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editorial
Caro leitor,
A décima terceira edição da Revista Safety News é a primeira da nova diretoria (biênio
2021-2023), à qual damos as boas-vindas e desejamos muito sucesso nesta jornada.
No artigo de capa, do Espaço CENIPA, o Coronel Aviador da FAB Alexander Coelho Simão
aborda um tema muito importante acerca das excursões de pista: landing overruns. O
autor nos mostra dados relevantes que merecem uma atenção especial, bem como fatores
que contribuem para esse tipo de evento. Também nos mostra lições aprendidas de um
incidente grave ocorrido aqui no Brasil em 2007.
No Espaço ABRAPAV, a Dra. Maria da Conceição Correia Pereira fala sobre os impactos
psicossociais e o enfrentamento ao COVID-19 na aviação. Diante das implicações que a
pandemia trouxe ao ser humano, a autora aborda os cuidados que a organização deve ter
com seus funcionários.
No Espaço GOL, o Cop. Pedro Gomes trata de um tema bastante relevante, que é o
reconhecimento de mau funcionamento do motor. O autor alerta para a importância de
interpretar corretamente a falha, para que se faça um gerenciamento adequado da pane,
e pontua algumas boas práticas e recomendações da indústria para lidar com esse tipo
de evento.
No Espaço ASAGOL, o autor Eduardo Morteo dá continuidade a uma série de artigos,
dessa vez abordando os mecanismos de defesa do ser humano frente a sentimentos
desagradáveis, como, por exemplo, a ansiedade. Ele também cita alguns exemplos destes
mecanismos de defesa nos treinamentos.
No Espaço IFALPA, selecionamos um Position Paper que aborda um tema muito importante
acerca das mulheres na aviação. A Associação enfatiza a importância de uma cultura de
inclusão, diversidade e equidade na indústria.
Boa leitura!
Cop. Marcos Aurélio de Carvalho
Presidente da ASAGOL
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Por Alexander Coelho Simão*

landing
overruns
1. Introdução

No dia 17 de julho de 2007, a excursão
de pista do TAM 3054 durante o pouso no
Aeroporto de Congonhas resultou no maior
acidente aéreo da aviação brasileira. O Airbus
A320 saiu pela lateral esquerda da pista 35L,
extrapolou o limite patrimonial do aeródromo e
colidiu contra edificações, acarretando a morte
de 199 pessoas.
As excursões de pista, conhecidas no cenário
internacional como runway excursions,
ocorrem quando as aeronaves ultrapassam
os limites da pista durante as operações de
pouso e decolagem. Estatísticas mostram
que tais eventos são atualmente o tipo mais
comum de acidente na aviação mundial.
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Excursões de pista: mitigando
os riscos de landing overruns

2. Fatores Contribuintes

As landing overruns acontecem quando as
aeronaves cruzam o limite longitudinal das
pistas durante o pouso. Dentre os fatores
contribuintes mais recorrentes para esse
tipo de evento, a condição da pista é o mais
importante, respondendo por 58,8% do total.
Tal condição está quase sempre relacionada à
redução no atrito de frenagem entre os pneus
da aeronave e a superfície da pista (Tabela 1).
Fator

%

Pista molhada/contaminada

58,8

Pouso longo

38,9

Velocidade acima do normal

19,9

Na última década, ocorreram 186 acidentes,
153 incidentes graves e 34 incidentes que
resultaram em saída de pista na aviação civil
brasileira, totalizando 373 ocorrências. Mais
de 90% das aeronaves envolvidas sofreram
danos substanciais.

Decisão incorreta de pousar

16,3

Aquaplanagem

13,8

Vento de cauda

13,6

Uso incorreto/tardio dos freios

11,3

Uso incorreto/tardio dos reversos

11,1

Resumidamente, este artigo tem por objetivo
apresentar os fatores contribuintes e um
estudo de caso do tipo mais comum de
excursão de pista: as landing overruns.

Aproximação mais alta que o normal
Tabela 1: Fatores contribuintes mais
recorrentes nas landing overruns

6,1
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O Global Action Plan for the Prevention
of Runway Excursion ressalta que não há
uma única razão que explique a significativa
influência das condições da pista nas landing
overruns. Segundo o documento, alguns
manuais contêm informações de desempenho
de pouso incompletas. Além disso, a redação
utilizada para descrever uma condição
particular de pista nem sempre está alinhada
com o que é reportado aos pilotos, exigindo
interpretação por parte das tripulações.

A aquaplanagem, também conhecida como
hidroplanagem, foi relatada como fator
contribuinte em 13,8% das landing overruns.
Segundo o CENIPA, a presença de água
na pista pode reduzir o coeficiente de atrito
de três diferentes modos: hidroplanagem
dinâmica (parcial ou total), hidroplanagem
viscosa e hidroplanagem com reversão da
borracha. Qualquer uma das três poderá
degradar a capacidade de controle direcional
e de frenagem de uma aeronave.

A I C A O d e s c re v e q u e i n f o r m a ç õ e s
desatualizadas ou imprecisas sobre as
condições da pista e a meteorologia do
aeródromo podem ser reportadas à tripulação.
Segundo o EUROCONTROL, a validade dos
resultados de medição de atrito também é
limitada no tempo, pois as condições na pista
podem mudar significativamente depois que
o dispositivo de medição do coeficiente de
atrito foi utilizado.

Conforme mostra a EASA, o vento de cauda
é outra variável que aumenta a distância de
pouso, tanto do paliê quanto da corrida no
solo. A combinação dessa condição com
pista molhada foi identificada em 53% de
todas as landing overruns. De acordo com a
ICAO, mesmo um vento de cauda moderado
acarreta grande incremento aos parâmetros de
distância de pouso e decolagem. Nas cartas
de decolagem do King Air F90, por exemplo,
um vento de proa de 10 kt reduz a rolagem
no solo em cerca de 150 pés, enquanto um
vento de cauda de 10 kt aumenta a rolagem
no solo em 350 pés.

Pousos longos são outro fator contribuinte
importante nas landing overruns, respondendo
por aproximadamente 38,9% dos casos. Os
gráficos de pouso fornecidos pelos fabricantes
assumem que a aeronave toca o solo a partir
de determinada distância da cabeceira,
normalmente na ordem de 1.000 pés. Um
pouso longo é claramente indesejado, pois
aumenta a distância necessária para a
aterragem, reduzindo, como consequência,
a margem de pista disponível.
O Global Runway Safety Action Plan reforça
a importância de que a aeronave cruze a
cabeceira na altura correta e com a rampa
adequada, pois uma altura excessiva no
cruzamento da cabeceira aumentará a
distância de pouso. O mesmo se aplica
quando o ângulo de aproximação é mais
raso, pois, na maioria das vezes, a aeronave
flutuará por algum tempo antes do toque, o
que consumirá quantidade considerável de
pista. Níveis de desaceleração durante a
flutuação podem ser 5 a 10 vezes menores
do que na frenagem no solo.
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Cruzamentos de cabeceira com velocidade
alta foram citados em 19,9% das landing
overruns. Conforme nos mostra a Flight Safety
Foundation, a velocidade de cruzamento da
cabeceira tem influência relevante na distância
de pouso: tanto a distância percorrida no paliê
quanto a corrida no solo aumentam com a
velocidade de pouso.

Segundo o EUROCONTROL, existem outras
implicações em operar com vento de cauda:
uma pista escorregadia, combinada com vento
de cauda, traz potencial para aquaplanagem
a uma velocidade muito mais lenta do que
normalmente se espera, e o controle do
leme torna-se zero quando o vento de cauda
coincide com a velocidade da aeronave,
deixando apenas a frenagem como meio de
direção.

3. Relatório Final IG-159/
CENIPA/2014 – Lições Aprendidas
3.1 Histórico do voo
A aeronave decolou do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, MG (SBCF), com destino ao
Aeroporto de Porto Seguro, BA (SBPS), a fim
de realizar voo de transporte aéreo público
regular, com 5 tripulantes e 105 passageiros
a bordo.
Após o pouso na cabeceira 10 de SBPS, a
aeronave ultrapassou a Distância Utilizável
para Pouso (LDA - Landing Distance Available)
e parou na área de escape pavimentada,
localizada após a cabeceira oposta.
A aeronave teve danos leves. Todos os
ocupantes saíram ilesos.

Fraseologia do órgão ATS: é possível que a
não inclusão de informação sobre a existência
de água na pista nas mensagens veiculadas
pelo serviço de controle do aeródromo
tenham contribuído para que a aeronave fosse
configurada para o pouso equivocadamente.
Julgamento de pilotagem: a avaliação
inadequada das condições meteorológicas
levou à preparação da aeronave para o pouso
com pista seca, embora a condição de pista
molhada fosse mais provável, em função das
informações disponibilizadas. Do mesmo
modo, o julgamento equivocado da extensão
de pista que ainda havia adiante da aeronave
contribuiu para o retardamento da aplicação
dos reversores e dos freios, aumentando o
comprimento de pista necessário para parar
a aeronave.
Percepção: no caso em tela, houve
percepção tardia das condições da pista,
bem como avaliação imprecisa da extensão
de pista disponível para pouso. É possível que
a preocupação do piloto com a possibilidade
de ocorrência de windshear tenha influenciado

sua capacidade de avaliação das reais
condições presentes na operação.
Processo decisório: a inadequada avaliação
das condições meteorológicas comprometeu
o planejamento do voo, levando a tripulação
a lidar com circunstâncias inesperadas.
Sob influência das condições presentes no
contexto de operação, a tripulação apresentou
processo decisório equivocado, que
comprometeu o gerenciamento da operação
em pista molhada.
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3.2 Fatores contribuintes
Aplicação dos comandos: a inadequação
no uso dos reversores e dos freios contribuiu
para incrementar o comprimento de pista
necessário para completar o pouso com
segurança. Além disso, é possível que alguma
deficiência no uso dos comandos de voo
tenha resultado em um flare excessivamente
longo, aumentando, com isso, o comprimento
de pista necessário para o pouso da aeronave.

4. Conclusão

Algumas medidas preventivas relativas a
aeródromos requerem investimento a longo
prazo e demandam tempo. Todavia, a
implantação de procedimentos operacionais
padronizados pelos operadores, quando
amplamente difundidos e treinados pelas
tripulações, representam excelente ferramenta
de prevenção aos casos de excursões de pista
a curto e médio prazos. Tais procedimentos
incluem desde o estabelecimento de padrões
mínimos para aproximação estabilizada até o
uso adequado dos dispositivos de frenagem
da aeronave.
É consenso que não existe uma única
metodologia que possa prevenir todos os
casos de excursões de pista; no entanto,
estudos sobre o assunto vêm sendo realizados
ao longo dos anos, possibilitando a criação
de novos procedimentos e tecnologias que
podem ser adotados pelas empresas aéreas
para evitar esse tipo de ocorrência.
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O impacto psicossocial e o
enfrentamento ao SARS-CoV-2
(COVID-19) na aviação
Por Maria da Conceição Correia Pereira*

SARS-CoV-2
Introdução

Passado mais de um ano, a pandemia por
SARS-CoV-2 (COVID-19) continua a ter
um impacto sem precedentes e duradouro
na indústria da aviação. A Organização
Internacional de Aviação Civil (OACI) tem
estimado uma redução de passageiros nos
voos domésticos e internacionais de até
61% comparado ao ano 2019. Na semana
de 12 de julho de 2021, o número de voos
regulares em todo o mundo aumentou em
aproximadamente 48,5% em relação à
mesma semana de 2020 (STATISTA, 2021)
A OACI avalia que o ano de 2020 foi um
dos mais desafiadores que a indústria da
aviação já enfrentou. O rescaldo desses
tempos criará mudanças na forma como as
empresas de aviação e companhias aéreas
operarão no futuro (OACI, 2020).
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Pensando objetivamente no processo de
reativação e recuperação das operações
a é re a s c o m o a t i v i d a d e h u m a n a e

transporte de mobilidade humana, tornase imprescindivel implementar ações que
permitam manter e ampliar o contexto da
segurança operacional e que, efetivamente,
possam mitigar os riscos que afetam
o desempenho humano, derivados de
condições não favoráveis, na dimensão
psicossocial e da saúde mental do pessoal
aeronáutico, considerando as consequências
da pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).
Neste texto, temos como foco uma
reflexão sobre os impactos, especialmente
psicossociais, que promoveram um
desalojamento nas condições humanas
existentes e consideradas, até então,
abrigadoras. Estamos vivendo um momento
de rompimento. O isolamento social é uma
dessas condições que nos impõe alguns
rompimentos. Também estamos, seres
humanos, buscando oportunidade para
o novo, tentando encontrar espaço de
resistência e resiliência no caminhar da vida

Não podemos deixar de pensar que a
aviação é antes de tudo realizada por
pessoas, que já convivem, na rotina das
suas atividades no âmbito aeronáutico, com
muitas exigências, na condição de atividade
sociotécnica complexa.
A aviação por si possui um grau de estresse
que exige maior atenção do indivíduo que
exerce suas atividades no sistema como
um todo. Ela requer que o operador, onde
quer que esteja dentro do seguimento
aeronáutico, possa desempenhar suas
tarefas de forma consciente e presente em
todas as suas ações técnicas operacionais.

SARS-CoV-2 (COVID-19):
Considerações científicas
e reflexões psicossociais

A literatura científica sobre SARS-CoV-2
(COVID-19) vem se ampliando, embora
ainda existam muitas questões a serem
respondidas para a compreensão médica,
relativas à contaminação e adoecimento
provocado pelo vírus no ser humano.
E também se faz pertinente ampliar o
entendimento do impacto psicossocial
e do sofrimento advindo da vivência da
crise provocada pela pandemia que, além
de trazer dores e angústias, muitas vezes
encontram ressonâncias com outras
questões pré-existentes e fica evidente que
alguns sentem-se mais desamparados e
entram em condições de dor mais profunda.
E outros, tendo uma estrutura psíquica
interna mais fortalecida, conseguem lidar
com resiliência e força mais criativa diante
das adversidades que o momento atual
vem dimensionando. (RIBEIRO; NATHASJE;
CERRI, 2021)
Diante da pandemia, a angústia e o medo
da morte estão muito acentuados e
acionam nosso sistema de defesas frente às
ameaças. Esse fato é da condição humana,
não necessariamente vamos considerar
respostas tais quais: agressividade,
irritabilidade, tristeza, insônia, tédio, vazio e
desesperança como sintomas especificos
do adoecimento, mas são alguns dos
vários estados emocionais e psicológicos
que podem surgir e precisam de cuidado.
Considerando os processos psíquicos de

cada um, e a sua condição de estrutura
psicológica, haverá também possibilidades
de resposta de negação da realidade
e, assim, estes estados podem levar as
pessoas a se colocarem em risco quanto
ao vírus e levarem riscos a outros. (RIBEIRO;
NATHASJE; CERRI, 2021)
Infelizmente, o número de mortes no nosso
país tem sido impactante considerando
outros países de número populacional
semelhante. Um fenômeno humano que
enfrentamos nesse momento é o luto, e um
luto coletivo, pois toda a população enfrenta
situações de perdas cumulativas, e de perda
de alguém querido.
A Associación de Psicología de Puerto
Rico (2020), em seu manual de perdas
diante do SARS-CoV-2 (COVID-19), diz
que as circunstâncias atuais evidenciam
um contexto em que as pessoas estão
m a n e j a n d o p e rd a s e s o f r i m e n t o s
simultâneos e concorrentes. As dores estão
se acumulando e isso pode de fato ampliar e
prolongar o sofrimento, pois nos coloca em
maior vulnerabilidade diante da saúde como
um todo e é preciso um olhar especial para
a nossa saúde mental.

ESPAÇO ABRAPAV

diante da pandemia e o que ela impõe em
todos os seguimentos humanos, incluindo
a vivência no mundo aeronáutico.

A Sociedade Brasileira de Neuropsicologia
(2021) aponta quatro grandes perspectivas
de impacto na saúde mental devido ao
SARS-CoV-2 (COVID-19).
A primeira perspectiva, associada ao
aumento e a potencialização de sintomas
no indivíduo já com algum tipo de
psicopatologia que a COVID-19 pode ter
impactado (SANTOS, 2020). A segunda,
associada a medos, pânicos e situações de
instabilidade emocional ocasionados pelo
próprio isolamento, pelo medo de perder
pessoas, de pegar o vírus, ou também
relacionados às mudanças de rotina que
ocorreram brutalmente (BROOKS ET AL.,
2020; ORNELL, SCHUCH, SORDI, &
PAIM, 2020; SANTOS, 2020). O terceiro
fator de impacto está associado a essas
mudanças de rotina e isolamento social
e distanciamento social, que podem
ocasionar o desenvolvimento de sintomas
psicopatológicos, acarretando aumento do
uso de substâncias psicoativas, dificuldades
de aprendizagem e/ou diminuição de
fatores protetores e de manutenção da
reserva cognitiva, como atividades de
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lazer, encontro com amigos/família, convívio
escolar, atividades físicas entre outras
(LIVINGSTON ET AL, 2020). E o quarto
impacto está vinculado aos indivíduos
que adquiriram a síndrome respiratória do
Coronavírus-2 e acabam apresentando
manifestações neurológicas como perda
do olfato e/ou paladar, distúrbio da
consciência, doença cerebrovascular aguda,
além de alguns casos com Transtorno do
Estresse Pós-traumático entre outros
processos de adoecimento psicológico
(SZCZESNIAK; GŁADKA; MISIAK; CYRAN;
RYMASZEWSKA, 2020).

contaminados, independente de que tenham
tido sintomas leves ou graves.

O SARS-CoV-2 (COVID-19)
versus pessoal aeronáutico.

No âmbito organizacional, sugere-se que
seja realizado monitoramento do pessoal
aeronáutico, focando as intervenções nas
redes de apoio psicossocial já existentes
ou na formação dessas redes internamente
e externamente. As organizações devem
promover formação a seus operadores
no sentido de que cada vez mais tomem
consciência da relação saúde e segurança
operacional, facilitando a sua autorrefêrencia,
isto significa:

Diante do impacto do SARS-COV-2
(COVID-19) foi possível observar junto
ao pessoal aeronáutico, segundo a OACI
(2020), que houve perdas nas habilidades
relacionadas com o descondicionamento
para a operação e longo tempo de
inatividade. Assim como desatualização
frente a novos protocolos ou mudanças na
execução de procedimentos, restrição a
treinamentos periódicos e, em alguns casos,
ampliou-se volume e intensidade de trabalho
devido a operações exaustivas em voos de
carga, em operações de emergência ou
voos humanitários. (OACI, 2020)
Considerando os fatores de ordem
psicossocial, no contexto das operações
técnicas, às comunicações, com o uso
das plataformas virtuais, trazem nuances
relacionais diferentes do habitual, e as
medidas preventivas, como o uso de
máscara e outros elementos de proteção
salvaguardando o distanciamento físico,
modificam as relações interpessoais. O
medo de perda do emprego tornou-se
um fantasma perseguidor, pois tornouse realidade para muitos. (CIRCULAR
INFORMATIVA 018- AERONÁUTICA CIVIL
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL,
COLOMBIA, 2020).
Em se tratando desses impactos do
SARS-COV-2 (COVID-19) e as condições
psicossociais do pessoal aeronáutico, é
necessário que as organizações aeronáuticas
estruturem ferramentas, e/ou aproveitem
as já existentes para promover medidas de
prevenção e mitigação diante dos impactos
que já estão identificados. Recomenda-se
um olhar especial aos operadores que foram
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Nesse sentido, as organizações aeronáuticas
precisam focar no apoio e cuidado
daqueles que executam as operações
em todos os seguimentos. É importante
considerar que a saúde física e psíquica
desses profissionais não é apenas um bem
individual e fundamental para o exercício
de seu trabalho, conforme previsto em
legislação, mas um bem público diante
da sua responsabilidade com a vida dos
usuários do transporte aéreo.

“Se você, piloto,
controlador ou outro
operador, sente que
precisa de ajuda, procure
ajuda!”. A intensificação
do sofrimento individual
e coletivo é uma
realidade que precisa ser
enfrentada.
Sugerimos como ações pontuais efetivar
campanhas de autocuidado, criar um
canal de escuta permanente para toda
organização, utilizar serviços de plataformas
virtuais para atendimentos tanto médico
como psicológico e social (individual e
coletivo). Criar espaços de encontros
sincrônicos, campanhas para incentivo
de hábitos saudáveis, considerando a
importância do sono como prevenção da
fadiga.
As empresas devem disponibilizar condições
para que se efetive a ajuda e ir buscar, nos
programas que se voltam para os fatores
humanos, os cuidados ao seu corpo
técnico operacional. O devir pós-covid

Esse devir, que se configura como
uma convivência com o SARS-COV-2
(COVID-19), se fundamenta no retorno das
operações que já estão acontecendo, na
busca de reestruturação, onde as empresas
devem manter metodologias para a gestão
dos aspectos de desempenho humano de
seu pessoal, reforçar programas internos de
apoio psicossocial e desempenho humano,

procurando identificar, medir e priorizar
a gestão dos problemas que envolvem o
bem-estar do seu pessoal na resignificação
adaptativa em uma perspectiva de nova
normalidade.
O processo de intervenção psicossocial em
prol da saúde mental requer adaptações
permantentes em função das demandas
que surgem junto ao pessoal operacional e
a intervenção de ordem psicossocial precisa
ser dimensionada para a saúde integral e
deve gerar consciência institucional com
relação a estratégias de mitigação de risco
à saúde.
O enfrentamento à pandemia do SARSCOV-2 (COVID-19) está muito focado
no desafio de adaptar-se a incertezas
e na possibilidade de ir ao encontro de
transformações de ordem individual e
coletiva.

ESPAÇO ABRAPAV

é um momento de se colocar em prática
o programa de apoio por pares - PEER
SUPPORT - que já está regulamentado
pela European Union Aviation Safety Agency
(EASA) e é possível de ser fomentado e
regulamentado no Brasil. O PEER SUPPORT
é um programa que, em sua proposta
e montagem de estrutura de apoio às
tripulações, oferece possibilidade efetiva de
acompanhar de forma especial esse grupo,
e, quem sabe, ser estendido aos demais
profissionais do setor aeronáutico.
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Reconhecimento de mau
funcionamento de motor

ESPAÇO

Por Pedro Gomes*

Os eventos de mau
funcionamento de motor se
tornaram extremamente raros
na aviação comercial atual e,
possivelmente, a maioria dos
pilotos, em toda sua carreira,
nunca irá se deparar com
algum tipo de pane de motor.
Segundo os dados da Airbus, um
motor atual falha, em média,
uma vez a cada 30 anos de
operação.

12

Entretanto, apesar de exaustivamente
treinados em simulador, eventos de
mau funcionamento de motor ainda são
recorrentemente mal interpretados pelos
pilotos. Existem alguns fatores técnicos
que podem contribuir para este cenário –
por exemplo, o deficiente conhecimento
dos sistemas da aeronave; e a inexatidão
dos simuladores de voo em reproduzir
acelerações laterais (p. ex., devido a uma
falha de motor), barulhos (p. ex., durante um
surge/stall) e vibrações (p. ex., em casos de
severe damage).

Além disso, alguns fatores relacionados ao
comportamento humano contribuem para
as falhas de gerenciamento. Por exemplo,
os cenários repetitivos apresentados
durante os treinamentos, apesar de criarem
o condicionamento necessário para o
gerenciamento de situações adversas,
podem contribuir para a formação de um
viés cognitivo conhecido como expectation
bias. Este viés ocorre quando o indivíduo
percebe o cenário de acordo com as suas
expectativas – e não como o cenário de
fato se apresenta. Por exemplo, uma
tripulação que logo após a decolagem sofre
um bird strike em um dos motores, pode
ser sugestionada a interpretar o evento
como um engine severe damage devido ao
barulho da colisão com a ave, apesar de os
parâmetros do motor estarem dentro dos
limites operacionais.
Outro fator comumente associado às
respostas incorretas por parte dos pilotos
é o startle effect. O startle é um reflexo
automático e incontrolável, provocado pela
exposição a um evento repentino que foge
às expectativas do piloto. Este reflexo pode

Identificando e gerenciando panes de motor
A resposta inadequada a um evento de
motor pode tornar o cenário operacional
mais complexo, degradando ainda mais o
desempenho e as qualidades de pilotagem
da aeronave. Abaixo, foram compiladas boas
práticas e recomendações da indústria para
lidar com estes eventos:
• Mantenha o controle da aeronave: voar
é SEMPRE a prioridade! Lembre-se
que em eventos de pane de motor, as
qualidades de pilotagem podem estar
degradadas, principalmente devido à
tração assimétrica.
• C o n h e ç a a s u a a e ro n a v e : e s t e j a
familiarizado com os componentes,
parâmetros e indicações de motor da
aeronave que você voa, além de todos os
sistemas relacionados. Pode soar clichê,
mas sempre revise os manuais FCOM,
FCTM, QRH e AFM, quando aplicável. Isso
irá ajudar a solidificar o conhecimento, o
que comprovadamente auxilia a reduzir os
efeitos negativos do startle effect.

• Leia atentamente a seção Condition do
QRH: dúvidas acerca da identificação da
pane são quase sempre sanadas a partir
da leitura atenta e completa do Condition
do QRH. A leitura desleixada e informal
já contribuiu para que tripulantes não
percebessem a inaplicabilidade de um
checklist para a condição que estavam
enfrentando.
• Evite a complacência: a casualidade e
informalidade durante o gerenciamento
de uma situação não-normal podem
levar a falhas de interpretação da pane.
Os padrões e procedimentos descritos
nos manuais do fabricante não são
teóricos: eles existem por um motivo e
são a maneira mais segura e eficiente de
operar a aeronave.

ESPAÇO

gerar respostas motoras rápidas e intensas,
em detrimento à resposta mental mais
lenta e à habilidade de processar o evento
e tomar as decisões mais adequadas. Um
exemplo de resposta motora inadequada
causada pelo startle effect é um piloto que
observa o readout de EGT na cor vermelha
logo após a decolagem. Em resposta
ao “susto” provocado pelo parâmetro
de motor excedendo os limites, o piloto
arbitrariamente e instantaneamente reduz a
potência de ambos os motores na tentativa
de controlar o exceedance, contrariando o
recomendado pelo fabricante da aeronave.

• Crie modelos mentais: tenha um plano
bem definido e mentalmente ensaiado
para eventos não-normais que possam
ser encontrados, utilizando as práticas
descritas acima. Adote um mindset de “o
que eu faria se isso acontecesse?”. Estes
modelos se tornam padrões-mentais, que
serão acessados mais facilmente quando
uma situação anormal surgir – reduzindo
substancialmente a chance de ter um
desempenho abaixo do esperado devido
ao startle e/ou expectation bias.
Bons voos!

• Esteja familiarizado com os sintomas de
mau funcionamento do motor: conhecer
os sintomas ajuda a diagnosticar o tipo
de pane enfrentada. É importante ter em
mente que um motor em pane não irá,
necessariamente, se comportar como
no simulador: sintomas como EGT
exceedances, flutuações de N1/N2/Fuel
Flow, vibrações e barulhos podem se
combinar.

*Pedro Gomes é Copiloto e Investigador da GOL Linhas Aéreas. Bacharel em Aviação Civil, MBA em Gestão de Aviação Civil e
pós-graduando em Operações de Ensaio em Voo.
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Mecanismos de defesa

Adaptação do capítulo Defense Mechanisms do livro Aviation Instructor’s Handbook 2020 (FAA-H-8083-9B)
Por Eduardo MORTEO Bastos*

fantasia compensação
repressão
deslocamento

negação

formação
reativa

racionalização
projeção

Não é difícil pensar que certas situações, ao longo do treinamento,
podem ser intimidadoras aos alunos. Baseado em experiências
desagradáveis, alguns alunos podem enfrentar dificuldade
durante o processo de aprendizagem, seja em sala de aula ou na
fase prática do treinamento. Devido a essas experiências, o ser
humano é capaz de se proteger através de comportamentos inatos,
buscando a sua integridade física, saúde e bem-estar. Entretanto,
o ser humano também é capaz de criar “barreiras” que visam a
proteção de qualquer sofrimento emocional.
Os chamados Mecanismos de Defesa podem
ser biológicos ou psicológicos. O mecanismo
de defesa biológico é uma resposta fisiológica
que protege ou preserva os organismos. De
forma elementar, o mecanismo de defesa do
ego é um processo psicológico, introduzido
por Freud, que visa proteger o indivíduo de
sentimentos desagradáveis.
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Quando um episódio de ansiedade acomete
uma pessoa, a nossa mente tenta resolver a
situação que a causou ou busca uma forma
de escapar dela: Fight or Flight (Lutar ou
Fugir). Traços de personalidade, cultura e até
mesmo traumas vividos, serão fundamentais

para determinar como essa pessoa irá lidar
com a situação que causou a ansiedade.
Os mecanismos de defesa são as
ferramentas usadas pela mente para
permitir que a pessoa fuja daquela situação,
mitigando sentimentos de falha, aliviando a
culpa e ajudando-a a lidar com a realidade
– até mesmo, a preservar a imagem mental
de si mesma.
Sabendo que esses mecanismos
podem atrapalhar o processo de
aprendizagem, precisamos conhece-los
para endereçarmos soluções práticas.

Reprime pensamentos e sensações
desconfortáveis para áreas do
inconsciente da nossa mente.
A pessoa não consegue lidar com o
problema. Um aluno pode reprimir suas
dúvidas durante uma sessão de simulador
do B737, porque no passado ele enfrentou
muitas dificuldades no treinamento em
outros simuladores e era ridicularizado
pelos seus pares e instrutores. Este tipo
de mecanismo de defesa não é simples
de se observar, dada a sua construção.
Caberá ao instrutor garantir que em suas
aulas e instruções o aluno encontre um
ambiente justo, aberto e muito ético.

NEGAÇÃO
A pessoa se recusa a aceitar a
realidade, pois ela pode lhe fazer mal.
Um exemplo disso é quando um aluno
esquece de realizar um procedimento
previsto no treinamento. Ele nega o perigo
do lapso, justificando que nada de errado
aconteceu. O instrutor precisa observar se
este comportamento é recorrente. Se for,
deve-se criar uma estratégia junto a equipe
de instrução para ajustar o comportamento
deste aluno.

COMPENSAÇÃO
A pessoa minimiza e compensa
eventuais deficiências, tentando
sobressaltar as suas qualidades.

ESPAÇO ASAGOL

REPRESSÃO

Um aluno pode não dar importância
à deficiência nos pousos de través,
porque sabe pousar muito bem com o
vento calmo. Ele precisa entender que
nem sempre o vento estará calmo e que
existe um padrão técnico para pousos
com componentes de través. Valorize
os méritos do aluno, mas seja assertivo
ao explicar que as deficiências existem
e precisam ser trabalhadas, buscando
construir um caminho pelo qual o aluno
se sinta seguro e confiante para vencer
estas deficiências.

PROJEÇÃO
O indivíduo tende a projetar
suas frustações e deméritos
em outras pessoas.
Um aluno que proteja uma reprovação pode
atribuir o revés ao seu “instrutor que é muito
ruim”. A projeção ocorre de uma pessoa
para a outra. Não use isso, entretanto, como
via de regra. Leve as críticas de um aluno
em consideração. Sempre busque avaliar o
seu trabalho como instrutor.
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Um aluno que não consegue passar na
avaliação por dificuldades pode encontrar
satisfação imaginando uma realidade
alternativa, na qual já está com a licença
válida. Isso o impede de se esforçar para
obter êxito em sua avaliação de proficiência.
“Chame o aluno para a realidade”.

RACIONALIZAÇÃO
A pessoa que racionaliza encontra
absolvição aos seus deméritos,
através de justificativas que ela
considera plausíveis e aceitáveis.
Um aluno racionaliza a sua reprovação,
falando que o mau tempo prejudicou o voo,
mesmo que as condições do tempo estejam
boas. Um comissário pode racionalizar uma
reprovação, usando a justificativa de que
existem muitos padrões de distribuição de
equipamentos de emergência nas cabines
dos Boeings da frota, o que tornaria
impossível “saber tudo”.

FORMAÇÃO REATIVA
Um mecanismo que faz com que o
indivíduo crie uma nova realidade,
através de uma mentira.
Um aluno não passou o plano de voo e
atrasa o início do treinamento. Ele jura de
pés juntos que passou através do aplicativo
e ele deve ter falhado na hora do envio.

FANTASIA
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A pessoa fantasia uma realidade
alternativa, para encobrir a sua.

DESLOCAMENTO
Sentimentos negativos são
deslocados para outras pessoas.
Um aluno está com raiva do instrutor por têlo reprovado na missão. O aluno redireciona
a sua raiva em um colega ou familiar, que
tentou colocá-lo para cima.
Livros didáticos de psicologia ou
referências online oferecem informações
mais detalhadas sobre os mecanismos
de defesa. Embora a maioria dos
mecanismos de defesa caia no domínio
do comportamento normal e sirva a um
propósito útil, em alguns casos eles
podem estar associados a problemas
de saúde mental. Os mecanismos
de defesa envolvem algum grau de
autoengano e distorção da realidade.
Assim, eles aliviam os sintomas, não as
causas, e não resolvem os problemas.
Além disso, como os mecanismos
de defesa operam em um nível
inconsciente, eles não estão sujeitos
a controles e equilíbrios conscientes
normais. Uma vez que um indivíduo
percebe que existe uma confiança
consciente em um desses dispositivos,
o comportamento deixa de ser um
mecanismo de ajuste inconsciente e se
torna, em vez disso, uma forma ineficaz
de satisfazer uma necessidade.
Pode ser difícil para um instrutor
identificar a dependência excessiva de
mecanismos de defesa por parte de
um aluno, mas uma crise pessoal ou
outro evento estressante geralmente é
a causa. Por exemplo, uma morte na

discutindo o problema com o aluno.
O objetivo principal deve ser restaurar
a motivação e a autoconfiança. Devese notar que a psique humana é frágil
e pode ser danificada por medidas
ineptas. Portanto, em casos graves que
envolvem a possibilidade de problemas
psicológicos profundos, é necessária
ajuda oportuna e hábil. Nesse caso, o
instrutor deve recomendar que o aluno
use os serviços de um conselheiro
profissional
Aviation Instructor’s Handbook - 2020 (FAA-H-8083-9B)

O instrutor precisa estar familiarizado
com os mecanismos de defesa
típicos e ter algum conhecimento
dos problemas comportamentais
relacionados. Um instrutor perceptivo
pode ajudar usando o bom senso e

Na próxima edição falaremos do processo
de aprendizagem em voo. Não se esqueçam
de ler as primeiras edições desta série de
artigos, que podem ser acessadas pelos qrcodes disponíveis a seguir.
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família, um divórcio ou até mesmo uma
reprovação em um teste importante
podem desencadear reações defensivas
prejudiciais. Sintomas físicos como
mudança de personalidade, acessos de
raiva, depressão ou falta de interesse
geral podem indicar um problema. O
abuso de drogas ou álcool também
pode se tornar aparente. Indicações
menos óbvias podem incluir retraimento
social, preocupação com certas ideias
ou incapacidade de concentração.
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ASAGOL
Você é ou deseja ser
instrutor? Talvez
este conteúdo possa
ser útil para você!
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ASAGOL
Necessidades
Humanas na sala
de aula. Será que
o seu aluno tem o
que precisa, para
mandar bem na
instrução?

*Eduardo MORTEO Bastos é Comissário de Bordo de linha aérea, possui licença de Piloto Comercial, graduado em Ciências
Aeronáuticas e graduando em Psicologia. Possui Pós-graduação em Segurança de Voo e é Gestor de Segurança Operacional
credenciado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Participou da confecção do Manual do Instrutor de Voo – MIV, criado
na Comissão Nacional de Treinamento do CNPAA – Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É coordenador de
cursos profissionalizantes para Piloto Privado, Comercial e Instrutor de Voo.
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Women in Aviation:
Why Diversity, Equity, and
Inclusion Matter

Efforts to increase the number of female pilots
in the aviation industry have been ongoing.
Encouraging women to join the industry is
difficult; but persuading women to remain
in the industry is even more of a challenge.
Progress has been made and it has been
reported that the share of female pilots rose
to 5.2 percent worldwide in 2020. Studies
show that the main deterrents for young girls
and women considering careers in aviation
are lack of mentorship, lack of visible role
models, associated costs, and exclusionary
policies, amongst other factors.
Those who are already airline pilots have
indicated that bias and discrimination are two
primary discouraging factors to women joining
and remaining in the piloting profession. The
International Society of Women Airline Pilots
(ISA+21) data, current to January 2020,
indicates 185,143 total global airline pilots;
of these, 9,746 are women (5.26 percent) and
2,630 are captains (1.42 percent).
The airline industry must focus on inclusion
while removing existing barriers that preclude
women from seeking careers in the aviation
industry. An industry where every person is
valued, welcomed, respected, and feels safe
in their workplace (whether on the ground
or on the flight deck) will function at its full
capacity. This will enable industry members
to do their best work and retain a diverse
workforce. When women are valued and
respected in an airline, they are encouraged
to seek and attain senior leadership positions.
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In order to achieve a more inclusive flight
deck, a system of trust needs to be built.
Safety cultures need to be developed that
should include awareness of bias and that
reinforce the fact that all pilots are highly
trained and certified regardless of background
or unique characteristics.

The pilot workplace should foster an inclusive
culture, valuing input from all pilots, supporting
confident, capable, and safe decision
making. Now is the time to encourage and
invite women pilots to participate in training,
leadership, and committee roles and provide
a diverse perspective and voice at the table.
We need to create everyday conditions
that promote inclusion by considering the
language we use in our workplace and
ensuring that women are included in all
aspects of the operation.
Developing, supporting, and maintaining a
diverse and inclusive pilot group is imperative
to building a strong foundation for other safety
initiatives. To begin this process, women pilots
need to be recognised as part of the pilot
community. Studies by McKinsey & Company
indicate that organizations that prioritize
diversity and inclusion typically outperform
their competitors and could experience
improved recovery aspects.
It is key that airlines develop a culture where
every voice matters. Every pilot, no matter
their background, needs to be valued and
trusted. All pilots have received the same
training and have the equivalent skills and
therefore should be treated as equals.
Pilots are less likely to engage, bring up
safety concerns, or admit mistakes when they
perceive any form of prejudice against them.
Operating on unchecked bias can lead to a
flight deck microculture of low psychological
safety, which deteriorates the effectiveness
of CRM; allowing errors to be overlooked by
the creation of invisible barriers.
With the recent drastic changes in aviation
hiring and retention, IFALPA Member
Associations must consider a strategy that
focuses on maintaining diversity throughout

• Pilot pay and training models that increase
flexibility and reduce training costs
• Increased number of part-time flying
positions
• Extended Parental leave options
• Voluntary leaves of absence
• Voluntary early retirement packages
• Careful consideration of temporary
amendments to the Collective Labour
Agreements (CLAs) to reduce costs to
maximise employee retention
A concerted effort needs to be made to
educate the airline industry on the substantial
benefits to airline operations through diversity,
inclusion, and equity practices that enhance
aviation safety.
There needs to be respect for all pilots and
diversity, equity, and inclusion elements
must be supported through all levels of

management, including IFALPA Member
Associations, if they are to be adequately
implemented to accomplish positive cultural
changes within the organization.
Diversity and equity cannot happen without
creating an inclusive culture, which requires a
courageous commitment from the leadership
in Member Associations.

POSITION
IFALPA should ensure that everyone has equal
and equitable opportunities in the aviation
industry and work towards correcting the
current imbalance.

ESPAÇO IFALPA

their pilot groups. Here are some suggested
practices that could be used to successfully
retain a diverse and inclusive pilot contract:

IFALPA should develop and support a
diverse and inclusive pilot group through
their Member Associations, where women
are valued and respected.
IFALPA should encourage a robust and
effective diversity and inclusion training
programme throughout the industry to
ensure all pilots are equipped to perform their
duties on the flight deck without fear of bias,
discrimination, or retaliation.

©2021 The International Federation of Air Line Pilots’ Associations. This publication is provided for information purposes only, in all cases pilots should follow their
company’s guidance and procedures. In the interest of flight safety, reproduction of this publication in whole or in part is encouraged. It may not be offered for sale or
used commercially. All reprints must credit IFALPA.
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Conheça o Auxílio
Mútuo da ASAGOL
(PIT/PPCM)

O ÚNICO Auxílio Mútuo criado e mantido
exclusivamente para o grupo de voo da GOL.
O PIT/PPCM é mais uma segurança
oferecida pela ASAGOL aos
seus associados.
O ÚNICO plano
garantido
por auditoria
externa bienal

Saiba mais e
faça sua
adesão!

Planos a partir de:
• Comissários (até 50 anos): R$ 10,14
• Copilotos (até 50 anos): R$ 40,64
• Comandantes (até 50 anos): R$ 67,18
O ÚNICO com fundos
separados por função:
Comandantes,
Copilotos e
Comissários

O ÚNICO com diárias
que não deduzem da
indenização por Perda de
Carteira/Morte

O Auxílio Mútuo
com o melhor
custo-benefício

Ligue
(11)
asagol.com.br/adesao

5533-4197

Mais de R$

23
milhões
pagos em benefícios!
Carência Zero para diárias em caso
de acidente e para indenizações em
caso de morte acidental (respeitadas
as excludentes do artigo 54 do
Regulamento dos Planos)

