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Responsável

1.Colisão	em	voo Acidente
Experiência	do	piloto	
habilitado.	Projeto	da	
aeronave.		Briefing

4A	-	INTOLERÁVEL

Planejamento, regulamentos

adicionais, laudo de acidentes,

treinamento, reporte de eventos e

ALERTAS.

2A	-	TOLERÁVEL

GESTOR	

COMANDANTE	GSO

2.Colisão	com	rede	elétrica Acidente
Piloto	experiente	e	
habilitado.	Briefing	.	

Corta	fio
3A	-	INTOLERÁVEL

Planejamento, normas e

procedimentos específicos. Reporte

de eventos. ALERTAS (NOTAM).

Reuniões com GSO. Laudos de

acidentes.

2A	-	TOLERÁVEL

GESTOR	

COMANDANTE	GSO

3.Perda	de	controle	da	aeronave.	
(Recuperação	de	atitudes	

anormais)
Acidente

Experiência	do	piloto	
habilitado.	Projeto	da	

aeronave.
3B	-	INTOLERÁVEL

Treinamento, ALERTAS, laudos de

acidentes, reporte de acidentes,

reuniões frequentes com GSO e

planejamento.

2B	-	TOLERÁVEL COMANDANTE	GSO

4.Falhas	mecânicas	(motor,	
comandos,	estrutura)

Acidente

Manual de manutenção,

seleção de oficina de

manutenção e aquisição

de componentes

certificados.

2B	-	TOLERÁVEL

Adotar meio preditivo de

manutenção. Reforçar reportes de

eventos	e	banco	de	dados.

1B	-	TOLERÁVEL COMANDANTE	GSO

5.Condições	climáticas	(vento,	
nevoeiro,	turbulência)

Incidente	sério

Informações 0n-line das

condições	

meteorológicas da

região	(macro).

3C	-	TOLERÁVEL

Verificação das condições climáticas

da	área	a	ser	trabalhada	(micro).

1C	-	ACEITÁVEL
COMANDANTE	
COORDENADOR

6.Condições	da	pista	de	pouso Incidente
Piloto	experiente.	

Projeto	da	aeronave.
3D	-	TOLERÁVEL

Inspeção das condições do piso,

largura e comprimento da pista.

Altitude local. Direção do vento.

Tempo no momento da decolagem e

obstáculo	em	cabeceiras.

2D	-	ACEITÁVEL
COMANDANTE	
COORDENADOR	

GSO

7.Erro	na	avaliação	do	
carregamento	da	aeronave

Acidente

Piloto experiente.

Equipe treinada. Projeto

da aeronave e manual

de operações da

aeronave.

2C	-	TOLERÁVEL

Briefing na área com confecção de

croquis dos obstáculos e topografia

existentes. Palestras e discussões

periódicas. Fornecimento de

informações de acidentes

pertinentes.

1C	-	ACEITÁVEL COMANDANTE

8.F.O.	Objetos	estranhos	nas	áreas	
de	trânsito	das	aeronaves

Incidente

Verificação inspecional.

Exposição dos objetos

coletados.

2D	-	ACEITÁVEL ------ ------
COORDENADOR	

GSO

9.Incursão	em	pista Acidente Treinamento 2A	-	TOLERÁVEL Regulamento	e	recursos	financeiros 1A	-	ACEITÁVEL
COORDENADOR	

GSO

10.	Eletricidade	Estática Incidente Aterramento 1C	-	ACEITÁVEL ------ 1C	-	ACEITÁVEL COORDENADOR

11. Abastecimento da aeronave
com	combustível

Acidente Treinamento 2A	-	TOLERÁVEL

Adotar	procedimento	sempre	
fazendo	o	percurso	por	trás	da	
aeronave	para	evitar	que	o	

abastecedor	seja	atingido	pela	hélice.

1A	-	ACEITÁVEL ABASTECEDOR

12.	Carregamento	de	aeronave Acidente

Adotar	regulamentos	
rígidos	definindo	

claramente	limites	de	
carga	considerando	tipo	

de	aeronave,	
comprimento	de	pista,	
temperatura	do	ar,	
vento	(intensidade	e	

direção),		e		o	
responsável	pelo	
abastecimento.	

Melhorar	a	tecnologia	
de	transferência	de	

produtos	com	controle	
volumétrico,	bem	como,	
a	visualização	do	volume	

no	hopper.

4B	-	INTOLERÁVEL Treinamento 4D	-	TOLERÁVEL
ABASTECEDOR	e	

PILOTO

13.Densidade	do	produto Acidente
Mnual	de	operação	da	

aeronave
4B	-	INTOLERÁVEL Treinamento 4D	-	TOLERÁVEL

ABASTECEDOR	e	
PILOTO

REVISÃO	13	-	2015	e	2016

Acompanhar as operações adotando procedimentos de relatos em
situações	anormais.

Adotar atitude de comando nas operações de preparo da calda e
carregamento	da	aeronave.

Sempre verificar a carga carregada no hopper e o peso total da aeronave.
Atentar para a possibilidade de excesso do peso máximo de decolagem
da	aeronave,	em	função	da	densidade	do	produto	carregado.

Cumprir o check list da aeronave ao iniciar a operação do dia. Verificar
com especial atenção a drenagem dos tanques de combustível e outros
drenos. Atentar para qualquer alteração que possa ocorrer na aeronave,
tanto	em	termos	de	ruidos,	como	de	vibrações.

Avaliar previamente as condições reinantes na área a ser tratada,
levando em consideração, entrada de frente fria, topografia da região e
pistas alternativas, caso de nevoeiro imediato, abastecendo com
combustível	para	tais	procedimentos.

Avaliar tipo de piso da pista, sua construção, comprimento da mesma,
sua largura, cabeceiras, defesas nos perímetros para evitar running
incursions. Altitude local, bem como, velocidade, direção predominante
do vento e temperatura ambiente durante a operação. Em pistas
desconhecidas, efetuar inspeção prévia através de viatura da empresa e
decidir pela operação ou não. iniciar decolagem com avião sem carga no
hopper. depois colocar de 100 em 100 litros de água para avaliar o
desempenho	da	aeronave	e	definir	padrão	para	decolagem.

A carga colocada no hopper da aeronave deve ser avaliada não só com
relação a pista de pouso, mas também, em relação a dificuldades da área
a ser tratada. Dificuldades expressas em termos de topografia,
obstáculos	e	áreas	de	manobras	(balões).

Inspecionar quinzenalmente os pátios e pistas de pouso para verificar a
presença de objetos estranhos. Bem como, pedras soltas do calçamento
do	piso	a	fim	de	evitar	que	tornem	F.O.

A avaliação das pistas implica na avaliação do risco e índice de tolerância
considerando o ambiente circundante. A pista próxima a comunidades
urbanas, inserida em áreas de criação de animais a pasto ou próximas a
reservas ambientais exigirão a edificação de cercas ao seu redor. pistas
com cabeceiras com estradas ou caminhos precisam ser sinalizadas e
protegidas	adequadamente.

Verificar	a	U.R.	do	ar	enquanto	houver	manipulação	de	combustível.
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GERENCIAMENTO	DO	RISCO	NA	SEGURANÇA	OPERACIONAL	(BASE	OPERACIONAL/BIGUÁ)

Controle	/	Mitigação	dos	Riscos

Planejar a operação, atribuir valores ao risco e nível de tolerância. Depois
decidir	por	evitar	exposição,	reduzir	ou	segregar.

Planejar a operação através de briefing na área a ser tratada avaliando o
risco, quanto a probabilidade e severidade e decidir por sempre evitar o
voo a altura de redes elétricas mantendo a operação em niveis seguros
acima das mesmas. Solicitar das concessionárias de energia elétrica a
sinalização	de	redes	em	áreas	rurais.

Planejar a operação através de inspeção na área a ser tratada de todos
os tipos de obstáculos, inclusive acidentes geográficos (topográficos).
Confecção de Croquis da área com grande riqueza de detalhes,
mostrando	posição	norte/sul.


