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RESUMO 
 
O crescimento da frota e do número de operações na aviação 
agrícola brasileira tem sido significativo, bem como o avanço 
tecnológico hoje empregado neste segmento. A aviação traz 
diversas vantagens na aplicação de fertilizantes, defensivos e 
sementes, se comparada a outros métodos desenvolvidos com 
o mesmo propósito. Mesmo sendo uma atividade 
extremamente regulada e técnica, o número de acidentes 
envolvendo aeronaves agrícolas no Brasil é alto. O artigo traz 
uma breve história sobre esta atividade em nosso país e no 
mundo, definições, o cenário atual com dados estatísticos 
relacionados à frota, empresas e acidentes em nosso país, um 
estudo de caso, e propõe a criação de um modelo batizado de 
“AASRM – Agricultural Aviation Single Pilot Resources 
Management”, que trata da implantação da filosofia “SRM – 
Single Pilot Resources Management” já existente em outros 



	  

setores da aviação para este em específico, com a finalidade 
de reduzir o número de ocorrências. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A aviação agrícola é uma atividade de grande importância em 
nosso país, devido à grande produção de grãos, sementes e 
derivados que temos anualmente e ao impacto que a 
exportação destes produtos representa na balança comercial 
brasileira.  

 
Desde seu surgimento, esta atividade sempre foi classificada 
como mais arriscada que a maioria das demais atividades 
aéreas, dadas as características de voo e suas peculiaridades, 
tais como: Baixa altura, baixa velocidade, grande quantidade 
de peso embarcada, manobras com considerável perda de 
altitude e grande inclinação de asa, presença de árvores, 
morros, fios e demais obstáculos próximos, produtos tóxicos, 
pistas adaptadas, distância física entre os operadores e as 
entidades reguladoras e fiscalizadoras, entre outros. 

 
Segundo dados oficiais do Centro Nacional de Investigação e 
Prevenção de Acidente Aeronáutico (CENIPA), entre 2001 e 
2010, a aviação agrícola foi responsável por 10,7% do total 
de acidentes da aviação brasileira. Entre 2007 e 2011, foram 
emitidos 32 relatórios oficiais de acidentes com aeronaves 
deste segmento.   

 
Trata-se, portanto, de um nicho com sua devida importância 
econômica, porém ainda com muitos fatores a serem 
analisados e com muitas propostas a serem recomendadas, 
com o propósito de elevação dos níveis de segurança 
operacional. O objetivo do artigo é justamente é introduzir e 
apresentar a ideia de criação do modelo AASRM, trabalho 
que está sendo desenvolvido para apresentação definitiva na 
conclusão do curso de Especialização em Segurança da 
Aviação e Aeronavegabilidade Continuada do ITA, através 
de uma filosofia e conceitos já existentes e aplicados com 
sucesso em outros segmentos na aviação, que visa mitigar os 
já conhecidos fatores humanos, que são os maiores 
contribuintes nas estatísticas de acidentes envolvendo 
aeronaves agrícolas. 
 
 
1 DEFINIÇÃO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA 
 
A aviação agrícola é definida pelo Ministério da Agricultura 
como sendo “um serviço especializado que busca proteger ou 
fomentar o desenvolvimento da agricultura por meio da 
aplicação em voo de fertilizantes, sementes e defensivos, 
povoamento de lagos e rios com peixes, reflorestamento e 
combate à incêndios em campos e florestas”. 
 
No Brasil, é regida pelo Decreto Lei 917, datado de 07 de 
outubro de 1969, que foi regulamentado pelo decreto 86.765, 
em 22 de dezembro de 1981.  Trata-se de uma atividade 
específica e técnica, altamente regulamentada, e o RBAC - 
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 137 exige que seja 
realizada comercialmente de maneira exclusiva por 
detentores de um registro de  estabelecimento no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), além de 
autorização de condução de Serviços Aéreos Especializados 
(SAE), bem como Certificado de Operador Aéreo (COA), 
Especificações Operativas (EO) e Sistema de Gerenciamento 

da Segurança Operacional (SGSO) emitidos e aprovados pela 
ANAC. 

 
2 VANTAGENS DA AVIAÇÃO AGRÍCOLA 
 
Segundo o SINDAG – Sindicato Nacional das Empresas de 
Aviação Agrícola, em sua “Cartilha Técnica”, publicada em 
Junho de 2011, esta atividade apresenta vantagens 
significativas em relação a outros meios de aplicação e 
semeaduras. As mais citadas e importantes são: a rapidez na 
execução (tratamento de grandes extensões no momento 
correto), a uniformidade da deposição dos produtos 
aplicados, ausência de danos diretos (amassamento da 
plantação) e indiretos (compactação do solo), possibilidade 
de utilização em diversas condições de solo (irrigado ou 
encharcado por chuva, por exemplo), menor número de 
pessoas envolvidas (importante quando se trata de produtos 
tóxicos), participação obrigatória de pessoal altamente 
especializado (pilotos, técnicos, agrônomos), e a aplicação e 
supervisão constante e obrigatória de um engenheiro 
agrônomo.  
 
Estima-se que os preços dos alimentos provenientes do 
campo seriam algo em torno de 50% superior aos praticados 
atualmente, e a produção dos mesmos sofreria uma redução 
de 40 a 45%, caso não fossem utilizados os agroquímicos 
durante o processo (CARVALHO, 2005). 
 
No website da Aeroneiva, é possível encontrar uma tabela 
comparativa que mostra os custos por hectare das aplicações 
terrestres e aéreas. O comparativo foi feito levando em 
consideração uma plantação de 1000 hectares de soja, com 
produção média de 55 sacas por hectare e preço médio da 
saca de R$ 33,00. O custo absoluto da aplicação terrestre é 
menor que o da aplicação aérea, mas para uma análise correta 
devem ser levados em consideração os valores perdidos pelo 
amassamento da produção na aplicação terrestre, bem como a 
diferença na velocidade do tratamento da área produtiva. 
Segundo esta tabela, na aplicação terrestre a perda pode 
chegar a 3% da produção, além da velocidade ser 
extremamente baixa, cerca de 8 km/h. O custo para este tipo 
de aplicação gira em torno de R$ 8,00 por hectare, se 
consideradas estas perdas. Já a aplicação aérea apresenta 
perda “zero” de produção, pode tratar cerca de 100 hectares 
por hora de trabalho e o custo por hectare gira em torno de 
R$ 6,60 para aeronaves modelo Ipanema equipadas com 
motor à gasolina de aviação e R$ 5,90 para as equipadas com 
motores movidos à etanol. 
 
Analisando estes dados, pode-se verificar as vantagens da 
utilização de aeronaves na aplicação de defensivos agrícolas 
sobre outros meios. 
 
 
3 SURGIMENTO E BREVE HISTÓRICO DA 
AVIAÇÃO AGRÍCOLA 
 
Alfred Zimmermann, agente florestal alemão, é considerado 
o pioneiro da aviação agrícola mundial. Ele foi responsável 
pelo controle de uma praga de lagartas em seu país de 
origem, no ano de 1911, utilizando-se de uma aeronave para 
tal feito. Nunca ninguém havia realizado este tipo de 
atividade, e os resultados foram animadores. 



	  

Dez anos depois, em 1921, os norte-americanos do estado de 
Ohio adotaram a mesma técnica para solucionar este mesmo 
problema. A partir de 1922, no estado de Louisiana, 
passaram a utilizar aeronaves na cultura de algodão. A 
primeira empresa dedicada à aviação agrícola no mundo, a 
Huff-Daland Dusters Incorp., nasceu nos EUA em 1923 
(SCHIMIDT, 2006).  
 
Até a década de 1940, esse segmento não teve grande 
desenvolvimento, especialmente no que tange às aeronaves 
destinadas à esse propósito, que eram basicamente compostas 
pelos biplanos treinadores militares, devido à sua grande 
capacidade de manobras e de carga, bem como fácil 
manutenção. Os “Stearman” e os “Piper J3”, construídos 
inicialmente para uso nas forças armadas norte-americanas, 
também foram muito utilizados na aviação agrícola a partir 
de Segunda Grande Guerra. 
 
O primeiro avião construído de fato com o propósito de uso 
exclusivo nas plantações era denominado “AG-1”, e voou 
com Fred Weick, no dia 01 de dezembro de 1950, e uma 
equipe de pesquisadores da universidade Texas A&M. 
Posteriormente, outros fabricantes tais como “Piper”, 
“Grumman” e “Snow” passaram a produzir aeronaves 
dedicadas à aviação agrícola. “Trush Commander” e “Air 
Tractor”, a partir dos anos 80, passaram a dominar o mercado 
norte-americano, principalmente devido à utilização de 
motores turbo-hélice e à grande capacidade de 
armazenamento de produtos à serem aplicados (h 
opper) (SCHIMIDT, 2006).  
A figura a seguir é do modelo AG-1, e pode-se notar a grande 
semelhança física entre esta aeronave e as aeronaves 
agrícolas fabricadas e utilizadas hoje em dia, com asa baixa, 
diedro positivo, trem de pouso convencional, monoplace, e 
boa capacidade de carga. Obviamente as aeronaves hoje 
construídas são dotadas de materiais e recursos mais 
modernos, mas as necessidades de características 
aerodinâmicas e de voo permanecem as mesmas. 
 

 
Figura 1. Protótipo AG-1. Fonte: Aerofiles. 

 
No Brasil, a história da aviação agrícola inicia-se no dia 19 
de agosto de 1947, com o piloto Clóvis Candiota, que 
realizou nesta data, com um avião biplano monomotor 
modelo “Muniz M-9” de fabricação nacional, na cidade de 
Pelotas – RS, um voo para conter uma praga de gafanhotos 
nas plantações da região. Por esse motivo, esta data é 
considerada o “Dia Nacional da Aviação Agrícola”, e o 
piloto pioneiro recebeu o título de “Patrono da Aviação 
Agrícola”.  
 

Na década de 50 o Ministério da Agricultura criou as 
“Patrulhas de Tratamento Aéreo” (PATAE), e o BHC foi 
aplicado às plantações de café utilizando-se aeronaves pela 
primeira vez. No ano de 1956, outro fato marcante na história 
foi o sucesso obtido pela empresa “Sociedade Agrícola 
Mambú” no controle do mal de “Sigatoka” em plantações de 
bananas na região de Itanhanhém - SP, utilizando um 
“Stearman” com um tanque adaptado (SINDAG, 2012). 
 
Em 1968 nasce o primeiro “Curso de Aviação Agrícola” 
(CAVAG) com o intuito de formar aviadores especialmente 
treinados para esta finalidade. No ano seguinte nasce a 
Empresa Brasileira de Aeronáutica – EMBRAER, que em 
1980 compra a Neiva, fabricante de pequenas aeronaves. 
Devido à falta de incentivo, tecnologia e custos altos, a 
década de 1980, ao contrário da anterior, foi decadente para a 
aviação agrícola brasileira (SINDAG, 2012). Dois anos após 
a compra da Neiva, inicia-se a produção do “Ipanema EMB-
201”, aeronave que permanece até hoje, 30 anos depois, no 
portfólio de produtos da fabricante brasileira e em plena 
atividade. Segundo a Neiva, em 2005 saiu a homologação da 
primeira aeronave do mundo a utilizar etanol como 
combustível, o “Ipanema EMB-202A". 
 
A Neiva afirma que no dia 31 de janeiro de 2012 atingiu a 
marca de 1.200 aeronaves Ipanema entregues, considerando 
todas as suas variantes, e que hoje mais de 50% da frota 
nacional de aeronaves agrícolas é composta por este modelo.  
 
De acordo com o SINDAG, outro importante acontecimento 
que impulsionou a aviação agrícola no Brasil foi a 
implementação da tecnologia GPS – “Global Positioning 
System” no segmento, que permitiu aplicações mais 
eficientes e objetivas, com menor desperdício e sem a 
necessidade de funcionários exclusivamente dedicados a 
balizar os trajetos a serem percorridos pelos pilotos na 
plantação (chamados de “bandeirinhas”), bem como o 
desenvolvimento de pontas e barras de pulverização 
aerodinâmicas. Hoje em dia já existem até sistemas de 
dispersão de pulverizantes que funcionam acoplados ao GPS, 
que comandam automaticamente o disparo dos produtos na 
hora exata, reduzindo assim a carga de trabalho dos 
aviadores. 
 
Para que se tenha uma ideia da importância da tecnologia 
empregada atualmente na agricultura brasileira, estudo 
realizado pela Embrapa – “Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária”, enquanto a área cultivada cresceu de 22 
milhões de hectares em 1960 para 47,5 milhões de hectares 
em 2010, ou seja, pouco mais que dobrou, a produção dos 
bens cresceu 774% neste mesmo período. Isto só é possível 
com avanço tecnológico e domínio de novas técnicas, além 
de pesados investimentos. Segundo “Censo Agropecuário” 
realizado no ano de 2006 pelo IBGE – “Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística”, a tecnologia foi citada como 
sendo o principal fator responsável pelo crescimento na 
produção de grãos em nosso país, atingindo o patamar de 
importância de 68,1%. Este mesmo levantamento mostra que 
as propriedades sem acesso à tecnologia representam apenas 
13% da produção agrícola. A título de ilustração, levando em 
conta esses comparativos, estima-se que, caso a tecnologia 
aplicada hoje fosse a mesma de 50 anos atrás, a área 
cultivada precisaria ser 8 vezes maior, para que se colhesse a 
mesma produção de hoje. Claro que a aviação faz parte deste 



	  

cenário e contribuiu sobremaneira para o crescimento da 
produção brasileira. (AERONEIVA, 2012). 
 
Diante da considerável demanda e avanço tecnológico, a 
aviação agrícola brasileira atingiu números bastante 
expressivos de empresas especializadas, operações anuais, 
frota de aeronaves, dentre outros indicadores. Porém, o nível 
de segurança é colocado em cheque quando são analisados os 
índices de acidentes no setor. A seguir, será apresentado um 
cenário atual da atividade no Brasil, com dados extraídos de 
relatórios oficiais de entidades reguladoras, sindicatos e 
associações. 

 
4 CENÁRIO ATUAL DA AVIAÇÃO 
AGRÍCOLA NO BRASIL 
 
Para que se mensure o crescimento vivenciado nos últimos 
anos e a dimensão atingida pela aviação agrícola brasileira, 
faz-se necessária a apresentação de alguns números, tabelas e 
gráficos. 
 
Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola (SINDAG), a aviação agrícola brasileira vem 
registrando um crescimento de 8% ao ano, e estima-se que o 
seu uso não tenha atingido nem 15% das possíveis áreas de 
tratamento, havendo assim, espaço para crescimento do setor. 
 
Existem 236 empresas de serviço aéreo especializado 
aeroagrícolas autorizadas pela ANAC, segundo informação 
atualizada no dia 08 de Junho de 2012. A frota de aeronaves 
agrícolas registradas no Brasil teve uma média de 
crescimento de 1999 a 2009 de 4,34% (fazendo-se o 
crescimento em porcentagem ano a ano e tirando uma média 
desses valores). Já em quantidade de aeronaves do ano de 
2011, a ANAC registrou 1278 aeronaves agrícolas, havendo 
um crescimento de 12,59% a mais do que a média dos 
últimos 10 anos. 
 
Juntamente com esse crescimento do segmento, houve um 
aumento do número de acidentes com aeronaves agrícolas. 
No gráfico da figura 2 a seguir, pode-se constatar que a 
média percentual dos acidentes com aeronaves agrícolas de 
2001 a 2010 foi de 10,7%. Porém, em dados publicados pela 
ANAC, dos 146 acidentes registrados em 2011, 31 foram 
com aeronaves agrícolas, ou seja, 21,23% do total. Isso 
demonstra que houve um aumento de 10% acima da média 
dos anos anteriores. Mas ainda assim, esse número 
acompanha o aumento da quantidade de aeronaves agrícolas 
registradas.  

 
Figura 2. Acidentes por segmento operacional, de 2001 a 

2010. Fonte: CENIPA 

De 2001 a 2010, ocorreram 30 fatalidades causadas por 
acidentes agrícolas, o quarto segmento com maior número de 
fatalidades, antecedido pela aviação regular, geral, táxi aéreo 
e instrução. 
 

 
Figura 3. Fatalidades por segmento operacional, de 2001 

a 2010. Fonte: CENIPA 
 

O maior número de acidentes com aviação agrícola ocorre na 
região do SERIPA 5, que engloba os estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são grandes produtores 
agrícolas. 
 

 
Figura 4. Quantidade de acidentes no SERIPA 5, de 2001 

a 2010. Fonte: CENIPA 
  
A ocorrência que mais causa acidente na aviação agrícola é a 
colisão com obstáculos (38,3%), seguido de perda de 
controle em voo (25,2%) e falha do motor em voo (17,8%). 
 

 
Figura 5. Percentual de acidentes por ocorrência, de 2001 

a 2010. Fonte: CENIPA 
 



	  

Essas ocorrências estão ligadas a fatores contribuintes como, 
falta de supervisão (57,1%), falta de julgamento (54,9%) e 
falta de planejamento (49,5%), majoritariamente, como pode-
se observar na figura abaixo. Deve ser denotado que esses 
fatores poderiam ser reduzidos com a implementação de um 
treinamento SRM para a aviação agrícola, como irá ser 
proposto mais a frente. 
 

 
Figura 6. Fatores contribuintes na aviação agrícola, de 

2001 a 2010. Fonte: CENIPA 
 
 
5 MAIORES RISCOS INERENTES À 
AVIAÇÃO AGRÍCOLA 
 
5.1 Colisão em Voo com Obstáculo 
 
Principal razão dos acidentes aeronáuticos envolvendo 
operações aeroagrícolas no Brasil segundo o CENIPA e 
representa o maior dos riscos para esta atividade. 

 
Dentro do contexto das colisões em voo com obstáculos, os 
dois tipos mais comuns e mais preocupantes são as colisões 
contra fios elétricos, que representam cerca de 39% do total 
de colisões registradas, e com a própria cultura que está 
sendo tratada, com este número chegando em 34%. Se 
somadas, estas duas categorias de colisões são responsáveis 
por 73% do total de eventos deste tipo. 

 
Mesmo sendo de conhecimento prévio dos aviadores 
envolvidos nas aplicações a existência e a posição dos fios 
elétricos e das copas das áreas plantadas, não são raros os 
eventos envolvendo estes tipos de colisões. Com relação aos 
fios de alta tensão, estudos e manuais mostram que os pilotos 
podem simplesmente se esquecer da presença e localização 
dos mesmos, caso um dispositivo visual não esteja presente e 
instalado para alertá-los. Já sobre as colisões contra as 
próprias plantações tratadas, existia antigamente uma crença 
de que, quanto mais baixo fosse realizada a aplicação, mais 
eficiente ela seria. Mesmo com estudos do FAA 
comprovando que, devido ao efeito solo isto não é verdade, 
alguns pilotos atualmente ainda defendem esta antiga tese e 
continuam praticando os voos de aplicação com a menor 
altura possível, praticamente roçando as copas. Esta prática 
de voo reduz sensivelmente a possibilidade de corrigir 
eventuais pequenas perdas de altitude, e piora a visualização 
dos obstáculos (SIMÃO, 2010). 

 
 
 

5.2 Perda De Controle Em Voo 
 
Perda de controle em voo é a segunda maior causa de 
acidentes aeronáuticos agrícolas no Brasil, nota-se um 
significativo aumento percentual nos anos de 2008 e 2009, 
analisando o “Panorama Estatístico para a Aviação 
Brasileira”, divulgado pelo CENIPA. 

 
Segundo Simão, fatores como o uso de fármacos, a fadiga, 
fatores psicológicos e culturais estão diretamente ligados a 
esse tipo de ocorrência. O uso de fármacos, por exemplo, 
pode reduzir a tolerância do piloto às forças “G”, muito 
presentes na aviação agrícola, devido às peculiaridades desta 
atividade, além de outros efeitos colaterais que se apresentam 
e podem reduzir a capacidade de um piloto em desempenhar 
suas atividades. 

 
Com relação à fadiga, a mesma é definida por Strauss (2010) 
como sendo “um estado não patológico que resulta em 
decréscimo da capacidade de manter a carga de trabalho 
devido ao estresse físico ou mental”. Não é propriamente 
uma novidade o fato deste fator estar presente em uma 
significativa quantidade de relatórios finais de acidentes 
aeronáuticos divulgados pelos órgãos oficiais, e no setor 
aeroagrícola isto não é diferente. Para que se evitem 
situações nas quais a fadiga contribua para a queda de 
desempenho dos aviadores, os profissionais devem sempre 
estar bem descansados, e de acordo com Caldwell (1997), o 
único método eficaz para que isso ocorra é o sono adequado. 

 
5.3 CFIT – Controlled Flight Into Terrain 
 
CFIT – Controlled Flight Into Terrain, traduzindo para o 
português é algo como “voo controlado contra o terreno”. 
Segundo o CENIPA, é a “ocorrência na qual uma aeronave, 
em situação de absoluto controle, choca-se contra o terreno, 
água ou obstáculo, sem que a tripulação perceba tal fato”. 
Neste tipo de acidente, nada de anormal acontece nos 
momentos que antecedem a ocorrência, seja com os 
tripulantes, a aeronave ou seus sistemas. A falta de percepção 
por parte da tripulação em tempo hábil para agir de maneira 
ativa e eficiente é outra característica dos acidentes do tipo 
CFIT. 

 
Não é uma ocorrência tão comum como outras na aviação 
agrícola, pelo fato da totalidade dos voos neste tipo de 
atividade serem conduzidos sob condições visuais. O estudo 
da área a ser pulverizada, seu terreno e suas peculiaridades, 
bem como a atenção e consciência situacional por parte dos 
pilotos agrícolas são medidas que podem reduzir a 
probabilidade da ocorrência de CFIT. 

 
5.4 Falha Do Motor Em Voo 
 
A parada do motor em voo, ou sua perda de potência, foi a 
razão desencadeadora de diversos acidentes com aeronaves 
em operação agrícola. É  o terceiro motivo que mais contribui 
estatisticamente para o número de acidentes nos últimos anos 
no Brasil, segundo dados oficiais do CENIPA. Analisando 
relatórios finais divulgados pela entidade, nota-se que, além 
da falha mecânica propriamente dita, que é o motivo mais 
evidente para uma parada de motor, outras razões foram 
encontradas para culminar com a queda de potência ou 
mesmo parada total do motor. Especial atenção deve ser dada 



	  

à operação equivocada das seletoras de combustível, motivo 
este citado em alguns acidentes ocorridos, que, em 
determinadas situações, podem interromper o fluxo de 
combustível à unidade misturadora e consequentemente 
causar uma “pane seca”. Além disso, quando o tanque de um 
lado possui uma quantidade muito superior de combustível se 
comparado ao outro, pode, dependendo dos limites da 
aeronave, causar certa dificuldade para manobrá-la. 

 
Outro motivo observado como causador de parada de motor 
de aeronaves agrícolas nos relatórios divulgados é a operação 
da bomba auxiliar de combustível de maneira não condizente 
com a recomendação dos fabricantes. Alguns deles 
preconizam que estas bombas devem estar ligadas 
continuamente durante operações aeroagrícolas, devido às 
atitudes de voo impostas às aeronaves agrícolas quando 
desempenhando essa atividade. 

 
Importante também levar em consideração que, por operar 
em pistas eventuais, improvisadas no meio da lavoura, e  a 
baixa altura durante a pulverização, quando ocorre uma pane 
de motor, o piloto agrícola não tem tempo hábil suficiente 
para escolher um local de pouso ideal, muito menos uma 
pista. Desta feita, acaba na maioria das vezes optando por 
pousar em frente, ou realizar pequenas mudanças de rumo 
antes de iniciar o procedimento de pouso forçado. 

 
5.5 Intoxicação 
 
Os agrotóxicos são produtos químicos que existem para 
combater pragas, e são utilizados na lavoura, pecuária e até 
mesmo em ambiente doméstico. O Brasil é um dos 5 maiores 
consumidores de agrotóxicos de todo o mundo, e existem 
hoje mais de 8.000 formulações licenciadas para uso. Em 
pesquisa realizada pela OPAS – “Organização Panamericana 
de Saúde”, concluiu-se que cerca de 15% das doenças 
profissionais notificadas oficialmente  são causadas por 
produtos químicos. Um alerta especial deve ser feito sobre 
este ponto, pois estima-se que apenas 1/6 das ocorrências de 
envenenamento sejam relatadas para notificação oficial. 
Assim, fica fácil supor que o número real deve ser bem maior 
do que os apresentados nas estatísticas (AGROLINK, 2012). 

 
Segundo dados da OMS – “Organização Mundial da Saúde”, 
ocorrem cerca de 20.000 mortes todos os anos em países em 
desenvolvimento em decorrência de contato incorreto ou 
inapropriado com agrotóxicos, além de outras consequências 
tais como abortos, má formação de fetos, alguns tipos de 
câncer, e algumas enfermidades dermatológicas 
(AGROLINK, 2012). 
 
Segundo a Universidade Anhembi Morumbi, a intoxicação 
pode ser definida como “o conjunto de sinais e sintomas que 
demonstram o desequilíbrio promovido pela ação de uma 
substância tóxica, resultando num estado patológico no 
organismo”. 
 
A intoxicação pode ocorrer, segundo o Ministério da Saúde, 
através do contato direto do agrotóxico com a pele ou 
mucosas, bem como ingestão ou respiração. Dentre os 
sintomas da intoxicação aguda estão os vômitos, náuseas, 
tonturas, sudoreses, dificuldade respiratória e a 
desorientação, o que torna a intoxicação praticamente fatal 
para um piloto agrícola, que voa sempre em altitudes baixas e 

deve estar sempre muito atento a tudo que acontece à sua 
volta durante as aplicações. Um mal súbito ou uma 
desorientação nestas condições pode causar a perda de 
controle da aeronave e um impacto contra o solo. 
 
As ocorrências de acidentes envolvendo intoxicação de 
pilotos agrícolas por agrotóxicos como fator contribuinte são 
incomuns, mas esta possibilidade não pode ser deixada de 
lado, pois trata-se de um risco real. No acidente da aeronave 
PT-GUF, ocorrido em 2010, o CENIPA cita em seu relatório 
oficial que o piloto não usava máscaras protetoras no ato do 
impacto, o que deixa em aberto a possibilidade de um mal 
súbito causado por intoxicação. 

 
6 FATORES HUMANOS RELACIONADOS 
AOS ACIDENTES ENVOLVENDO 
AERONAVES EM OPERAÇÃO 
AEROAGRÍCOLA 
 
Simão (2010) afirma que os fatores humanos são 
responsáveis por mais de 60% dos acidentes envolvendo 
aeronaves aeroagrícolas em nosso país nos últimos dez anos. 
Este dado por si só já justifica a preocupação de se estudar os 
fatores contribuintes aqui inseridos, bem como métodos que 
visam a mitigação dos mesmos, objetivando a redução do 
número de ocorrências de acidentes aeronáuticos neste setor 
onde as condições de trabalho e de voo são naturalmente 
mais marginais e mais precárias, bem como menos 
fiscalizadas. Em seu trabalho é possível encontrar citados os 
comportamentos considerados mais perigosos para a aviação 
e que são relacionados em relatórios oficiais emitidos pelo 
CENIPA após a conclusão das investigações como 
contribuintes aos acidentes ocorridos. Em seguida estão 
descritas as definições destes tipos de comportamento: 
 
6.1 Deslizes (Distrações)  
 
No dicionário Michaellis, deslize pode ser definido como 
“desvio do caminho do dever, quebra do bom procedimento. 
Incorreção involuntária; engano.” 
 
Segundo Reason (1990), para que ocorra uma condição de 
deslize, é necessário que haja a captura da atenção da pessoa 
envolvida na atividade. O autor afirma que é comum a 
ocorrência deste tipo de evento em situações corriqueiras, 
repetitivas, onde o indivíduo faz as tarefas de forma 
“automatizada”. Simão (2010) lembra que na atividade aérea 
agrícola, este tipo de situação ocorre com frequência, se 
consideradas as jornadas diárias extensas e a repetitividade 
das manobras. Este ambiente leva o aviador a eventuais 
distrações, que podem ter diferentes origens, mas causar as 
mesmas consequências. 
 
Simão (2010) cita em seu trabalho uma pesquisa realizada 
pela “Australian Transport Safety Bureau - ATSB” no ano de 
2006, no qual a entidade australiana de investigação de 
acidentes aeronáuticos, classifica em quatro diferentes grupos 
as distrações, sendo eles: 
 
- Distração visual: Quando o piloto desvia a sua atenção 
olhando para algo que não deveria estar olhando em 
determinado momento, como por exemplo a área de 
aplicação ou ainda equipamentos de pulverização. 



	  

- Distração auditiva: Causada por atenção desviada devido 
fontes relacionadas a equipamentos de comunicação, como 
por exemplo rádio ou telefone celular. 
 
- Distração física: Tem sua origem quando o piloto de distrai 
manipulando algum equipamento, comando ou controle da 
aeronave enquanto a opera. 
 
- Distração cognitiva: Ocorre quando o piloto tem sua 
atenção muito voltada a outra atividade, situação ou 
pensamento que não seja o voo, enquanto está operando uma 
aeronave 

 
6.2 Invulnerabilidade 
 
A definição de “invulnerável” constante no dicionário 
Michaellis é: “Que não é vulnerável, que não pode ser ferido. 
Inatacável. Que não pode sofrer queda na sua reputação ou 
probidade.” 
 
Logo, a invulnerabilidade nada mais é do que o sentimento 
de ser invulnerável. Este sentimento pode ser notado em 
diversos relatórios de acidentes aeronáuticos, especialmente 
nos agrícolas, quando o aviador nega o risco e pensa que algo 
de ruim não vai acontecer com ele em hipótese alguma, que 
ele se encontra acima de qualquer possibilidade de algo dar 
errado em sua operação. 
 
Este tipo de comportamento é perigoso para a atividade 
aérea, que tem seus riscos, especialmente a agrícola com suas 
peculiaridades já discutidas anteriormente. O aviador deve 
sim conhecê-los, respeitá-los e mitigá-los. Este é o primeiro 
passo para a redução no número de ocorrências. 

 
6.3 Complacência 
 
A maioria dos pilotos sentem-se realizados e de fato são 
realizados com a atividade aérea, o que lhes dá uma sensação 
de prazer em voar, em manejar uma aeronave. A definição de 
complacência encontrada no dicionário Michaellis é a 
seguinte: “Desejo ou ato de comprazer; benevolência, 
condescendência. Prazer, satisfação. Apreciação lisonjeira.” 
 
Ocorre que, a complacência torna-se excessiva e não 
saudável quando aparece concomitantemente com o excesso 
de confiança e o exibicionismo, como observado por Simão 
(2010) em análise feita do acidente com a aeronave PR-JPR 
no ano de 2009. 
 
6.4 Exibicionismo 
 
Analisando a definição de exibicionismo encontrada no 
dicionário Michaellis não é difícil relacioná-la com diversos 
acidentes aéreos já ocorridos. Segue : “Mania de ostentação. 
Preocupação de se mostrar.” 
 
Em diversas ocorrências, a pulverização já havia sido 
concluída, ou seja, a missão já estava operacionalmente 
cumprida, e após o trabalho realizado, o piloto resolveu fazer 
algumas passagens baixas ou manobras acrobáticas com a 
aeronave, muitas vezes ciente de que outras pessoas o 
observavam e o aguardavam em solo. 
 

Este tipo de comportamento é desnecessário e anti-produtivo, 
além de reduzir a margem de segurança por se operar em 
condições não homologadas pelos fabricantes da aeronave e 
para as quais na grande maioria das vezes o piloto não está 
habilitado, como no caso das acrobacias por exemplo. 

 
6.5 Excesso de Confiança 
 
A confiança é definida como “segurança íntima com que se 
procede” pelo dicionário Michaellis. É importante haver 
confiança em qualquer atividade profissional, seja em si 
próprio, no equipamento operado, na equipe, entre outros. 
Porém, a confiança em excesso pode se transformar em 
atrevimento ou insolência, por exemplo. Nestas condições, 
riscos podem ser ignorados e atitudes imprudentes podem ser 
tomadas, especialmente se percebida em combinação com 
outros comportamentos inadequados como o exibicionismo. 
 
Não pode haver excesso de confiança na própria habilidade 
do piloto, nem mesmo na aeronave e em nenhuma parte do 
sistema que seja. O excesso, neste caso, é prejudicial e pode 
levar um piloto a ser relapso se confiar demasiadamente no 
equipamento, ou mesmo atrevido e imprudente, se confiar 
excessivamente em suas habilidades. Isso pode aumentar a 
possibilidade de sinistros na atividade aeroagrícola. 

 
6.6 Antiautoridade 
 
Segundo Simão (2010), a antiautoridade consta no “Advisory 
Circular” 60-22 do FAA como “a resistência em seguir 
ordens e regras”. 
 
Em uma atividade onde a disciplina operacional é um fator 
relevante para o bom e seguro cumprimento das rotinas como 
a aviação, este tipo de desvio comportamental aumenta o 
risco já existente. As publicações aeronáuticas, manuais de 
fabricantes e regulamentos de tráfego aéreo devem sempre 
ser respeitados para que seja mantida a margem de segurança 
prevista. 
 
Em alguns relatórios oficiais de acidentes, o CENIPA cita o 
não cumprimento de “check-lists” como fator contribuinte 
para a ocorrência. Este é um claro exemplo de antiautoridade, 
desvio operacional inaceitável e que pode levar uma 
operação normal a uma ocorrência grave. Nesta situação, o 
piloto não leva em conta as recomendações oficiais e faz sua 
atividade simplesmente como acha que deve fazer. 
 
6.7 Impulsividade 
 
Uma das definições para o adjetivo “impulsivo”, publicada 
no dicionário Michaellis é a seguinte: “Que age e reage sem 
refletir, obedecendo ao impulso do momento; impetuoso.” 
 
A impulsividade é um comportamento que deve ser evitado 
ao máximo na atividade aérea, onde o planejamento e a 
execução do que foi previamente estudado e planejado é 
fundamental. Não se deve agir por impulso, efetuando 
manobras não treinadas e para as quais o aviador não esteja 
preparado e ciente de suas consequências. Por isto todos os 
voos devem ser preparados, deve ser efetuado um briefing 
sobre as atividades a serem realizadas, as manobras devem 
ser revistas, o treinamento deve estar em dia e adequado, 
entre outras. 



	  

Importante esclarecer que a impulsividade é diferente de 
ações rápidas e de memória, a serem cumpridas pelos pilotos 
imediatamente, porém de forma ordenada e consciente, em 
caso de determinadas situações de emergência específicas. 
Estas situações são previstas pelos fabricantes e a resolução 
destes problemas devem fazer parte do programa de 
treinamento. 
 
Este comportamento foi observado em alguns casos onde os 
pilotos se sentiram empolgados por determinada razão e 
decidiram efetuar manobras perigosas a baixa altura. Eles não 
planejaram estas manobras, não pensaram previamente se 
possuíam condições seguras para efetuá-las. A combinação 
de impulsividade e exibicionismo fica evidente nestes casos. 

 
6.8 Machismo 
 
No “Advisory Circular” 60-22 do FAA, citado por Simão 
(2010), o machismo é definido como a “tentativa de 
impressionar os outros”. Esta atitude torna-se perigosa 
quando passa a existir uma espécie de “competição” entre os 
pilotos. Existem relatos de testemunhas de acidentes 
envolvendo aeronaves agrícolas, publicados nos relatórios 
oficiais do CENIPA, que dão conta de aviadores que 
topavam fazer a pulverização em áreas onde outros tantos 
colegas de trabalho negaram-se a operar, por se tratar de 
regiões com o terreno muito acidentado, às vezes até mesmo 
não mapeado de forma completa. 
 
Deve-se ter especial atenção pois pessoas predispostas a este 
comportamento podem ter dificuldade em reconhecer os 
riscos e a enxergá-los. Se associado ao excesso de confiança, 
pode tornar a operação ainda mais perigosa, e aumentar 
sensivelmente a possibilidade da ocorrência de alguma 
situação que possa levar a um acidente. 

 
6.9 Resignação 
 
A resignação tem muita similaridade com o conformismo. 
“Cedência voluntária” é o termo utilizado pelo dicionário 
Michaellis para definir este ato comportamental no qual o 
indivíduo desiste de impor suas opiniões e de influenciar os 
outros ou os acontecimentos. 
 
Na aviação, a busca por condições ideais e mais seguras deve 
ser constante e incessante. As empresas e entidades 
regulatórias, bem como todos os profissionais envolvidos na 
atividade aérea não devem deixar de trabalhar no sentido de 
melhorar e aperfeiçoar o treinamento, a fiscalização, a 
mudança de cultura, as boas práticas e a obsessão por 
segurança operacional. 
 
Um exemplo que pode ser citado é a prática existente em 
algumas empresas de transportar um técnico agrícola dentro 
do cockpit das aeronaves agrícolas para o local da aplicação, 
para que se evite o deslocamento de uma viatura via terrestre 
com a intenção de economizar neste traslado. Isto é proibido 
pelas autoridades pois a aeronave foi concebida pelos 
fabricantes para transportar apenas o piloto em sua nacele, 
porém alguns pilotos acostumaram-se com este procedimento 
e por vezes nem questionam as empresas quanto à proibição 
da “carona”. 
 

 

7 ESTUDO DE CASO 
 
A análise a seguir é referente a um acidente ocorrido com 
uma aeronave agrícola, e tem o objetivo de exemplificar e 
ilustrar as questões operacionais e humanas inseridas no 
contexto deste segmento da aviação. Este acidente foi 
selecionado pois existem nele falhas ativas e latentes sobre a 
operação específica do voo de aplicação agrícola, que 
poderiam ser mitigadas com a utilização de conceitos da 
filosofia SRM – Single Pilot Resources Management, 
adaptados à realidade do cenário específico deste segmento.  

 
7.1 PT-GOT 
 
Após uma passagem a baixa altura fazendo a pulverização na 
cultura de soja, a aeronave colidiu com um cabo de alta 
tensão. O piloto usava o cinto abdominal, mas não resistiu 
aos ferimentos e faleceu; a aeronave teve danos 
irrecuperáveis. Este acidente ocorreu na cidade de Bagé-RS 
em abril de 2008. O piloto era experiente e tinha 12.000 
horas de voo na aeronave Ipanema, na qual também era o 
único dono.  
 
Segundo o relatório do CENIPA, a aeronave estava com o 
“Certificado de Aeronavegabilidade” (C.A.) vencido, as 
cadernetas de motor e hélice desatualizadas, e a “Inspeção 
Anual de Manutenção” (IAM), vencera em novembro de 
2007. No tanque de combustível foi encontrado etanol. Todos 
estes fatos foram observados pelos investigadores, mas não 
foram considerados contribuintes para o acidente, pois foi 
demonstrado em teste que o motor funcionava bem mesmo 
não sendo homologado para voar com este combustível.  
 
Na análise psicológica dos fatores contribuintes, os 
investigadores consideraram que poderia haver uma pressão 
psicológica sobre o piloto, pois a meteorologia em dias 
anteriores estava atrasando as pulverizações e por operar com 
documentos vencidos o piloto poderia estar preocupado com 
denúncias.  
 
O local de aplicação era considerado por alguns pilotos da 
região arriscado demais, devido à quantidade de redes 
elétricas no entorno do terreno e o relevo acidentado, o que 
fazia o piloto deste acidente um dos poucos que aceitava 
fazer esta pulverização. Ele já tinha feito 10 safras neste local 
e era considerado um piloto arrojado por alguns colegas. 
Inclusive em um dos depoimentos, foi citado que ele já havia 
voado em de maneira perigosa, passando entre os postes de 
alta tensão e por baixo dos fios. Isso demonstra a 
imprudência, falta de padronização nas operações e o não 
comprometimento com a segurança de voo.   
 
Outro aspecto importante que foi citado no relatório, é que o 
piloto era o único funcionário da empresa, então era ele o 
responsável por todas as etapas de preparação do voo, tais 
como o abastecimento do defensivo agrícola, abastecimento 
do combustível, inspeção visual do local (a fim de identificar 
obstáculos). Assim, pode-se perceber que a carga de trabalho 
era elevada e não havia a possibilidade de supervisão, fator 
esse que contribuiu também para o acidente. E apesar de ser 
um piloto experiente, não é possível afirmar que seguia um 
padrão de check-list ou um “Standard Operational 
Procedure” (SOP), considerado importante para limitar ou 
mitigar a possibilidade de ocorrências em operações de risco. 



	  

Por fim, a junção destes fatores demonstra falha na cultura 
organizacional e na segurança operacional desta atividade. 
Uma das recomendações do CENIPA, foi o estudo de um 
processo em que haja uma efetiva fiscalização na atividade 
aérea aplicada à aviação agrícola, para que se coíba a 
operação irregular dos pilotos e das aeronaves e aumente a 
segurança operacional do segmento. 
 
8 CONCEITO SRM – SINGLE PILOT RESOURCES 
MANAGEMENT 
 
Segundo a FAA, o SRM – Single Pilot Resources 
Management é a capacidade de coletar informações, analisá-
las e tomar boas decisões. A entidade aeronáutica regulatória 
norte-americana, tem ultimamente dedicado maior atenção 
sobre o papel do SRM na melhoria dos índices de segurança. 
Um dos primeiros resultados práticos da crescente aplicação 
do conceito SRM é o novo instrumento chamado PTS – 
“Practical Tests Standards”, adotado a partir de janeiro de 
2010 pelos examinadores da entidade. Este instrumento 
contém uma matriz com os 6 componentes básicos do SRM 
para cada fase do voo, que os examinadores devem avaliar, 
durante ambas as etapas: avaliação oral e o voo de cheque 
propriamente dito. 
 
Acrônimos foram criados para que os conceitos do SRM 
fossem lembrados com maior facilidade e serão apresentados 
a seguir. 
 
O primeiro deles é chamado de “CARATS”, e seus 
significados seguem abaixo: 
 
CFIT avoiding controlled flight into terrain (evitar voo 
controlado contra o terreno) 
ADM aeronautical decision making  (tomada de decisão) 
Risk Management (gerenciamento do risco) 
Automation Management (autopilot, glass panel training) 
(gerenciamento da automação) 
Task Management (use of checklists) (gerenciamento de 
tarefas com o uso do checklist) 
Situational awareness (not becoming distracted) 
(consciência situacional) 
 
Quatro desses componentes são auto-explicativos, mas os 
outros dois, ADM e “Risk Management” (gerenciamento de 
riscos) são mais complexos e têm componentes específicos 
para eles. Neste artigo ênfase será dada aos quatro 
componentes SRM do bloco “Risk Management”, sendo 
eles: “5 P’s”, “DECIDE”, “OODA”, e “3 P’s”. O primeiro 
componente apresentado é o acrônimo conhecido como “5 
P’s”, e foram desenvolvidos para serem usados antes e 
durante o voo para avaliar os riscos e decidir sobre quais são 
as medidas adequadas no decorrer da atividade. 

 
Plan (planejamento) – apropriado para a missão e viável? 
Plane (avião) – capaz de cumprir a missão e em bom estado 
de funcionamento?  
Pilot (piloto) – à altura da tarefa a ser cumprida? 
Passengers (passageiros) – causando pressões, distrações ou 
problemas?  
Programming (programação) – automação e trabalho 
apropriados para a condição? 
 
Dentro da filosofia “5 P’s”, no ítem “Pilot”, referente ao 

piloto, existe um acrônimo conhecido como “IMSAFE”, que 
tem o objetivo de avaliar as condições físicas e psíquicas do 
aviador para realizar o voo. Os significados desta sigla são os 
seguintes: 
 
Illness (doenças) – existe alguma doença presente? 
Medication (medicações) – está consumindo algum remédio?  
Stress (estresse) – sente-se psicologicamente abalado? 
Alcohol (álcool) – consumiu nas últimas 12 horas? 
Fatigue (fadiga) – tem tido boas sessões de sono? 
Eating (refeições) – tem alimentado-se bem?  
 
Quando uma decisão precisa ser tomada, a sigla “DECIDE” é 
a segunda que deve ser lembrada: 

  
Detect a problem (detectar um problema) 
Estimate need for action (estimar as necessidades para ação)  
Choose the desired outcome (escolher a solução desejada)  
Identify action (identificar a ação) 
Do the action (realizer a ação) 
Evaluate the effect of the action (avaliar os efeitos desta 
ação) 
 
A terceira sigla apresentada é “OODA”, e os respectivos 
significados seguem abaixo: 
 
Observe the operation (observar a operação) 
Orient yourself and personnel (orientar-se e aos envolvidos) 
Decide what to do next (decider o que faze rem seguida) 
Act properly (agir de maneira correta) 
 
O quarto e último grupo do bloco “Risk Management” é o 
chamado “3 P’s”: 
 
Perceive (perceber o que está ocorrendo) 
Process (processar as informações) 
Perform (atuar de maneira consciente) 
 
Dentro do “3 P’s”, pode-se aplicar os conceitos referentes à 
sigla “PAVE”, cujo significado é: 

 
Pilot (piloto) – Quão capaz ou preparado o piloto é ou está 
para realizar esta missão? Usar “IMSAFE”  
Aircraft (aeronave) – Quão capaz ou preparada ela é ou está 
para realizer esta missão? 
enVironment (ambiente) – meteorologia, terreno, voos 
noturnos, VFR ou IFR.  
External factors (fatores externos) – pressão para chegar, 
clima, machismo (ligada aos fatores humanos). 
 
O “PAVE” pode ser aplicado tanto no “P” de “process” 
como no de “perform”. Se usado em “process”, deve-se ter 
como base o processo “CARE”, cujo significado é: 
 
Consequences (consequências) – gerada pelo processo 
Alternatives (alternativas) – para a solução do evento 
Reality (realidade) – realidade propriamente dita 
External factors (fatores externos) – pressão para chegar, 
clima, machismo (ligada aos fatores humanos). 
 
Já se usado em “perform”, deve ser aplicado o processo 
“TEAM”, como segue: 
 
 



	  

Transfer (transferir o evento) – caso seja inseguro 
Eliminate (eliminar o problema) – caso seja possível 
Accept (aceitar o risco) – caso não seja excessivo 
Mitigate (mitigar o risco) – para torná-lo aceitável  
 
Estes conceitos do SRM formam a base proposta de 
aplicação para a aviação agrícola que o artigo traz, com o 
intuito de reduzir os acidentes e conscientizar os pilotos e 
proprietários do ramo. 

 
9 PROPOSTA DE MODELO SRM 
AGRÍCOLA - AASRM 
 
O desenvolvimento do modelo AASRM está baseado no 
modelo SRM , com uma adaptação para o ambiente agrícola, 
onde foram aplicadas variáveis mais voltadas ao segmento, 
por ser uma operação que se encaixa perfeitamente nas 
condições analisadas e também propostas pelo SRM. 
 
Sendo assim, com os conceitos definidos e substanciados nos 
capítulos anteriores sobre as componentes do SRM, foi 
criado um modelo focado no setor agrícola, que além das 
componentes SRM, também conta com uma análise regional, 
onde é considerado o fator de risco que envolve a aplicação 
em determinada região (CENIPA 2000-2009), como também 
análise de “Risk Assessment” para entendimento e avaliação 
do risco envolvido na operação. 
 
Para isso foram extraídos elementos do modelo de “Risk 
Assessment” do FAA para componentes SRM onde as 
questões foram adaptadas e foi considerado o mesmo grau de 
importância para pontuação das perguntas nos checks. 
Também foi inserida a mesma escala utilizada pelo FAA na 
mensuração do risco. 
 
A concepção de um fluxo para melhor entendimento da 
criação do modelo AASRM foi criada para melhor 
demonstração do modelo, vendo que os documentos do FAA 
não apresentavam nenhuma forma visual de quais 
componentes estavam se relacionando, para que se pudesse 
ter um melhor entendimento da aplicação do conceito SRM. 
Assim, surgiu o fluxo para o modelo AASRM a seguir: 

 

 
Figura 7. Fluxo do modelo AASRM. Autoria própria. 

 
O Modelo AASRM tem como base o “mind map” do “Safety 
Science”, onde se pôde criar as perguntas de check para o 
“Risk Assessment” baseados no mapa mental proposto. 
Assim, foram divididas as perguntas no ambiente de safety 
mais adequado, como o próprio mapa propõe, e então tentar 
englobar o maior número de variáveis possíveis. 
 

Figura 8. Modelo mental (mind map). Fonte: Safety 
Science. 

 
Com este modelo em mãos e os ambientes definidos, as 
perguntas foram incorporadas nos ambientes, assim foram 
finalizadas as perguntas de check. Com isto os pontos mais 
importantes foram avaliados e colocaram-se o grau de 
importância nas questões baseadas no questionário do FAA 
para o “Risk Assessment”. 
 
Seguem os módulos que foram definidos baseados no modelo 
citado acima, já com a ligação feita com os componentes do 
SRM, criando-se assim, o modelo AASRM: 
 

Figura 9. Módulos SRM, modelo mental, fluxo, fator 
regional. Autoria própria. 

 
 
 
 



	  

 
Figura 10. Formulário Risk Assessment. Fonte: FAA. 

 
Foi colocado o mesmo grau de importância que preconiza o 
modelo FAA para as questões mais críticas identificadas no 
ambiente agrícola, respeitando a mesma dinâmica do modelo 
FAA e a mesma quantidade de perguntas para que não 
houvesse interferência no resultado e na escala de “Risk 
Assessment” original, não perdendo a questão matemática 
envolvida e a lógica, sempre tentando cumprir com o modelo 
mental já citado. 
 
Com esse questionário montado, tem-se a soma dos graus de 
importância das questões respondidas durante o check , que 
aponta a um valor na escala (FAA), e assim pode-se então 
verificar o grau de risco daquela operação. 
 
Pode-se analisar a seguir (Figura 11) o formulário criado para 
avaliar previamente as condições gerais para a realização do 
voo, levando em consideração diversos fatores inerentes à 
operação, com pontuações destinadas à cada resposta. 
 
Após preenchido, de maneira eletrônica, num software 
utilizando como base a planilha “Microsoft Excel”, os 
componentes AASRM que devem ser trabalhados para que o 
risco seja mitigado aparecem de maneira automática, 
conforme demonstrado na Figura 12. 

 

Figura 11. Formulário Risk Assessment para AASRM. 
Autoria própria. 

 
Tendo esse grau de risco, o modelo AASRM aponta de 
acordo com a integração do modelo mental, quais 
componentes do conceito SRM devem ser aplicados para 
aquela operação a fim de mitigar os riscos e possibilitar 
mitigação do acidentes. 
 

 
Figura 12. Componentes AASRM a serem aplicados. 

Autoria própria. 
 

Essa colocação é o maior ganho proposto do modelo 
AASRM, onde foi vinculado o “Risk Assessment” 
diretamente com a tomada de decisão, de gerenciamento e 
checks do modelo SRM. Essa relação só foi possível devido 
ao uso do modelo mental para incorporação dos ambientes 
nas questões e identificação da componente SRM vinculada 
àquele ambiente. 



	  

Outro ganho foi a inclusão do fator regional para o “Risk 
Assessment”, abordando também a questão cultural das 
regiões e as dificuldades que podem ser encontradas na 
aceitação de cumprimento de requisitos e aplicação de checks 
para uma operação segura. 
 
Este fator está compreendido nas sete diferentes áreas 
catalogadas como áreas de operação, mapeando todo o 
Brasil, onde o índice de acidentes (taxas) em cada área 
influencia no valor de risco. 
 

 
Figura 13. Regiões do Brasil separadas por SERIPA. 

Autoria própria. 
 

Com essa análise chegamos a um fator, que chamamos de 
fator de risco AASRM, que está contido na seguinte equação 
com as seguintes variáveis: 
 

!" = ! ∗ !" − !" ∗ −1  
Ou: 

!" = ! ∗ !" + !" 
 
RA: Soma dos graus de importância do Risk Assessment 
AASRM: Soma de componentes SRM a serem aplicadas 
R: Fator Regional 
FR : Fator de risco do Modelo AASRM 
 
As variáveis AASRM e RA são inversamente proporcionais, 
ou seja, quando se aumenta a contribuição das componentes 
de SRM para uma operação segura (variável “AASRM”), o 
fator de risco diminui e quando se aumenta o risco associado 
devido ao check da variável “RA”, o fator de risco aumenta. 
 
Os valores para as variáveis AASRM e RA abaixo, foram 
obtidos através de aplicações simuladas no modelo. Podemos 
ver abaixo oito aplicações do modelo para que obtivéssemos 
esta amostragem: 

 
Figura 14. Análise gráfica da “região de 

anomalia”. Autoria própria. 
 
Nesta região marcada, a inversão proporcional foi verificada 
sobre as variáveis citadas acima na definição da equação, 
como em todas outras regiões do gráfico, porém denominou-
se esta região como região de transição – região de 
anomalia AASRM, em que o aumento do risco é muito 
elevado comparado ao aumento das componentes aplicadas, 
indicando alguma anomalia na operação que deve ser 
analisada e acompanhada na aplicação do “Risk Assessment”, 
podendo assim, trazer riscos para segurança e inviabilizar a 
operação da forma como está sendo conduzida na região. 
 
Desta forma tem-se o fator de risco da operação avaliada no 
“Risk Assessment” do modelo AASRM já mitigado com a 
aplicação dos componentes SRM e influenciado pelo fator 
regional, onde aceita-se como uma operação cabível de riscos 
leves até um fator de 75%. Sendo assim assume-se que acima 
desse valor as aplicações dos componentes e a contribuinte 
regional são fundamentais para a mitigação e análise de 
riscos envolvidos na operação que passa a ser de alto risco. 
 
10 APLICAÇÃO DO MODELO AASRM NO CASO 
ESTUDADO 

 
Com todo o cenário mostrado neste artigo e os perigos 
envolvidos na aviação agrícola, a proposta de um modelo de 
SRM para aviação agrícola brasileira surge como uma 
oportunidade na redução de acidentes e conscientização dos 
pilotos e empresários do ramo. 
 
Sendo assim, o modelo foi aplicado no estudo de caso onde 
se pode verificar a sua viabilidade e os benefícios que pode 
trazer em relação a diminuição dos acidentes neste setor. 
 
10.1 PT-GOT 
 
Neste acidente, a melhor aplicação para possível mitigação 
das ocorrências foi de alguns componentes do modelo de 
SRM, como segue o fluxo. 
 
A análise da “CARATS” Aeronautic Decision Make (ADM), 
nesse caso faz-se muito importante de acordo com o cenário 
que envolve essa operação. Tomando por referência do 
modelo de 3P, em relação à percepção (Perceive), utilizou-se 
a metodologia PAVE e a componente “Task Management”, 
onde PAVE está inserida na componente de ADM do modelo 
SRM tradicional e “Task Management”, sendo também uma 
das “CARATS” do SRM, partiu-se para a aplicação do 
modelo no acidente para poder analisar os possíveis efeitos. 

 



	  

Task Management 
 
As atividades na operação estavam todas sob a 
responsabilidade do piloto, devido ao fato de ser o único 
funcionário da empresa e então responsável por todas as 
etapas do voo, gerando assim, uma sobrecarga de tarefas 
rompendo a margem de segurança como percebe-se na figura 
abaixo de exemplo, proposta pela FAA. Neste caso 
apresentava um rompimento da margem de segurança em 
todas as fases de voo sendo que ele era responsável por todas. 
 

 
Figura 15. Margin of Safety: Task Load x Time. Fonte: 

FAA 
 
Pode-se então avaliar que a aplicação e o entendimento do 
gerenciamento de tarefas é fundamental nesse tipo de 
operação, onde pontos de sobrecargas de tarefas são 
identificados nas tarefas em determinadas fases da operação 
para poder agir de forma a prevenir essas discrepâncias. 

 
Aplicação do PAVE 
 
P – Pilot: Neste ponto pode-se analisar as características em 
relação à saúde do piloto, sendo assim, mais uma 
componente de análise, o IMSAFE. Essa componente está 
descrita em capítulos anteriores e é aplicada como primeira 
análise para mitigação de riscos envolvendo a saúde e a 
condição física e mental do piloto para o trabalho. Neste 
acidente percebe-se a possível aplicação desta componente 
para contribuição no “Risk Assessment” da operação. 
 
A – Aircraft: Observa-se que pelo relatório do CENIPA 
sobre o acidente, alguns fatores como documentação vencida, 
certificado de aeronavegabilidade vencido, documentação de 
manutenção vencida, e utilização de combustível não 
homologado. Tem-se assim, formado um cenário onde a 
prevenção por meio de “checks”,  poderia ter sido aplicada, e 
que o cenário não era favorável em relação à aeronave por 
não estar totalmente de acordo com as exigências 
regulatórias. 
 
V – Environment: Pelos relatos e pelo relatório, foi 
observado que o  relevo era acidentado e também haviam 
muitos obstáculos, que tornavam o ambiente arriscado e 
perigoso para aplicação agrícola, exigindo muita atenção e 
cumprimento das normas e regras efetivamente. 
 
E – External Presssures: Esta operação apresentava atrasos 
devido à meteorologia não estar favorável,  causando pressão 
sobre o piloto, além da documentação que estava em atraso e 
o receio sobre possíveis denúncias, que poderiam ter deixado 
o piloto preocupado. 

Com toda a análise de “Risk Assessment” aplicada a esse 
acidente, percebeu-se que o uso da componente PAVE e da 
componente “Task Management” para tomadas de decisões, 
se pôde identificar muitas causas que contribuíram direta e 
indiretamente para o acidente. 
 
Levantando fatores contribuintes tem-se a seguinte análise: 
 

Acidentes Fatores Cobertura Atingimento % 
PT - GOT 9 9 100% 

 
O Modelo identificou pela análise todos os fatores 
contribuintes do acidente. 
 
A percepção dos fatos pelo modelo 3P no quesito Perceive 
foi efetiva, em que a identificação de riscos pela percepção 
utilizou o elemento PAVE. Além disso, faz-se necessária a 
utilização de mais um elemento do modelo 3P que usa o 
processamento (Process) , para possivelmente mitigar os 
fatores assim que identificados. Para isso partiu-se para a 
aplicação de mais uma análise utilizando outra ferramenta 
contida no modelo 3P que é o CARE. 
 
Aplicação do elemento CARE - Pilot. 
 
C – Consequences: O piloto acabou assumindo os riscos 
envolvidos pela operação, tomando crédito pela experiência e 
sua ousadia levou a um aumento significativo da situação de 
risco. 
 
A – Alternatives: Na operação poderiam ter sido usadas 
alternativas como dividir as tarefas com um operador de solo, 
não gerando sobrecarga de tarefas e evitando o rompimento 
de teto na margem de safety. Isso facilitaria  melhores 
condições para outras tarefas como a melhor observação de 
terreno e identificação de obstáculos. Por ser um terreno 
difícil e muito perigoso, poderia ter sido usada a experiência 
do profissional de forma a contribuir com a segurança e não 
maximizar os efeitos dos riscos envolvidos realizando 
manobras arriscadas. As dificuldades poderiam ter sido 
levadas ao dono da empresa ou responsável sobre as 
condições da aplicação/operação, ao invés de estar 
trabalhando sozinho em todas as atividades. 
 
R – Reality: As limitações da operação e seus perigos devem 
ser aceitas, assim como a capacidade do piloto, podendo-se 
assim mitigar os altos riscos dessa operação. 
 
E – External factors: Pressão emocional envolvida, devido ao 
piloto estar atrasado com as aplicações e documentações 
vencidas tornaram a atividade tensa levando a uma condição 
não total dos recursos do piloto.  
 
Aplicação do elemento CARE - Aircraft. 
 
C – Consequences: A aeronave colidindo com o fio de alta 
tensão ficou irrecuperável. 
 
A – Alternatives: N/A. 
 
R – Reality: As limitações da operação e seus perigos devem 
ser aceitas, assim como a capacidade da aeronave, podendo-
se assim mitigar os riscos. 



	  

E – External factors: Devido ao fato do piloto ser o único 
responsável por todas as atividades, as atividades adequadas 
exigidas pela aeronave em relação a abastecimento, dentre 
outras, podem não ter sido cumpridas.  
 
Aplicação do elemento CARE - EnVironment. 
 
C – Consequences: Não foi avaliado o terreno de forma 
efetiva, o que contribuiu para o acidente, sendo que a 
topografia era acidentada e possuía muitos obstáculos. 
 
A – Alternatives: Uma melhor avaliação do terreno antes a 
aplicação. 
 
R – Reality: Aceitar as limitações da operação e seus perigos, 
como também a capacidade como piloto podendo assim 
mitigar os riscos já altos nesta operação devido a fatores de 
terrenos e pressão externa aplicados na situação. 
 
E – External factors: Pressão emocional envolvida, devido ao 
piloto estar atrasado com as aplicações e documentações 
vencidas tornaram a atividade tensa levando a uma condição 
não total dos recursos do piloto, não podendo assim, fazer 
uma melhor análise do ambiente e do terreno.  
 
Aplicação do elemento CARE - External Presssures. 
 
C – Consequences: Desgaste sobre o conjunto homem 
máquina. 
 
A – Alternatives: Incluir operador de solo dividindo assim as 
tarefas e não gerando carga de trabalho excessiva. 
 
R – Reality : Aplicação feita por um funcionário gerando 
fadiga na máquina e no homem. 
 
E – External factors: Contribuiu efetivamente para este 
acidente onde a empresa mantinha a operação com apenas 
um funcionário.  
 
Conclusão do Estudo de Caso 
 
O modelo contribui para a mitigação dos riscos envolvidos 
quando aplicado, e no caso deste acidente podemos ver a 
contribuição efetiva na identificação dos fatores contribuintes 
que podem ser vistos antes da situação de perigo. 
 
No modelo pode-se verificar quais elementos foram 
utilizados para analise deste acidente: 

 
Figura 16. Elementos SRM utilizados no caso. 

Autoria própria. 
 
 

Com este fluxo pode-se identificar e escolher a melhor forma 
de realizar um “Risk Assessment” mais abrangente e efetivo. 

  
11 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Foi apresentada a relevância da aviação agrícola para o setor 
do agronegócio, e por consequência, para a economia 
brasileira. O avião é eficaz na aplicação dos produtos e 
cumpre a pulverização de áreas mais extensas num período 
de tempo muito inferior ao terrestre, além de não prejudicar o 
solo. 

 
É fato que hoje em dia as tecnologias empregadas no setor 
evoluíram de modo significativo, especialmente com a 
utilização dos GPS, motores movidos à combustível 
alternativo (etanol), maior capacidade de carga, projetos mais 
aerodinâmicos, entre outras inovações. 
 
Seguindo esta linha de evolução tecnológica, a recomendação 
deste artigo é investir na qualificação e conscientização dos 
profissionais envolvidos na atividade agrícola, em especial 
dos pilotos, e apresentar a ideia de criação do modelo 
AASRM, que está em fase final de elaboração de um trabalho 
mais profundo e completo, com o objetivo de adaptar o 
conceito SRM à realidade da aviação agrícola brasileira. 
Trata-se de uma filosofia já existente e já aplicada à outros 
setores da aviação,  e que pode contribuir de maneira 
considerável para a redução dos índices de ocorrências de 
acidentes e/ou incidentes no decorrer do desempenho deste 
tipo de atividade. 

 
Para comprovar a eficiência do modelo, foram aplicados 
alguns conceitos do mesmo no caso do PT-GOT, que se 
acidentou em operação aeroagrícola. Foi mostrado que, caso 
estes conceitos fossem aplicados, a possibilidade da 
ocorrência fatal seria reduzida significativamente. 

 
O acompanhamento de uma aplicação aeroagrícola será feito 
na prática, para que se avalie e comprove também que o 
modelo é plausível na prática e fácil de aplicar. Os resultados 
finais e o modelo totalmente formatado serão apresentados ao 
final desse ano, como “Trabalho de Conclusão de Curso” de 
Especialização em Segurança da Aviação e 
Aeronavegabilidade Continuada do ITA. 
 
REFERÊNCIAS  
 
AERONEIVA. Aeronave Ipanema. Disponível em: < 
http://www.aeroneiva.com.br/pt-BR/Aeronave-
Ipanema/Paginas/Inovadora-e-Eficiente.aspx> Acessado em: 
9 de Julho de 2012. 
 
AERONEIVA. Ficha Técnica. Disponível em: 
<http://www.aeroneiva.com.br/pt-BR/Aeronave-
Ipanema/Paginas/Ficha-Tecnica.aspx>. Acessado em: 9 de 
Julho de 2012. 

 
AERONEIVA.História e Tradição. Disponível em: 
<http://www.aeroneiva.com.br/pt 
BR/Institucional/Paginas/Historia-Tradicao.aspx>. Acessado 
em: 14 de Junho de 2012. 
 
AERONEIVA. Ipanema 1.200 a etanol impulsiona 
sustentabilidade do agronegócio. Disponível em: 



	  

<http://www.aeroneiva.com.br/pt-BR/Noticias-e-
eventos/Noticias/Paginas/Ipanema-1200-a-etanol-
impulsiona-sustentabilidade-do-agronegocio.aspx>  
Acessado em: 14 de Junho de 2012. 
 
AERONEIVA, Vantagens e Desvantagens.  Disponível em: 
< http://www.aeroneiva.com.br/pt-BR/Aeronave-
Ipanema/Vantagens/Paginas/Conheca-as-Vantagens.aspx >. 
Acessado em: 16 de Julho de 2012. 
 
AGROLINK, Cuidados e Aplicações. Disponível em: < 
http://www.agrolink.com.br/aviacao/Cuidados.aspx> 
Acessado em: 16 de Julho de 2012. 
 
AirTractor. Protuction Milestone.Disponível em: < 
http://www.airtractor.com/about-us/production-milestones >. 
Acessado em: 9 de Julho de 2012. 
 
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Aeronaves 
Registradas Como Aviação Agrícola.  
Disponível em: 
<http://www2.anac.gov.br/arquivos/aeronaves/aeronavesRegi
stradaAgricola.pdf>. Acessado em: 17 de Junho de 2012. 
 
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Dados 
Posteriores a 2010. Disponível em: 
<http://www2.anac.gov.br/arquivos/dadosposterioresa2010.p
df>. Acessado em: 17 de Junho de 2012. 
 
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Regulamento 
Brasileiro de Aviação Civil RBAC 137 – Certificação e 
Requisitos Operacionais: Operações Aeroagrícolas, (2012). 
Disponível em: 
<http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbac/rbac137.pdf >. 
Acessado em: 14 de Junho de 2012. 
 
ANAC (Agencia Nacional de Aviação Civil).Registro 
Aeronáutico Brasileiro.  Disponível em: < 
http://www2.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab.asp>. Acessado 
em: 9 de Julho de 2012. 
 
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Relação de 
Acidentes em 2011. Disponível em: 
<http://www2.anac.gov.br/estatistica/acidentes/2011.pdf>. 
Acessado em: 17 de Junho de 2012. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual da Saúde 
do Ministério da Saúde Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/108agrotox.html> 
Acessado em: 16 de Julho de 2012. 
 
CALDWELL, J. A. Fatigue in the Aviation Environment: An 
Overview of the Causes and Effects As Well As 
Recommended Countermeasures, Aviat Space and Environ 
Med, 1997. 
 
CARVALHO, W. P. A. Estudo Comparativo entre Métodos 
de Amostragem de Gotas para Determinação de Faixa de 
Deposição nas Aplicações de Produtos Líquidos. Botucatu, 
2005. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade 
Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho” (UNESP). 
 
CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos). CFIT – Controlled Flight Into Terrain 

Disponível em:  < http://pt.scribd.com/doc/87280411/CFIT 
>. Acessado em: 16 de Julho de 2012. 
 
CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos). Panorama Geral 2010, (2010). Disponível 
em: 
<http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/Anexos/article/19/Pano
rama%20Geral%202010.pdf>. Acessado em: 16 de junho de 
2012. 
 
CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos). Relatório Final A – Nº 036/CENIPA/2010, 
(2010). Disponível em:  
<http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/pdf/
pt_got_02_04_08x>. Acessado em: 08 de Julho de 2012 
 
EMBRAER (Empresa Brasileira de Aeronautica), Linha do 
Tempo Disponível em: 
<http://www.centrohistoricoembraer.com.br/sites/timeline/pt-
BR/Paginas/default.aspx>. Acessado em: 9 de julho de 2012. 
 
FAA (Federal Aviation Administration). Pilot’s Handbook of 
Aeronautical Knowledge FAA-H-8083-25A (2008). 
Disponível em: 
<http://www.faa.gov/library/manuals/aviation/pilot_handboo
k/media/FAA-H-8083-25A.pdf>. Acessado em: 17 de junho 
de 2012. 
 
MICHAELLIS. Dicionário online Língua Portuguesa. 
Editora Melhoramentos. Disponível em: < 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/> . Acessado 
em: 31 de julho de 2012. 
 
SCHMIDT, Fabiano. A aviação agrícola no Brasil – Um 
modelo para a seleção de aviões com o uso da programação 
linear, (2006). Programa de mestrado em desenvolvimento 
regional e agronegócio. Orientadora Profa. Dra. Débora da 
Silva Lobo. UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná. 
 
SINDAG (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola). Disponível em: <http://www.sindag.org.br/>. 
Acessado em: 14 de Junho de 2012. 
 
SINDAG, (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola) Aviação Agrícola no Brasil. Disponível em: < 
http://www.sindag.org.br/web/site/xhtml/content/biblioteca/h
istoria.aspx?section=mAABrasil >. Acessado em: 9 de Julho 
de 2012. 
 
STRAUSS, S. Pilot Fatigue. Aerospace Medicine. Houston: 
NASA, 2010. Disponível em: < 
http://aeromedical.org/Articles/Pilot_Fatigue.html>. 
Acessado em: 09 de Julho de 2012. 
 
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI. Riscos da 
Intoxicação Medicamentosa Disponível em: < 
http://www.anhembi.br/html/farmacia/pdf_farmacia/riscos-
da-intoxicacao-medicamentosa.pdf> . Acessado em: 16 de 
Julho de 2012. 
 
 


