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 O fabricante do VOR de 
Maputo elaborou um rela-
tório a pedido da Comis-

Este Tu-134A  até es-
tava muito bem equipa-
do em comparação com os 
Boeing-737 das LAM que 
operavam na altura. O TU-

Comandante Luís Dias – Ex-piloto das Linhas Aéreas de 
Moçambique (1977-1993). Comandou nas LAM aviões do tipo 
Boeing 737 e 767, e McDonnell Douglas DC-10. Enquanto ao 
serviço da transportadora nacional moçambicana desempenhou 
as funções de Instrutor de Voo e de Simulador, e ainda de Chefe 
das Operações de Voo. Foi Comandante de aviões Boeing 747-
400 na Singapore Airlines e actualmente exerce as mesmas 
funções numa outra companhia do Extremo Oriente. Tem aver-
badas mais de 24 mil horas de voo. Em 1987, tirou um curso 
da IATA em “Airline Management and Aviation Safety”na Uni-
versidade de Bath no Reino Unido. Foi nomeado representan-
te das LAM nas Comissões de Inquérito ao acidente do B737 
das Linhas Aéreas de Moçambique ocorrido em Lichinga em 
1989, e ao acidente com um DC-3 em Quelimane em 1988.

são de Inquérito Moçam-
bicana  em que afirmou 
não ser possível ter duas 

-134A tinha  2 sintonizadores 
de frequências de rádio-aju-
das  colocados no Pedestal 
Central  entre os dois pilo-
tos e à frente do Mecânico 

estações VOR  a trans-
mitir simutaneamente na 
mesma frequência e na 
mesma região geográfica. 

Mesmo se o tal “VOR Fal-
so” estivesse a transmitir 
em simultâneo na frequên-
cia do VOR de Maputo te-

de Voo. Esses dois painéis 
eram de difícil acesso e mui-
to pouco visíveis por parte 
do Navegador pois a posição  
em que ele estava sentado 

A instalação de um VOR, 
como qualquer outra rádio-
-ajuda à navegação aérea é um 
processo complexo e extrema-
mente delicado.  A calibração 
final das rádio-ajudas depois 
de instaladas é feita em dois 
processos distintos. A primei-
ra calibração é feita em terra 
e, por fim, são feitos vários 
voos em diferentes horas do 
dia com aviões equipados com 
tecnologia especial para veri-
ficar a veracidade, coêrencia e 
estabilidade do sinal emitido. 

Incluído neste processo, to-
das as rádios-ajuda têm que 
ter em conta a “Declinação 
Magnética” correspondente 
à região onde se encontram 
instaladas.  Entende-se por 
“Declinação Magnética” a di-
ferença em graus de azimute 
que existe entre o Polo Ver-
dadeiro e o Polo Magnético. 

Sem contar com outros as-
pectos, a correcção e calibra-
ção de uma rádio-ajuda VOR  é 
um quebra-cabeças que impos-

ria que ter uma potência 
de transmissão tão grande 
que pudesse sobrepor-se 
ao sinal  transmitido pela 
estação VOR de Mapu-
to.  Não seria certamente 
com geradores portáteis 
que isso iria acontecer.  

a visão do painel selector 
estava obstruída pelo Me-
cânico de Voo . Todos estes 
sintonizadores tinham a ca-
pacidade de seleccionar fre-

sibilitaria a instalação rápida 
ou  temporária de um “VOR 
Falso” de forma  a poder trans-
mitir um sinal “coerente”.

Outro factor que deita por 
terra todas as teorias de cons-
piração por meio de um “VOR 
Falso” é que se forem anali-
sados correctamente os dados 
fornecidos pelas chamadas 
“caixas negras “ (CVR – Co-
ckpit Voice Recorder ou Gra-
vador de Cabine, e DFDR – 
Digital Flight Data Recorder 
ou Gravador Digital de Dados 
do Voo), os pilotos do Tupo-
lev presidencial não estavam 
a captar nenhuma rádio-ajuda 
na última fase do voo (nos 
derradeiros 4 a 6 minutos ).  O 
CVR  confirma isso ao ouvir-
-se claramente  as vozes do 
Navegador e do Comandante  
a afirmarem que não tinham  
indicações de rádio-ajudas. 

Mais ainda, a confirmar estas 
dúvidas do Comandante e do 
Navegador,  também existe ou-
tra afirmação do Co-Piloto, que 

Este ponto é muito im-
portante pois no dia do 
acidente de Mbuzini o 
VOR de Maputo nun-
ca deixou de transmitir 
nem houve interrupções 
de corrente eléctrica na 
capital moçambicana.

quências de VOR e alternati-
vamente frequências de ILS.

A análise pós-acidente dos 
paineis de bordo mostra que 
o painel do Comandante es-

ficou gravada no CVR, em que 
diz não entender porque é que 
as luzes vermelhas do painel 
de rádio-ajudas estavam acesas 
quando deviam estar apagadas. 
Aqui está outro ponto  deveras 
importante que ajuda a confir-
mar  a questão de não estarem 
a captar nenhuma rádio-ajuda 
nos últimos minutos de voo. 
Mais à frente explico porque 
é que isso aconteceu. Estas 
luzes, por estarem acesas, con-
firmam que nenhuma rádio 
-ajuda estava a ser dectectada 
pelos instrumentos de bordo. 
No sistema do Tupolev, essas 
luzes teriam de estar apagadas 
se estivessem a captar correc-
tamente o sinal transmitido.

É de salientar que todas a 
rádio-ajudas têm um identi-
ficador em Código Morse  e 
os pilotos do Tupolev presi-
dencial pura e simplesmente 
ignoraram essa identificação, 
ou seja, nunca  escutaram o 
identificador Morse corres-
pondente ao VOR de Maputo.

De novo a morte de Samora Machel - 3

“VOR Falso” ou as Incongruências 
da Teoria da Conspiração

Por meio da análise do CVR percebe-se pefeitamente que quem estava a navegar sózinho – convém 
repetir: SÓZINHO – o avião até aos últimos 6 minutos antes da colisão era o Navegador. Este tripulante 
tinha a totalidade dos comandos através do Piloto Automático no que diz respeito à viragem do avião 
e rumo a seguir, sem nenhuma acção ou confirmação dos Pilotos. O CVR mostra que o Comandante 

estava numa conversa amena com o Mecânico de Voo, falando de assuntos que não tinham nada a ver 
com o voo e de problemas de combustível que havia tido em outros voos. Inclusivamente, estavam a 

decidir sobre como dividir no fim do voo as bebidas que iriam restar do “Catering” especial para voos VIP.

Tupolev presidencial

Por: Comandante Luís Dias
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tava sintonizado na frequên-
cia do VOR de Maputo, mas 
não tinha introduzido a ra-
dial correcta.  Por distracção 
ou por outro motivo, deixou 
ficar a Radial do VOR de 
Lusaka (Radial 164) quan-
do deveria ter seleccionado 
225 (rumo de intercepção à 
Radial 045 do VOR de Ma-
puto). O  painel do Co-piloto 
estava sintonizado na fre-
quência do ILS de Maputo.  

Não se consegue per-
ceber, através da análise 
das caixas negras, quan-
do é que estas frequências 
foram introduzidas, nem 
quem as introduziu. Aqui 
começa a grande confusão.

Por meio da análise do 
CVR percebe-se pefeita-
mente que quem estava a 
navegar sózinho – convém 
repetir: SÓZINHO – o avião 
até aos últimos 6 minutos 
antes da colisão era o Nave-
gador. Este tripulante tinha 
a totalidade dos comandos 
através do Piloto Automá-
tico no que diz respeito à 
viragem do avião e rumo a 
seguir,  sem nenhuma acção 
ou confirmação dos Pilotos.

O CVR mostra que o Co-
mandante estava numa con-
versa amena com o Mecânico 

de Voo, falando de  assuntos 
que não tinham nada a ver 
com o voo e de problemas 
de combustível que havia 
tido em outros voos . Inclu-
sivamente, estavam a deci-
dir sobre como dividir no 
fim do voo as bebidas que 
iriam restar do “Catering” 
especial para voos VIP.  

O Co-piloto até aos últi-
mos 5 minutos de voo esta-
va completamente alheio a 
tudo, pois escutava, através 
do Rádio HF, a transmissão 
do noticiário e de um progra-
ma musical da Rádio Mosco-
vo, daí a sua grande surpresa 
quando de repente repara que 
as luzes do Painel das Rádio-
-ajudas estavam acesas quan-
do deveriam estar apagadas.

Mas mesmo sem terem 
identificado as rádio-ajudas 
ou,  mesmo que por qualquer 
motivo, tenham inicialmente 
selecionado a frequência er-
rada do VOR de Matsapha 
, ainda dispunham do Ra-
dar de Bordo, instrumento 
fundamental que serviria de 
“back-up”e confirmação da 
posição geográfica do avião.  
A Baía de Maputo com os 
seus contornos muito ca-
racterísticos é praticamente 
inconfundível . Em nenhu-

ma altura foi feita alguma 
tentativa pela tripulação de 
utilizar o Radar de Bordo, 
mesmo nos minutos finais 
quando entraram em pânico 
e se aperceberam que esta-
vam perdidos.  Se tivessem  
utilizado o Radar de Bordo 
ter-se-iam apercebido, qua-
se que de imediato, que não 
estavam onde deviam estar.

Numa situação normal não 
teriam sequer necessidade de 
utilizar rádio-ajudas uma vez 
que nesse dia  as condições 
meteorológias de Maputo 
poderiam até ter permitido 
uma aproximação visual com 
a ajuda do  Radar de Bordo.

Mas tudo isto são os ins-
tantes finais do voo. No 
entanto, o erro  começa 
muito antes quando inade-
vertidamente  alguem no 

“cockpit” seleccionou o 
VOR de Matsapha o que 
originou a viragem inicial. 

Não é de estranhar que 
esta selecção tenha acon-
tecido, pois a indisciplina 
e falta de profissionalismo 
demonstradas no voo de 19 
e Outubro de 1986 eram de 
tal ordem que não havia nin-
guém a verificar o que o ou-
tro fazia ou deixava de fazer. 

Esta regra é  FUNDA-
MENTAL na aviação.  Nin-
guém – repito: NINGUÉM 
– num “cockpit” pode alterar 
seja o que for, sem a confir-
mação do outro tripulante. 

Mais uma vez a análise do 
CVR  demonstra claramente 
que nunca em nenhuma altu-
ra foi feita qualquer tentati-
va por parte dos tripulantes 

para confirmarem as acções 
uns dos outros nem foram 
efectuados os chamados 
“Checklists”, ou «listas de 
verificação», procedimentos 
escritos que requerem a lei-
tura por  um Piloto e o outro 
confirma a acção num siste-
ma de perguntas e respostas, 
em voz alta . Os “checklists” 
existem porque a memória 
do ser humano é falível e não 
se consegue lembrar de tudo 
o que há para fazer, muito 
menos numa aeronave. As 
pessoas quando vão ao su-
permercado levam normal-
mente uma “listinha” para 
se lembrarem daquilo que 
pretendem comprar. Pois, 
os “Checklists” funcionam 
nos mesmos termos, só que 
têm que ter a intervenção de 
pelo menos dois tripulantes.

A viragem que é feita no 
rumo do avião coincide exac-
tamente  com a Radial 045 do 
VOR de Matsapha nas proxi-
midades do aeroporto da Swa-
zilândia. Disso eu não tenho 
dúvidas nenhumas e todos os 
PROFISSIONAIS sabem que 
foi isto que aconteceu. Friso  
aqui a palavra em letras ma-
íusculas pois há profissionais 
e há outros que se dizem pi-
lotos mas que de profissional 
têm muito pouco. A diferen-
ça para os leigos não parece 
ser muita mas é uma questão 
de vida ou de morte, o que 
se verificou neste acidente.

 Já anteriormente  o  afir-
mei,  que na altura eu era Co-
-piloto das LAM no DC-10 e 
que demonstrámos em voo, 
posteriormente ao aciden-
te, a dois altos dirigentes do 
Partido e do Governo que se 
encontravam no “Cockpit”  as 
manobras e selecções de fre-
quências que levaram o avião 
fazer a viragem fatídica .

O governo sul-africano, na 

altura sem o conhecimento do 
Governo de Moçambique, re-
alizou dois voos para provar 
que era possível captar o sinal 
do VOR de Matsapha e que o 
ponto de viragem coincidia 
com a viragem do TU-134A. 
O primeiro voo foi feito si-
multaneamente por dois Mi-
rage F1  da Força Aérea Sul-
-Africana e o segundo voo foi 
feito com uma aeronave civil 
especialmente equipada para 
o efeito. Estes dois voos pro-
varam claramente que não só 
o sinal do VOR de Matsapha 
era  forte e facilmente  de-
tectável pelos receptores de 
bordo, como também prova-
ram que a viragem em rota do 
TU-134A foi feita no ponto 
de intercepção da Rota com 
a Radial 045 de Matsapha.

Prometi no início deste ar-
tigo que explicaria a razão 
porque nos momentos finais 
( +/- 6 minutos ) os pilotos 
não tinham qualquer indicção 
de rádio-ajudas e ela é muito 
simples . A transmissão dos 

sinais de rádio-ajudas é  feita 
em linha recta ou seja à  linha 
de vista e o TU-134A  nos úl-
timos minutos encontrava-se 
tão baixo e tão fora de Rota  
que estava escondido pelos 
montes Libombos e deixara 
de receber  qualquer sinal .  
Daí o Navegdor dizer clara-
mente que “não temos nada 
“ e  o Comandante afirmar 
que “não conseguia ver nada 
que estava tudo nublado” . 

Claro que estava “nublado”, 
sem se aperceberem estavam 
a olhar para uma montanha  
onde finalmente embateram.

De recordar que o Coman-
dante Sá Marques vinha 14 
minutos atrásdo voo VIP, num 
voo do Boeing 737 das LAM, 
Beira-Maputo, quando se deu 
o acidente de Mbuzini, e não 
teve qualquer problema com 
as rádio-ajudas de Maputo. 
Estavam a trabalhar perfei-
tamente. Mais uma vez este 
ponto é muito importante ao 
confirmar o que afirmei ante-
riormente.  Não era possível 

outro VOR  estar a sobrepor-
-se  ao VOR de Maputo.

Mesmo nós, pilotos da 
LAM, com muita experiência 
de voar em Moçambique, com 
rádio-ajudas fracas, recorría-
mos a alternativas para con-
firmar a posição geográfica da 
aeronave. Utilizando o Radar 
e utilizando outras rádio-aju-
das como o NDB (Farol Não-
-Direccional), ou mesmo os 
sinais tansmitidos pela Rádio 
Moçambique. Sempre confir-
mámos o sinal do VOR  com 
o sinal do NDB  e vice-versa.

Na falta de rádio-ajudas 
para a Navegação Aérea outro 
método alternativo, não ofi-
cial mas valioso, era utilizar a 
frequência de transmissão das 
antenas da Rádio Moçambi-
que na Matola, e que podia ser 
captada pelo ADF (Automatic 
Direction Finder ou Localiza-
dor Automático de Direcção) 
do avião pois a frequência de 
737Mhz da Rádio Moçambi-
que estava dentro das bandas 
recebidas pelo ADF do avião. 

Embora isto não fosse um 
método de muita precisão foi 
muitas vezes utilizado  pois 
sabíamos a localização geo-
gráfica das antenas da Rádio 
Moçambique e a distância 
e azimute para a pista. Com 
as faltas de corrente eléctri-
ca constantes dos Aeroportos 
em Moçambique  este méto-
do foi muitas vezes utilizado 
para confirmar a localização 
do avião. Repito que não 
era muito preciso, mas em 
caso de dúvida  recorre-se a 
tudo para evitar um acidente.

Se os pilotos não tinham 
a certeza do local onde es-
tavam, a única forma seria 
voar à vertical da rádio-ajuda, 
neste caso o VOR  de Mapu-
to, e utilizar esse ponto como 
um fixo inicial de aproxima-
ção. Isto é importante pois 
era a única forma garantida 
de não cometerem erros,  es-
pecialmente em voo noctur-
no em que as possibilades 

O VOR de Matsapha

(Continua na página seguinte)

Estações VOR de Maputo e Matsapha
      Frequência  Identificativo em Morse

Maputo     112.7 MHz    … -- .-  (VMA)
Matsapha    112.3 MHz    … -- …  (VMS)
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(Continuação da página anterior)

Outro factor que temos 
que tomar em conta foi que 
esta tripulação trabalhou 
mais de 17  horas sem ter um 
descanso intermédio ade-
quado conforme está  pre-
visto nas regras aeonáuticas. 

O tal descanso em Mbala 
dentro do avião não pode ser 
tomado em conta, antes pelo 
contrário foi mais um factor 
a aumentar o «stress».  Não 
se trata exactamente de um 
motorista de viatura de um 
membro do governo que 
fica eternamente à espera.

O descanso intermédio 
teria que ser estruturado na 
vertente física e temporal. 
Ou seja, a tripulação não 
sabia quanto tempo tinha 
para descansar adicionando 
ao «stress» e depois o avião 
não tinha condições físicas 
que permitissem o descan-
so adequado da tripulação. 
Mas mesmo que todas essas 
condições existissem não é 
possivel “esticar” o período 
de trabalho até  às 17 ho-
ras. A legislação vigente em 
Moçambique na altura era 
um máximo de 12 horas com 
possivel extensão de mais 
3 horas, mas só em casos 
de emergência ou reposição 
de serviço. Portanto, um 
máximo de 15 horas e em 
condições muito especiais.  

A pergunta que tem que 

ser feita é: se com passa-
geiros normais estas regras 
eram respeitadas porque 
é que num voo VIP des-
respeitou-se  tudo o que 
não se devia desrespeitar 
em relação a combustí-
vel e períodos de trabalho?

Outra questão que demons-
tra o «stress» e cansaço da 
tripulação  e que é claramen-
te evidente na transcrição do 
CVR e do DFDR é  a reac-
ção da Tripulação ao aciona-
mento automático do GPWS 
(Ground Proximty Warning 
System ou Sistema de Aviso 
de Proximidade do Solo) . O 
GPWS é o equipamento que  
alerta os  tripulantes quando 
o avião se aproxima perigo-
samente do solo sem estar 
na configurção correcta de 
aterragem. Neste caso, tinha 
o trem de aterragem recolhi-
do e os FLAPS  (ou freios 
aerodinâmicos) recolhidos,  
que são dois sistemas fun-
damentais para assegurar 
uma aterragem sem perigo. 

O GPWS  para além de 
ter um aviso oral através 
de uma voz pré-gravada e 
simultaneamente uma  bu-
zina propositadamente “ir-
ritante”,  também tem uma 
luz  geralmente vermelha 
que pisca  enquanto o alar-
me tocar. Este alarme to-
cou durante 32 segundos, 
uma eternidade em termos 

aeronáuticos . A tripulação 
nãofez absolutamente nada 
para contrariar este alarme.  

A regulamentação pres-
creve que o piloto deve re-
agir a este alarme dentro 
de 2 a 3 segundos sem ter 
que estar a identificar a ori-
gem ou causa do alarme, 
ou seja, tem que actuar de 
imediato e subir para uma 
altitude segura e só depois 
do  alarme deixar de tocar 
então analisa a situação.  

Se tivessem respondido 
correctamente ao alarme, a 
reacção teria sido  accionar o 
potência máxima ao motores 
e simultaneamente  puxar o 
nariz do avião para cima 
na atitude máxima possível 
com o intuito de subir o mais 
rapidamente até o alarme pa-
rar. O piloto não tem forma 
de “calar” o alarme a não ser 
subindo rapidamente para 
uma altitude segura. Esta 
manobra de recuperação é 
repetida universalmente por 
todos os pilotos  todos os 
semestres nas verificações 
de proficiência a que os pi-
lotos por Lei estão sujeitos.

O que aconteceu  neste 
acidente é que o pânico era 
de tal ordem que entraram 
numa situação psicológica 
gerada pelo «stress»,  mui-
to comum nos acidentes 
aéreos,  chamada “Tunel 

Vision” ( Visão de Túnel 
) . Mais  concretamente, 
concentram-se num único 
problema sem se aperce-
berem ou abstraindo-se de 
outros  problemas ou avi-
sos que ocorrem à sua volta.  

Situação algo semelhante 
quando as pessoas utilizam 
o telemóvel na condução 
da sua viatura , a atenção 
à condução reduz drastica-
mente . Embora no exemplo 
da condução da viatura não 
exista o «stress» induzido 
pelo pânico que aumenta ge-
ometricamente  os erros .  A 
questão é  que o cérebro hu-
mano não consegue resolver 
múltiplos conflitos  simulta-
neamente . Por isso, os avi-
ões têm alarmes , indicações 
de instrumentos, procedi-
mentos , “checklists” e ou-
tros métodos  que auxiliam 
o piloto a resolver estes con-
flitos e a eliminar os erros 
gerados devido ao «stress».

Há muitos outros factores 
técnicos e psicológicos  que 
“ajudaram” circunstancial-
mente  este acidente,  que 
vão desde o abandono  abai-
xo da Altitude de Segurança  
ou do treino da tripulação  
à questão da filosofia com-
portamental da tripulação. 

Este acidente em termi-
nologia aeronáutica  é clas-
sificado como um acidente 
CFIT (Controlled Flight 

Into Terrain ou Voo Contro-
lado Contra o Terreno). Isto 
é, o avião está em perfeitas 
condicões de voo controlado 
(não está em voo invertido 
ou noutra atitude  anormal), 
todos os sistemas estão ope-
rativos, no entanto, as ac-
ções da tripulação ou a falta 
delas e a reacão aos alarmes  
conduzem o avião a emba-
ter fatalmente com o  solo.

Tudo isto é perfeitamente  
claro para quem realmen-
te entende de aviação.  As 
teorias conspiracionistas e 
obscuras que recente e re-
petidamente têm vindo ao 
de cima são completamente 
absurdas e ridículas. Infe-
lizmente, sempre que num 
acidente aéreo estão envol-
vidos altos dirigentes políti-
cos, a condução e conclusão 
dos inquéritos  são sempre 
obstruídas por políticos com 
interesses diversos que con-
seguem distorcer a verdade. 

Estas interferências políti-
cas tem paralelos semelhan-
tes, tais como o acidente  
que vitimou o primeiro-mi-
nistro português, Sá Carnei-
ro,  e mais recentemente o 
presidente polaco, Lech Ka-
czynski. Ambos os aciden-
tes também perfeitamente 
explicáveis. No entanto, os 
políticos teimam em  dis-
torcer a verdade do factos. 
(Canal de Moçambique)

de voo visual são ínfimas.
O abandono abaixo da Al-

titude de Segurança de 3000 
Pés ( +/- 1000 metros ) con-
forme prescrita para a área 
de aproximação de Maputo, 
sem ter alguma indicação de 
rádio-ajuda,  foi outra atitude 
negligente por parte da tripu-
lação. Esta altitude é como 
se fosse a rede de segurança 
de um trapezista num Cir-
co, evita que embata no solo

A falta de combustível foi 
também um factor determi-
nante para o «stress» da tri-
pulação e daí a entrada em 
pânico. O avião não tinha 
combustível para alternar 
para a Beira conforme pres-
creviam as regras impostas 
à operação de aeronaves ci-
vis. Mais uma vez foram re-
duzidas as margens de segu-
rança para um voo normal, 
quanto mais  um voo VIP.

Tripulação Cansada e o Sinal de Alarme do GPWS

Estação VOR, semelhante à do Aeródromo de Maputo que se encontra instalada em Magoanine A. O VOR de Maputo (VMA) transmite nos 112.3 MHz. 
Os pilotos do Tupolev presidencial seleccionaram a frequência do VOR de Matspaha (112.7 MHz) por engano. O Co-piloto não conferiu o indicativo do 
VOR de Maputo pois estava distraído a escutar o noticário e música da Rádio Moscovo, e o Comandante não cumpriu com os regulamentos obrigatórios 

de verificação das listas, ou «Checklists», de descida e aproximação, ocupando-se em vez disso de questões estranhas ao voo.




