua. Sem

outro recurso, os aviadores autocontrolavam-se, utilizando como

referências a posição com relação ao litoral e a altitude.



Apesar dos inegáveis esforços desenvolvidos pelo então Departamento de

Eletrônica e Proteção ao Voo (DEPV), no sentido de adequar o mais

rapidamente possível o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro ao

crescimento acelerado e quase descontrolado da aviação comercial

brasileira na década de 1990, uma catastrófica colisão em voo só não

ocorreu naquela época em nosso espaço aéreo à mercê da sorte.

O Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro ainda se ajustava à forte

demanda da década de 1990 quando foi surpreendido, nos primeiros anos

deste novo século, por outro espasmo de crescimento acelerado do tráfego

aéreo em período marcado por baixos níveis de crescimento do país e

severas restrições orçamentárias, que provavelmente contribuíram para

retardar a aplicação de medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento. Desta

vez, porém, a paciência da Bruxa se esgotou, e a colisão do Boeing da GOL

com o Legacy veio explicitar tragicamente fragilidades há muito latentes no

sistema de controle de nosso espaço aéreo, decorrentes, em última análise,

da ausência de um plano estratégico de desenvolvimento da aviação

comercial brasileira, flexível e ágil o bastante para harmonizar os legítimos

interesses do mercado com a segurança do público que se utiliza do avião

como meio de transporte.

No Brasil, a maioria dos controladores de voo é constituída de sargentos

formados pela Escola de Especialistas da Aeronáutica na especialidade

Básico em Controle de Tráfego Aéreo (BCT), que ao longo da carreira

participam de cursos e estágios de aperfeiçoamento. Os controladores civis

atuam sob a égide da Empresa Brasileira de Infraestrutura (INFRAERO), que

opera treze controles de aproximação (APP), vinte e duas torres de controle

(TWR), além de várias estações prestadoras de informação de voo em

aeródromo (AFIS) e salas de informação aeronáutica (AIS). Pode-se



considerar a Superintendência de Navegação Aérea da Infraero como um

bem-sucedido embrião de um sistema civil de controle de tráfego aéreo.

O trabalho pesado do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro,

entretanto, continuará ainda por muito tempo sob a responsabilidade

direta do Comando da Aeronáutica, por não haver atualmente no Brasil

quem possa executá-lo melhor. Não podemos nos dar ao luxo de possuir,

como os Estados Unidos da América, duplicidade de sistemas de controle

do espaço aéreo: um militar e outro civil, que são integrados apenas em

caso de grande ameaça, como ocorreu no Onze de Setembro. Como

envolve muito dinheiro, essa solução torna-se inviável em países em

desenvolvimento como o nosso, desprovidos de recursos para atender

tantas outras prioridades. Por outro lado, mesmo a abundância de recursos

dos países desenvolvidos não impediu a ocorrência de trágicas colisões em

voo quando o volume de tráfego aéreo ultrapassou a capacidade do

sistema de controlá-lo.

A investigação deixou claro que o SISCEAB vinha desenvolvendo esforço

continuado superior à sua capacidade de absorver, sem sérios prejuízos à

qualidade dos serviços por ele prestados, a crescente e agressiva demanda

do tráfego aéreo. Os controladores de tráfego aéreo envolvidos no acidente

foram os mensageiros involuntários da existência de fragilidades latentes

no âmago do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, graves ao

ponto de comprometerem a segurança operacional daquele sistema. A

Organização de Aviação Civil Internacional (OACI ou ICAO) afirma que

“acidentes devem ser vistos como a manifestação final de deficiências nos

sistemas de supervisão de segurança” – exatamente o que ocorreu na

tragédia de Peixoto de Azevedo.

A contribuição dos pilotos do Legacy para o acidente foi o desligamento

involuntário do transponder, que neutralizou tanto o TCAS do N600XL



quanto o do PR-GTD. Não procede a alegação de que eles deveriam ter

tomado a iniciativa de esclarecer com o ACC Brasília a incompatibilidade do

nível de voo 370 com a regra rumo/nível, nem ficar alarmados pela longa

ausência de contato-rádio com aquele Centro. Em primeiro lugar, Lapore e

Paladino haviam sido autorizados a voar até Manaus no nível de voo 370

pelo controlador de solo de São José dos Campos, que repassou a

autorização ao Legacy da mesma forma incompleta, inadequada e irregular

com que a recebera do ACC Brasília. Ademais, voar na “contramão” é regular

em aviação, desde que autorizado pelo sistema de controle de tráfego

aéreo. Incomum é se cumprir um plano do tipo “gangorra”, como o

apresentado pelo despachante da Embraer.

A inadequada preparação da missão, a antecipação do regresso e a

informação de que a pista de Manaus operava com seu comprimento

reduzido, com influência direta na carga de combustível e,

consequentemente, no alcance, levaram Lapore e Paldino a se

descuidarem do monitoramento do voo.

A inoperância do transponder privou os controladores do ACC BS e do ACC

AZ da precisa indicação da altitude na qual o N600XL voava. É importante

ressaltar, entretanto, que tal inoperância ficou explícita nas telas dos

radares do ACC BS, e posteriormente do ACC AZ, desde o momento em que

o transponder foi inadvertidamente selecionado em stand-by, até pouco

depois da colisão, quando foi novamente reativado. Durante os 57 minutos

em que o transponder permaneceu inativo, os controladores não tomaram

medida alguma para tirar o Legacy da situação RVSM, que exige TCAS e,

portanto, transponder ativado. A desatenção dos pilotos é mais fácil de

entender que a dos controladores, já que aqueles não monitoravam o

painel de instrumentos por estarem com suas atenções indevidamente



mobilizadas pela tela do notebook, enquanto os controladores dispunham

da informação bem à sua frente.

Isso somente se explica por uma falta de consciência dos controladores

do nível de risco envolvido em uma situação como aquela. É importante

destacar que, em momento algum, os controladores julgaram necessário

recorrer a seus supervisores e estes, por seu turno, não monitoraram

devidamente os controladores que estavam sob a sua supervisão direta.

Para quem lida com aviação, a melhor defesa contra acidentes é o

“desconfiômetro”. “Desconfiou, ficou sábio”, sentencia o jagunço Riobaldo,

personagem do imortal Guimarães Rosa. Porque é perigoso confiar demais

nos outros, exerçam eles a mesma atividade ou não: aviador, controlador

de voo, engenheiro ou técnico de manutenção, despachante operacional

de voo, meteorologista, além de outros. É mais prudente desconfiar

sempre, validando as informações recebidas. Agindo assim, um possível

erro poderá ser descoberto e corrigido antes que venha a se constituir em

mais um elo da corrente que está conduzindo a um acidente.

Os pilotos norte-americanos costumam empregar um ditado, inspirado

em citação das notas de dólar, que resume essa ideia: “In God we trust, the

rest we check”.

Destroços da fuselagem do PR-GTD (Comando da Aeronáutica)



A tripulação do Legacy deixou aos cuidados dos controladores brasileiros

o monitoramento da navegação que era de sua responsabilidade. Os

controladores, por sua vez, deram à tripulação de uma aeronave executiva

a mesma atenção que costumavam dar às tripulações de aeronaves

comerciais de linhas regulares, bastante familiarizadas com as

peculiaridades dos céus brasileiros. Ninguém desconfiou de ninguém,

mesmo com sinais inequívocos de que algo errado se passava com o

N600XL.

Voos não regulares de aeronaves estrangeiras devem merecer atenção

especial dos órgãos de controle de tráfego aéreo, pois suas tripulações, a

princípio, não estão familiarizadas com as peculiaridades do espaço aéreo

brasileiro. Por essa razão, tais voos devem ser tratados com atenção

redobrada, já que o risco de erro de interpretação de autorizações ou

instruções de tráfego é potencialmente mais elevado.

A pressão imposta por altos executivos da Excelair, que tinham pressa em

retornar aos Estados Unidos, impediu que os pilotos do Legacy ficassem à

frente dos acontecimentos. “Jamais permita que seu avião chegue a algum

lugar onde sua mente já não chegou pelo menos quinze minutos antes”,

afirmavam os antigos e sábios aviadores.

Atropelados pela rápida sucessão dos acontecimentos, navegando em

céus desconhecidos, planejando quando deveriam monitorar, Lapore e

Paladino tornaram-se extremamente vulneráveis a erros operacionais por

ação, como a de desligar inadvertidamente o transponder, ou por omissão,

como deixar de observar o alerta visual de transponder em stand-by e de

TCAS o�. Como um organismo vivo com baixa imunidade atacado por um

vírus, no caso o Legacy e sua desatenta tripulação, o sistema de controle de

tráfego aéreo brasileiro sucumbiu de infecção generalizada.



102. TAM A-320 PR-MBK

We can pull and roll and push and li� and drive

We can print and plough and weave and heat and light

We can run and jump and swim and fly and dive

We can see and hear and count and read and write

But remember, please, the law by which we live

We are not built to comprehend a lie

We can neither love nor pity nor forgive

If you make a slip in handling us you die!

(KIPLING, “The Secret of the Machines”)

Airbus A-320 PR-MBK da TAM, fotografado no dia 9 de junho de 2007 (AIRFLN)

Exatamente às 17 horas e 19 minutos do dia 17 de julho de 2007, o A-320

PR-MBK da TAM decolou de Porto Alegre para São Paulo conduzindo a

bordo 187 pessoas, dentre as quais seis tripulantes ativos, cinco tripulantes

extras e duas crianças de colo.

O voo JJ3054 daquela terça-feira estava sob a responsabilidade do

comandante Kleyber Lima, com mais de treze mil horas de voo, duas mil



das quais em A-320. Ao seu lado na cabine de comando, exercendo

provisoriamente a função de copiloto, estava Henrique Stefanini Di Sacco,

que apesar de experiente comandante da extinta Transbrasil, com mais de

quatorze mil horas de voo em aviões Boeing, possuía apenas 237 horas em

A-320.

O PR-MBK estaria em perfeitas condições mecânicas não fosse um

pequeno vazamento de óleo ter levado a manutenção da TAM a desativar o

reversor do motor direito quatro dias antes, procedimento que permitia ao

avião continuar operando durante dez dias até o problema ser

solucionado. É importante esclarecer que o empuxo produzido pelos

reversores não é levado em consideração no cômputo da distância de

aceleração e parada, estabelecida nos testes a que o avião é submetido

durante o processo de homologação. Isto ocorre porque, numa rejeição de

decolagem, o avião para antes mesmo de os reversores terem tempo de

atuar.

Quando um avião toca na pista ao pousar, é necessário anular

rapidamente a sustentação remanescente nas asas para que o peso do

avião pressione os pneus contra o solo, tornando os freios mais eficazes,

tarefa que compete aos ground spoilers: abas que se abrem verticalmente

em cima das asas para oferecer resistência ao avanço, suprimir o que resta

de sustentação e colocar definitivamente o avião no solo. Logo em seguida,

o sistema de freio automático passa a frear as rodas do trem principal – a

roda do nariz é desprovida de freio – no nível de frenagem selecionado pelo

piloto antes do pouso. Enquanto isso, os reversores ajudam a reduzir a

distância de pouso e o desgaste dos freios.

Basicamente, o que faz mesmo o avião parar depois de pousar é o freio

das rodas do trem principal. A contribuição dos reversores para a

desaceleração é maior quando a velocidade do avião ainda é alta. A



inoperância de ambos os reversores não aumenta muito a distância de

pouso. Essencial para desacelerar o avião no solo é a ativação dos ground

spoilers logo após o toque na pista, imediatamente seguida da ativação do

freio automático ou da pronta atuação do piloto no freio “manual”. Isso não

significa que os reversores sejam desnecessários, pois contribuem para a

desaceleração e poupam os freios. Em termos de segurança da operação,

entretanto, eles não são essenciais em pistas de dimensões generosas,

porém, em pistas curtas, como as dos aeroportos de Congonhas, Santos

Dumont, Navegantes, Joinville, Ilhéus e outros tantos, eles são

praticamente indispensáveis.

Quando os ground spoilers não se ativam, o avião flutua sobre a pista, e o

sistema de frenagem automática também não funciona. Nessas condições,

só resta ao piloto frear “manualmente”, isto é, pressionar a parte superior de

ambos os pedais de controle do leme de direção com a ponta dos pés. É

importante registrar que a inoperância dos ground spoilers torna os freios

muito pouco eficazes devido ao baixo coeficiente de atrito entre os pneus e

a superfície da pista.

O gravador de voz de cabine registrou a preocupação crescente do

comandante Kleyber com as condições da pista do Aeroporto de

Congonhas, que há tempos ficava escorregadia quando molhada, o que já

motivara sua interdição para obras alguns meses antes. Recentemente, ela

voltara a apresentar o mesmo problema mesmo após haver recebido uma

camada de recapeamento asfáltico, isto por que o tratamento de grooving

(ranhuras transversais que facilitam o escoamento e evitam o acúmulo de

água sobre a pista em fortes precipitações) ainda não fora aplicado por

razões técnicas. Ainda na véspera do voo JJ3054, um bimotor ATR-42 da

Pantanal derrapara ao pousar em Congonhas, indo parar na lateral da pista



encharcada, danificando algumas luzes de balizamento e quebrando o

trem de pouso de nariz.

Pouco depois de partir de Porto Alegre no dia seguinte, Kleyber soube que

a pista de Congonhas havia sido interditada por molhada e escorregadia.

Apesar de ter sido a pista liberada pouco depois, a notícia de sua recente

interdição, conjugada à informação de que continuava chovendo em São

Paulo, passou a preocupar o comandante, que não contava com um dos

reversores. Sua ansiedade crescente com a possibilidade de o avião

aquaplanar durante o pouso em Congonhas pode ser medida pelos

comentários que ficaram registrados no cockpit voice recorder do PR-MBK.

Sem que Kleyber nem Stefanini desconfiassem, pois ninguém lhes havia

alertado quanto a isso, algo sinistro jazia oculto na lógica do sistema de

controle automático dos motores (autothrust), especialmente em sua

interface com os dispositivos de desaceleração do avião no solo com um

dos reversores desativado: armadilha mortal que já causara dois acidentes,

que somente por sorte não tinham redundado em catástrofes. O primeiro

deles ocorrera em 1998; o segundo, em 2004.

Na noite de 22 de março de 1998, um A-320 da Phillipine Air Lines pousava

no Aeroporto de Bacolod (Filipinas) com o reversor do motor esquerdo

desativado. Tão logo o avião tocou na pista, o piloto aplicou full reverse no

motor direito, porém esqueceu o manete do motor esquerdo na posição

climb. Com isso, os ground spoilers e o sistema automático de frenagem

não se ativaram. Como se não bastasse, o motor esquerdo acelerou para

potência positiva de subida (climb). O avião ultrapassou o limite final da

pista, guinou à direita e finalmente parou em terreno plano e encharcado.

Não houve incêndio, e todos se salvaram.

Seis anos mais tarde, no dia 18 de outubro de 2004, um A-320 da

TransAsia Airways pousou em Taipei (Formosa) com o reversor do motor



direito desativado. Com o motor esquerdo em full reverse e o direito em

potência de subida, sem ground spoilers e sem frenagem automática, o

avião percorreu os 1.750 metros da pista 10 e mais 100 metros além de seu

final, guinou à esquerda e parou de frente a um fosso, no qual por pouco

não caiu. A investigação apurou que o manete do motor direito fora

esquecido na posição climb, o que impediu a ativação dos ground spoilers e

do sistema automático de frenagem. Com isso, o controlador eletrônico, ou

full authority digital engine control (FADEC), acelerou o motor direito para

potência de subida assim que o autothrust comutou automaticamente para

operação manual logo após o pouso.

Phillipines Air Lines A-320 no acidente em Bacolod, a 22 de março de 1998 (Kevin Go)

Esses acidentes resultaram em recomendação à Airbus para que dotasse

o avião de alarme específico para situações semelhantes, de forma a

reduzir o risco de acidentes da mesma natureza. A Airbus então

desenvolveu um alarme adicional para alertar o piloto da posição incorreta

do manete de potência, porém divulgou a modificação aos operadores

através do Boletim de Serviço H2F3, de cumprimento não obrigatório. O

órgão do governo francês responsável pela homologação de aeronaves, por

sua vez, julgou desnecessário emitir uma Diretriz de Aeronavegabilidade



(DA), que seria de cumprimento mandatório, deixando a aplicação do

Boletim H2F3 a critério dos operadores de A-320.

Três anos após o acidente de Taipei, a TAM ainda não implantara o B.S.

H2F3 em sua frota de A-320, não alertara seus pilotos sobre a armadilha

embutida na operação do avião com um dos reversores desativado,

tampouco reduzira o tempo de operação de seus A-320 nessas condições. O

resultado desse “descuido prosseguido”, expressão da lavra de Guimarães

Rosa, viria a se explicitar tragicamente no início da noite de 17 de julho de

2007.

A minimum equipment list (MEL) é o documento que regula a utilização do

avião quando um ou mais de seus sistemas apresentam defeito. Quando o

aeroporto onde a pane ocorre não dispõe de recursos para saná-la, e a

inoperância do sistema afetado não envolve riscos à segurança

operacional, a MEL prevê condições sob as quais o avião pode ser liberado,

estabelece prazos para os serviços corretivos serem executados e descreve

os procedimentos a serem seguidos por pilotos e mecânicos. Assim,

quando um dos reversores é desativado, a MEL faculta ao operador

continuar empregando o avião por dez dias, findos os quais o problema

deve ser sanado. Durante o tempo em que o avião estiver operando com o

reversor desativado, o piloto deve reduzir os manetes de potência para idle

pouco antes do pouso, levando ambos para a posição reverse (inclusive o

manete do motor cujo reversor está desativado) logo após o toque do avião

na pista.



TransAsia A-320 no incidente em Taipei, a 18 de outubro de 2004 (Sung-Yang Tong)

O recuo de ambos os manetes para idle permite aos ground spoilers

atuarem tão logo os microssensores localizados nos amortecedores do

trem de pouso principal passem a indicar que o avião está efetivamente no

solo. A ativação dos ground spoilers, por sua vez, ativa também o sistema

automático de frenagem, completando a lógica de desaceleração do avião

após o pouso. A utilização dos reversores fica por conta do piloto.

A orientação para que ambos os manetes fossem posicionados em

reverse, modificação de procedimento anterior que previa o

posicionamento do manete do reversor desativado em idle, foi emitida pela

Airbus exatamente para evitar que o piloto inadvertidamente esquecesse o

manete além da posição idle, como ocorrera anteriormente.

Primeiro avião comercial fly-by-wire, o A-320 inovou também em relação

ao sistema de controle automático de potência dos motores, que deixou de

ser realizado através de conexões mecânicas diretas entre os manetes de

potência (thrust levers) e o motor, passando a ser feito por um dispositivo

eletrônico de controle do motor denominado full authority digital engine

control (FADEC), cuja lógica de funcionamento está intimamente ligada à

posição dos manetes.



No sistema de controle dos motores do A-320, denominado autothrust, a

variação automática de potência não é acompanhada do movimento dos

manetes, ao contrário do que ocorre no sistema autothrottle, utilizado pela

Boeing e demais fabricantes, no qual os manetes se movimentam, dando

aos pilotos informação direta das variações de potência. No A-320, depois

que o piloto posiciona os manetes na posição climb logo após a

decolagem, eles aí permanecem até as proximidades do pouso, quando um

alarme de voz (retard!... retard!... retard!) adverte o piloto para reduzir os

manetes de potência para a posição idle. Apesar de apresentar inegáveis

vantagens, principalmente quanto à redução da carga de trabalho, o

autothrust desvia a atenção dos pilotos dos manetes, cuja posição no

pedestal sempre foi referência básica dos aviadores desde os primórdios da

aviação.

Em 1991, a British Airways, uma das primeiras operadoras do A-320,

consultou seus pilotos sobre as vantagens e desvantagens do sistema

autothrust, então novidade no universo aeronáutico. A maioria dos pilotos

britânicos daquela época fez restrições à lógica do autothrust. Eis algumas

delas:

“A ausência de movimento dos manetes do A-320 tende a reduzir o estado de alerta dos

pilotos quanto à demanda de potência.”

“O movimento do sistema convencional de manetes ajudaria a alertar os pilotos da

incorreta operação em caso de falha do sistema autothrust ou em caso de imprópria seleção

por parte do piloto.”

“Um sistema autothrust que movimentasse os manetes proveria bom nível de alerta quanto

à demanda de potência, além de boa qualidade de desengajamento (do autothrust).”

“A maioria dos pilotos preferencialmente se vale de referências periféricas, tais como ângulo

do manete e nível de ruído, e não de indicações dos instrumentos para avaliar o nível de

potência dos motores.”

Em operações normais, sem qualquer restrição mecânica, a lógica do

autothrust não traz problemas, pois reduzir os manetes antes de pousar é



reflexo básico de todo piloto. O mesmo, no entanto, não ocorre quando um

dos reversores está inoperante. Nesses casos, não se deve descartar a

possibilidade de que a mente de um piloto preocupado com outros

aspectos operacionais de risco, como uma pista curta e escorregadia,

venha a fazer uma ilação perniciosa da inoperância do reversor com a do

próprio motor.

Se, por qualquer razão, o piloto se esquecer de reduzir o manete do motor

com o reversor inoperante ao soar o alarme retard, ele dificilmente se

lembrará de fazê-lo mais tarde, isso porque o alarme de voz deixará de soar,

induzindo sua mente a considerar tal tarefa como realizada por haver sido

superado o momento em que esse movimento é costumeiramente

executado. É importante lembrar que a frota de A-320 da TAM ainda não

havia incorporado o Boletim de Serviço H2F3, que previa a ativação de mais

um alarme sonoro no caso de o piloto esquecer um dos manetes à frente

da posição idle.

Assim, a partir do toque dos pneus na pista, a lógica do sistema autothrust

do Airbus 320 com um dos manetes inadvertidamente posicionado em

climb torna-se perversa e implacável: os ground spoilers ficam inoperantes,

a não ser que o piloto se lembre de reduzir o manete esquecido; o sistema

automático de freios não se ativa, como normalmente ocorre; o autothrust

é automaticamente desativado; e o FADEC passa a fornecer a potência

demandada pela posição climb (subida), acelerando o motor para oitenta

por cento de potência positiva.

Porque errar é humano, as normas internacionais que regulam os

projetos de aviões, principalmente dos que transportam passageiros,

consideram que erros inadvertidos dos pilotos devem ficar restritos ao erro

em si, não gerando reação em cadeia com potencial catastrófico. Por ser



impossível tornar o ser humano à prova de falha, por limitação de nossa

própria natureza, todo projeto deve ser à prova de falha ou fail safe.

Esse não parece ser o caso do sistema autothrust do A-320 e de sua

interface com o sistema de comandos de voo. Se assim fosse, o simples

esquecimento do manete em climb deveria, no máximo, provocar a

aceleração do motor respectivo, sem impedir a ativação dos ground spoilers

e do sistema automático de freio. O velho e tradicional sistema autothrottle

da Boeing tem lá suas manias, porém não é tão insidioso e traiçoeiro

quanto o autothrust.

A rigor, o sistema autothrottle da Boeing apenas dispensa o piloto de

efetuar os ajustes de potência necessários para manter as velocidades

programadas. É um auxiliar valioso, na medida em que reduz

significativamente a carga de trabalho dos pilotos, porém não os priva do

feedback de informação sensorial direta da demanda de potência dos

motores, já que os manetes se movimentam a cada variação de potência,

como se mão invisível os estivesse manipulando. Manda a boa técnica de

pilotagem que o piloto mantenha uma das mãos sobre os manetes sempre

que esses se movimentam, para evitar que uma improvável, mas sempre

possível falha no mecanismo de um deles cause uma assimetria de

potência. Assim, todo piloto de Boeing tem o feedback direto da demanda

de potência dos motores, enquanto os pilotos de Airbus 320 têm de buscar

essa informação no painel de instrumentos.

Nos aviões Boeing, os ground spoilers são armados pelo piloto antes do

pouso através de uma alavanca específica, localizada no pedestal de

manetes, sendo automaticamente ativados tão logo os amortecedores do

trem de pouso principal são comprimidos quando o avião toca no solo. O

feedback da ativação é o movimento automático, súbito e decidido da

alavanca branca para trás.



Caso os ground spoilers não se ativem por qualquer motivo, até mesmo

por não terem sido armados antecipadamente como deveriam, basta ao

piloto puxar para trás a alavanca para acioná-los manualmente. Já no

Airbus 320, a única forma de o piloto ativar os ground spoilers com um dos

manetes em climb é reduzindo o manete esquecido.

As circunstâncias do acidente de Congonhas configuravam uma

armadilha mortal, explicitada nos acidentes de Bacalod e Taipei, pois a

sequência de eventos que os determinou foi exatamente a mesma que

destruiu o PR-MBK. Numa analogia com as ciências biológicas, pode-se

afirmar que os três acidentes compartilham o mesmo DNA. Em Bacalod e

Taipei, nem os dois experientes comandantes, um deles instrutor e

checador de A-320, nem os dois copilotos envolvidos conseguiram

identificar o problema a tempo de evitar os acidentes, tal como sucedeu a

Kleyber e Stefanini.

À medida que o PR-MBK se aproximava da cabeceira da pista molhada,

Kleyber provavelmente firmou em sua mente o propósito de ativar o

reversor do motor esquerdo assim que as rodas do jato tocassem no solo,

para neutralizar a possibilidade de uma aquaplanagem, que é diretamente

proporcional à velocidade do avião no solo. Com a atenção concentrada no

pouso, em aplicar rapidamente full reverse no motor esquerdo, Kleyber

esqueceu na posição climb o manete do motor direito, que ele

movimentara pela última vez logo após decolar de Porto Alegre.

O gravador de voz de cabine (CVR) revelou que, a partir daí, tudo

aconteceu rapidamente. Parecia um pesadelo. O avião não desacelerava.

Stefanini alertava que os ground spoilers não se ativavam. O ruído forte do

motor esquerdo em full reverse mascarava o ruído do motor direito em alta

potência. O jato corria veloz em direção ao final da pista a despeito de

Kleyber estar utilizando máxima frenagem manual. Ele pensava que o avião



hidroplanava na pista escorregadia. Seu pesadelo se materializara e o

estava conduzindo ao desastre. A assimetria de potência entre os motores

fez o avião guinar à esquerda, saltar sobre a avenida Washington Luiz,

chocar-se contra o prédio da TAM e explodir. E tudo acabou em fogo,

destroços, lágrimas e dor.

Uma máxima em aviação diz que “se algo pode ser executado de forma

errada, alguém um dia o fará”. Não é por outra razão que as normas

internacionais de homologação exigem que os projetos dos aviões de

passageiros sejam tolerantes a erros operacionais, limitando suas

consequências de forma a não provocarem reações em cadeia de efeitos

catastróficos.

A preocupação crescente do comandante Kleyber com o estado da pista,

por ele compartilhada com todos os aviadores que operavam em

Congonhas naquela época, atestava seu compromisso com a segurança de

voo e de seus passageiros. Paradoxalmente, entretanto, o perigo estava

onde ele nem desconfiava. Tivessem lhe informado da armadilha do

reversor desativado, ele certamente teria compartilhado com Stefanini sua

preocupação com a possibilidade de esquecerem o manete do motor

direito em climb, e o acidente provavelmente teria sido evitado. Por que

informação tão importante e antiga deixou de ser transmitida aos pilotos

de A-320 da TAM?
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Para tentar responder a essa pergunta é necessário mergulhar na cultura

da empresa, em seus usos e costumes, organização e métodos, história e

valores. Esses aspectos serão tratados aqui resumidamente.

Para o leitor não ficar com a falsa impressão de um sistema caótico,

descontrolado e perigoso, é preciso destacar que um acidente não é regra,

mas exceção. Mesmo assim é inaceitável, e por isso é investigado em

profundidade. Não para se apurar responsabilidades, que isso é trabalho da

polícia, mas para se descobrirem os fatores contribuintes que o

desencadearam, explícitos ou ocultos no sistema, a fim de neutralizá-los,

corrigindo procedimentos, alterando projetos e desenvolvendo a cultura de

segurança de voo. Todo acidente é um grito de dor de um sistema doente, e

é no sistema que devemos procurar a resposta. Inútil buscá-la em seus

agentes, normalmente pilotos e controladores de voo.

Segundo o CENIPA, entre os anos de 2003 e 2007, a TAM apresentou

crescimento de cento e dez por cento em horas voadas, trinta por cento na

frota de aeronaves e cento e quinze por cento em seu quadro de pilotos.

Essa expansão rápida agravou problemas já existentes, dificultando ainda

mais a comunicação e a coordenação entre os setores de operações,

treinamento, manutenção e segurança operacional, que passaram a atuar



de forma fragmentada e isolada. A falta de integração desses setores

estimulou a prática de comunicações informais e personificadas, que

prejudicavam, quando não impediam, uma gestão efetiva de segurança

operacional no âmbito da empresa. Com dezenove mil funcionários, dos

quais cinco mil e quinhentos tripulantes, o setor de segurança operacional

da TAM contava com apenas vinte e um funcionários, dos quais somente

seis eram qualificados como agentes de segurança de voo.

Um dos equívocos muito comuns é se considerar que a simples

observância de normas e regras oficiais, emanadas do fabricante e do

governo, garantem a segurança das operações de voo, quando o trabalho

de prevenção de acidentes se desenvolve justamente na interface entre as

muitas regras, normas e procedimentos, ocupando-se prioritariamente do

elo mais frágil do sistema: o Homem, criatura imperfeita pela própria

natureza, que erra ao projetar aviões, manejá-los, homologá-los, fiscalizá-

los, programá-los, mantê-los, despachá-los; ao projetar e administrar

aeroportos e controlar o tráfego aéreo. É importante se compreender que

todo sistema envolvendo atividades perigosas, como a aviação, possui

falhas latentes capazes de provocar uma catástrofe quando potencializadas

por uma conjunção de fatores adversos.

A lista de equipamentos mínimos (MEL) facultava à TAM operar o A-320 por

dez dias com um dos reversores desativados, para que a empresa, sem

prejuízo de sua malha de voos, recolhesse o avião a uma base de

manutenção na qual um reparo desse nível pudesse ser executado. O

espírito da MEL não era, nem jamais foi, o de retardar intencionalmente o

reparo por dez dias, como parece ter sido o entendimento da TAM, já que o

PR-MBK por diversas vezes transitou ou pernoitou em Congonhas, base de

manutenção da empresa, sem receber os reparos que reativariam o

reversor do motor direito. Houve claramente uma acomodação da TAM à



situação, considerando-se que o avião estava operando continuamente em

uma pista que vinha apresentando-se escorregadia; que havia sido

interditada várias vezes por esse motivo; que não dispunha de área de

escape; na qual uma ultrapassagem da pista por hidroplanagem tendia a

ser catastrófica. Isso sem falar no histórico de dois acidentes anteriores

envolvendo aviões do tipo A-320, que tiveram como fator desencadeador

um dos reversores estar desativado. A MEL estabelecia apenas o limite

máximo; nada impedia a TAM de reduzi-lo para ampliar a margem de

segurança de suas operações, especialmente em pistas curtas e

escorregadias, como a de Congonhas.

A falta de comunicação e coordenação entre os setores administrativos

da TAM, apontada no relatório final do CENIPA, fez com que acidentes

anteriores e semelhantes ao do voo 3054 não tenham sido divulgados entre

os pilotos, muito menos incluídos nos cenários de treinamentos periódicos,

realizados em simulador. Essa falha latente ficou três anos em gestação

sem que ninguém percebesse o perigo que hibernava no pedestal de

manetes do A-320.

Aconteceu em Congonhas como poderia ter acontecido em Navegantes,

Joinville, Ilhéus ou qualquer outro limitado aeroporto brasileiro. Mesmo

uma pista de dimensões generosas muitas vezes é cercada de aviões,

contra os quais um A-320 descontrolado poderia colidir – cenário ainda pior

que o do fatídico voo 3054.

Um dos axiomas da aviação afirma que um acidente é sempre antecedido

de várias ocorrências semelhantes, que somente não resultaram em

tragédias porque um dos fatores contribuintes falhou e não fechou o

circuito. Assim, é provável que o esquecimento fatal do manete em climb

não tenha sido uma exclusividade de Kleyber. Deve ter acontecido antes

com outros pilotos de A-320 da TAM. Um copiloto atento, uma pista



generosa, um tripulante extra na cabine de comando podem ter evitado a

consumação do desastre. O relatório do CENIPA afirma que os pilotos da

TAM não confiavam no sistema de segurança operacional da empresa,

razão pela qual não revelavam espontaneamente suas falhas operacionais

por receio de punições.

Quando um piloto erra intencionalmente, isso deixa de ser diretamente

do interesse da segurança de voo por se tratar de “violação”, assunto da

alçada do piloto-chefe. Por definição, erros são involuntários. Criminalizar

quem erra é contraproducente, pois inibe os protagonistas de revelarem

espontaneamente seus erros, privando a segurança operacional de

informações preciosas sobre falhas latentes no sistema. Punir equivale a

matar o mensageiro que trouxe uma notícia ruim. Punir não resolve nada.

Não erramos porque queremos; erramos quando o sistema não nos

protege adequadamente de nossas previsíveis vulnerabilidades humanas.

Há muito se sabe que alarmes sonoros têm pouca eficácia em aviação.

Faz parte do folclore a explicação do aprendiz de que pousara sem trem

porque uma buzina incessante – exatamente a que anunciava estar o trem

recolhido – o atormentara durante toda a aproximação final para o pouso.

O alarme sonoro de voz (aural), desenvolvido pela Airbus para lembrar aos

pilotos de retardar os manetes para idle imediatamente antes do pouso, é

algo incomum em aviação. Parece até que, concebido e desenvolvido o

sistema autothrust, seus projetistas descobriram que faltava alguma coisa;

que os manetes ficavam lá na frente quando deveriam terminar o voo lá

atrás... Então alguém inventou o alarme retard.

Os manetes devem ser movimentados conjuntamente para evitar

assimetria de potência. Porém, nos treinamentos periódicos realizados em

simulador, nos quais são exaustivamente treinadas falhas de motor em

diferentes cenários de voo, o manete do motor “vivo” passa ser o único foco



de interesse do piloto, enquanto o manete do motor “morto” fica

esquecido, por não ter a menor serventia. Assim, é possível que a mente de

um piloto inadvertidamente estenda a inatividade do reversor à do próprio

motor. Talvez aí esteja a raiz das falhas operacionais com reversores

desativados. Para ilustrar o que afirmo, relato episódio ocorrido comigo em

1988.

Naquela época, eu voava pequenos bimotores do tipo Bandeirante na

Rio-Sul. Certa manhã de inverno, decolei de Porto Alegre com destino a

Passo Fundo. O tempo era bom, e havia poucos passageiros a bordo. Ao

nivelar o avião na altitude de cruzeiro e reduzir a potência, constatei que o

manete do motor direito não se movimentava, certamente por alguma

falha em suas conexões mecânicas com a unidade controladora de

combustível, coisa rara de acontecer, pois a manutenção da Rio-Sul era

excelente.

Como o voo previa seis escalas até Florianópolis, a base de manutenção

estava a quinze minutos de voo e era impraticável prosseguir a viagem

naquelas condições, decidi retornar a Porto Alegre, cuja pista de quase

3.000 metros de comprimento era mais do que suficiente para acolher o

Bandeirante em qualquer situação anormal. Resolvi manter o motor direito

operando, já que ele funcionava perfeitamente, apenas não se conseguia

variar sua potência. Deixei para cortá-lo logo após o pouso.

Executei aproximação normal para a então pista 10, reduzindo apenas o

motor esquerdo. Toquei no solo embalado, apliquei um pouco de reverso

no motor esquerdo e freios, mas o Bandeirante continuava a correr. Eu

insistia nos freios e no reverso, enquanto o final da pista se aproximava e o

avião não desacelerava. Só então fui me dar conta de que o motor direito,

que eu pretendia cortar logo após o pouso, continuava funcionando e

acelerado. Concentrado no pouso e no reverso do motor esquerdo, eu me



esquecera de cortá-lo. Bastou-me colocar a hélice direita em passo

bandeira para o avião sossegar. Saí na última interseção da pista com os

freios aquecidos e o coração aos saltos. Essa história não lhes recorda de

outra mais trágica?

Não foi à toa que a Airbus modificou o procedimento previsto na MEL

após a ocorrência de dois incidentes graves envolvendo o tipo A-320

quando operando com um dos reversores desativado. O procedimento

anterior previa que o piloto reduzisse o manete do motor sem reversor

somente até idle e movimentasse apenas o manete do outro motor até a

posição reverse, enquanto o procedimento modificado recomendava levar

ambos os manetes para a posição reverse, procedimento que Kleyber não

executou por haver esquecido o manete na posição climb.

O alarme aural retard soa imediatamente antes do pouso (flare),

momento em que ambos os manetes devem ser reduzidos para a posição

idle. Quando isso ocorre, o alarme deixa de soar, reforçando nos pilotos a

certeza de que os dois manetes estão em idle, o que nem sempre é

verdadeiro, como se viu no caso do voo 3054, pois o alarme retard deixou

de soar mesmo com o manete do motor direito esquecido na posição

climb.

A instalação do dispositivo H2F3, que fora apenas recomendada pela

Airbus após os acidentes de Bacalod e Taipei, por não ter sido classificada

como mandatória pela autoridade aeronáutica francesa, nem pela

brasileira, nem aplicado voluntariamente pela TAM, incorpora um alerta

visual no electronic centralizing aircra� monitoring (ECAM), no seguinte teor:

“ENG X THR LEVER ABV IDL”. Caso essa informação não venha

acompanhada de um alerta de voz, é de se duvidar de sua eficácia, pois em

momentos de extrema tensão dificilmente os pilotos consultarão o painel

de alarmes do avião em busca de uma solução para o grave problema que



enfrentam. Isto é o que fazem engenheiros em suas mesas estáticas de

trabalho, não aviadores envolvidos numa corrida vertiginosa e mortal.

Desde o dia 10 de abril de 2007 que a ANAC já considerava exigir que

operações no Aeroporto de Congonhas com pista molhada fossem

autorizadas somente com todos os reversores operantes. Infelizmente, isso

somente veio a se dar através da IAC 121-1013, de 31 de março de 2008, oito

meses após o acidente. E foi assim que a velha Bruxa matreira penetrou na

cabine de comando do PR-MBK e destruiu 199 vidas, sonhos e esperanças.

O maior desafio da aviação de nosso tempo é harmonizar sistemas

automáticos, cada vez mais sofisticados e numerosos, com as limitações

humanas. Os aviadores costumam dizer que os engenheiros que projetam

sistemas automáticos levam tudo em consideração, menos o piloto. O

trágico desfecho do voo JJ3054 parece lhes dar razão.

O bem fundamentado relatório final do acidente do voo 3054 da TAM,

elaborado pelo CENIPA, recebeu aprovação irrestrita do National

Transportation Safety Board (NTSB), dos Estados Unidos, porém foi

contestado em todas as suas principais conclusões pelo Bureau d’Enquêtes

et d’Analyses pour la Securité de l’Aviation Civile (BEA), da França, que

reafirmou a excelência do projeto do Airbus 320, atribuindo o acidente aos

pilotos e à TAM.

Logo após o desastre do voo 3054, ainda sob o impacto da tragédia,

escrevi um artigo intitulado “Aos pilotos do TAM 3054”, que circulou entre os

aviadores do Brasil graças à iniciativa de Gianfranco Beting em publicá-lo

em seu concorrido Jetsite. Com ele, encerro este triste capítulo.

AOS PILOTOS DO TAM 3054

Não conheci pessoalmente Kleyber nem Stefanini, mas isso não importa. Eram aviadores

como eu. Com eles compartilhei o mesmo céu, os mesmos aeroportos, os mesmos prazeres

e tensões da profissão. Talvez um deles, numa tarde perdida no tempo, estivesse na cadeira

da esquerda daquele avião alinhado na cabeceira da pista 35L do Aeroporto de Congonhas,

aguardando autorização da torre para decolar, enquanto eu, de meu Boeing 737-500,



esperava numa longa fila a minha vez de entrar na arena. A cada decolagem, a cabeceira

era ocupada pelo avião seguinte e o mesmo ritual se repetia. Era uma sucessão de

momentos solenes e mágicos, como aqueles em que os touros encaram os toureiros antes

dos embates finais. Naquela hora, éramos todos irmãos. De tribos diferentes, mas irmãos.

Sabíamos dos perigos que diariamente nos rondavam. Eram ossos de um ofício perigoso,

no qual as consequências de falhas humanas são muitas vezes catastróficas. Éramos todos

dependentes emocionais da aviação. Ela nos atraíra desde meninos com força irresistível.

Não houve como escapar ao seu fascínio.

Chegara a minha vez. Da cabeceira da pista, observando a fila de aviões que aguardavam

a minha partida, sabia que os olhares de meus companheiros estavam postos no Boeing

azul e branco prestes a se lançar aos céus. Éramos novamente os meninos de calças curtas

que passavam os sábados e domingos nas varandas abertas dos antigos aeroportos,

admirando os DC-3, Curtiss Commando, Convair e Constellation pousando e decolando.

Éramos os mesmos, apenas nossos postos de observação agora eram melhores.

Nunca foi fácil ser aviador. Enfrentar tempestades, pistas curtas e escorregadias, quase

colisões com outros aviões, acordar de madrugada, dormir tarde, passar noites voando,

sacrificar vida pessoal, familiar e sentimental, não ver os filhos crescerem, não ter feriados,

Natal, Ano-Novo, Carnaval, finais de semana com a família nem com os amigos, comer

apressado antes das descidas, sofrer de gastrite ou úlcera, embranquecer prematuramente

os cabelos... De muitas coisas nos privamos, mas jamais traímos aqueles meninos que um

dia olharam para o céu e se deslumbraram; que não concebiam outra profissão que não a

de aviador. Não era um veterano de cinquenta e muitos anos quem pilotava o avião azul e

branco naquela tarde distante; era o menino que eu um dia fora.

Aceitávamos os riscos. Sabíamos que um dia talvez a sorte nos fizesse despencar do céu.

Mas valia a pena! Em que outra profissão nos sentiríamos como águias ágeis e velozes? Que

outro trabalho nos brindaria com mágicas noites de luar em catedrais de alvas nuvens?

Onde mais achar crepúsculos assim?

Quaisquer que sejam as conclusões da investigação em curso do recente e trágico

acidente da TAM, estou convicto de que Kleyber e Stefanini não o desejavam; que

envidaram seus melhores esforços no sentido de evitá-lo; que esperavam entregar seus

passageiros sãos e salvos a seus familiares e amigos.

Descansem em paz, companheiros, e um bom voo para o novo destino.

1 “Devido à completa ausência de qualquer evidência confiável sobre a natureza do desastre com o
Star Tiger, a Corte não pode fazer mais do que sugerir possibilidades, nenhuma das quais chega ao
nível de probabilidade. De toda atividade que envolve a inteiração homem-máquina participam dois
elementos de diferente caráter: o imponderável elemento da equação humana, sujeito a conhecidos
fatores de imperfeição; o elemento mecânico, sujeito a muitas leis diferentes. Uma falha pode ocorrer



separadamente ou conjuntamente em ambos os elementos. Ou alguma causa externa pode
subjugar a ambos: homem e máquina. Jamais saberemos o que neste caso aconteceu, e o destino
do Star Tiger deverá ficar para sempre como um mistério insolúvel” (tradução do autor).
2 O comandante Cláudio Scherer voou muitos anos na VARIG até se aposentar no Boeing 747-400.

Atualmente é professor do Curso de Ciências Aeronáuticas da PUCRS. Foi chefe de equipamento do
Boeing 707 e chefe de treinamento da VARIG.
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