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Centrais
De novo a morte de Samora Machel – 2

Um VOR falso nunca pode
enganar um piloto
Por: Armando Cró Braz *
Nunca um VOR falso pode
enganar um piloto, porque o
piloto sabe que tem sempre que
seguir um rumo. Se um VOR
falso acontecesse, o avião teria
que sair do rumo, que é só um:
neste caso o avião teria que seguir o rumo Kurla-Maputo, (1
do Quadro) como havia sido
instruído pela torre de controlo do Aeródromo de Maputo.
A mudança de rumo aconteceu por decisão do Navegador,
tendo o próprio Comandante
perguntado porque estavam a
voltar e porque não iam directos.
O avião estava seguir o rumo
aproximado de 180° (Kurla-Maputo), quando voltou para
o rumo 221°. O Rumo da pista 23 de Maputo era de 225°,

ou seja, o rumo 221°, era sensivelmente paralelo à pista.
Se os tripulantes não estivessem distraídos com a distribuição de bebidas retiradas
do voo, teriam verificado que
duas paralelas nunca se encontram, pelo que o avião nunca
poderia chegar à pista a manter
aquele rumo, como aconteceu
durante todo o resto do voo.
As últimas palavras do Comandante, foram “não há ILS
nem NDB” (19h21m36s) e
não falou em qualquer VOR.
O VOR foi um engano brutal do Navegador, que tem uma
explicação que dei na altura do
acidente a quem me questionou, mas foi mais importante
arranjar um Bode Espiatório –
o VOR FALSO – , sópara en-

KURLA

(Quadro 1)

(Quadro 2) _ _ _ _ _ _ Trajecto do Tupolev presidencial

cobrir muita incongruência da
LAM que não podia sequer ter
aquele avião, nem aquela tripulação a voar, principalmente
depois de um incidente anterior em Mocímboa da Praia e
também para encobrir as falhas
dos “Responsáveis” da autoridade da Aviação Civil e da Segurança do próprio Presidente.
Os depoimentos da parte
moçambicana sobre o acidente
são de bradar aos céus, por ignorarem factos fundamentais
dos motivos do acidente tomando em vez disso, posições
políticas, hoje ultrapassadas.
Nada se conhece sobre o

Diário de Navegação e Caderneta Técnica do Avião.
O presidente Samora Machel merecia maior respeito.
Lamento com muito pesar a
morte de um Presidente que
teria sido importante para toda
a Africa. Nunca poderei esquecer algumas conversas que tivemos quando voámos juntos
ou por motivos profissionais.
Um dia o Presidente Samora
Machel em Lusaca, numa pernoita,
perguntou-nos, como
sua tripulação, o que íamos fazer à noite. Respondemos que
iríamos dar uma volta para nos
divertirmos. A sua resposta foi:

– “Lutei eu tantos anos pela
liberdade e vocês são mais livres do que eu, pois eu não posso sair para parte nenhuma sem
segurança…”
Foi essa segurança, que lhe
faltou quando era mais precisa.
O Engano do Navegador
O erro do Navegador deve-se
ao lado para que foi feita aquela
volta, que nada tem a ver com
um VOR falso, mas com o próprio VOR do Maputo. A tripulação sabia que o avião estava
a voar com as luzes de mínimos
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de combustível acesas, pelo
que era razoável fazer a aproximação mais rápida ao Maputo, que aliás era a única que
permitia que o avião aterrasse
às 19h25m, como estava previsto. O Navegador pretendeu
fazer uma aproximação directa
à pista 23, que na altura tinha
o rumo 225º. Para tal, o avião
teria que intersectar o radial
045 do VOR do Maputo, que
no fundo corresponde ao rumo
contrário que é de 225º. Mas
para intersectar o radial 045 do
VOR do Maputo, era preciso
fazer uma volta, mas exactamente ao contrário, ou seja em
vez de virar para a direita, (3 do
quadro) deveriam ter voltado
para a esquerda mais ou menos
para o rumo 140º (4 do quadro),
para intersectarem o radial 045,
que corresponde ao rumo de

225º e os levava ao final da
pista, porque o radial é sempre
contrário ao rumo de aproximação, uma vez que o radial é
a linha do VOR para o avião e
o rumo é do avião para a pista.
Quando o Navegador disse que era o VOR que indicava, para justificar a volta, o
que o Comandante contrariou,
(19h11m03s), o navegador deveria informar que se queria
posicionar directamente no radial 045 do VOR do Maputo
e que intersectado e voltando
para o rumo 225º, estariam directamente na linha final para
a pista 23 do Maputo, aliás
como havia posteriormente autorizado o próprio controlador
(19h18m46s) . Procedimento
conhecido como “Arc aproach”.
Simplesmente, com a confusão que havia no cockpit sobre

cervejas e coca-colas e outros
motivos alheios ao voo, ninguém reparou que a volta para
intersectar o radial 045º era
uma volta para a esquerda do
mesmo valor e não para a direita. Com a volta para a direita e para o rumo 221º, o avião
ficou a voar paralelo à pista e
sempre a descer e quando passou ao lado do Maputo, a pista
começou a ficar para trás, já a
muito baixa altitude e no trajecto de uma zona montanhosa,
pelo que os instrumentos deixaram de dar indicações, tendo
esta situação dado origem a outra confusão, porque os pilotos
concluíram dela que o Maputo
teria ficado sem electricidade.
Às 19h20m22s o Comandante confessa finalmente, que não
está a perceber nada do voo.
Às 19h21m e 36 segundos é

o próprio Navegador que reconhece que não há para onde ir
e que não há NDBs, nem nada.

Os tripulantes nunca informaram o controlador do Maputo
que tinham efectuado aquela
volta para a direita, como era
obrigatório, nem informaram
que tinham descido para baixo
dos 3000 pés, altitude mínima
para que estavam autorizados.
O aviso de choque eminente com o terreno, também deu
o alerta, durante 30 segundos,

pelo que os pilotos deveriam
imediatamente ter metido a
potência máxima nos motores
e subirem ao máximo gradiente, o que é um procedimento
obrigatário. Infelizmente, também não o fizeram. Fica por
saber o motivo de tal apatia!
O pequeno quadro do que
foi feito e do que deveria ter
sido efectuado, ajudará a compreender o que aconteceu. Por
outro lado se tivessem mantido
o Rumo que traziam antes da
volta (1 do Quadro), e mantendo o rumo (2 do Quadro)
teriam passado à vertical do
Maputo, vontade que o Comandante tinha manifestado. Refira-se que desde logo no relatório
preliminar, o País fabricante
do avião percebeu o que se tinha passado, apontando pontos
coincidentes com este quadro.

* Comandante Cró
Braz, ex-piloto da LAM,
de 1970 a 1988, tendo
voado na LAM os aviões
DC-3, F-27, Boeing- 737,
HS-125 (Avião Execu-

tivo) e posteriormente em
Portugal os aviões HS-748,
ATP, BA-146 e Airbus-320.
Em diversas ocasiões
transportou o Presidente Samora Machel em voos do-

mésticos e internacionais,
assim como com o Presidente Joaquim Chissano e o
actual Presidente, Armando
Guebuza, ainda como ministro. Presentemente de-

sempenha as funções de advogado, com pós-graduação
em Direito Aéreo e Espacial.
É co-autor do livro «Textos de Direito Aéreo», publicado pela Bertrand em

2003, e participante em
vários seminários nomeadamente na Universidade
Clássica de Lisboa e na
Ordem dos Advogados.
(Canal de Moçambique)

O Comandante profere as
suas últimas palavras ao afirmar que não há NDB nem ILS.
Nenhum deles se refere mais
a qualquer VOR.
3 segundos, depois deu-se o
impacto

