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Resumo 

 

Esta pesquisa tem por objetivo propor um protocolo para análise de falhas na operação 

das manetes de potência e reverso em aeronaves equipadas com Sistema Auto-Thrust na 

perspectiva da teoria dos sistemas cognitivos correlacionados. O método de pesquisa envolve 

a realização de um estudo etnográfico organizado em três etapas, contemplando 

procedimentos de coleta de dados baseados em análise de documentos técnicos, entrevistas, 

observações in loco e realização de simulações de voo. Os resultados esperados visam: (a) a 

identificação de modos de falhas envolvendo a operação de sistemas de auto-thrust; (b) a 

análise de vulnerabilidades presentes no processo de operação das manetes de potência e de 

reverso, tomando como perspectiva a descrição das interações humano-máquina na atividade; 

(c) avaliar o protocolo proposto a partir de critérios que devem ser observados na aplicação do 

mesmo. 

A coleta de dados feita até agora foi realizada junto ao banco de dados ASRS 

(Aviation Safety Reporting System) da NASA. Este banco de dados consiste de reportes 

voluntários e confidenciais, acerca de situações envolvendo segurança de voo. Os reportes são 

submetidos por pilotos, controladores, comissários e pessoal de manutenção, com o propósito 

de prevenir a ocorrência de incidentes e acidentes aeronáuticos. 

O objetivo da busca foi o levantamento de dados acerca de eventos relacionados à 

operação do sistema de auto-trust, os quais tiveram como resultados incidentes, acidentes ou 

situação de perigo por redução das margens de segurança. 
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O critério utilizado para busca foi a inserção nos campos de pesquisa das palavras 

chave: “autothrust” e “auto trhust”. Foram usadas apenas estas duas formas, porque o sistema 

de busca não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas e não permite o uso do hífen 

(-) que é um caractere reservado. 

Como resultado foi obtido um total de 163 reportes para a busca com a palavra 

autothrust. Estes resultados incluem todos os reportes nos quais se mencionaram a palavra 

autothrust. Por este motivo foi feita uma análise preliminar, para limitação apenas dos 

reportes nos quais se evidenciou erros na operação do sistema em questão, restando 51 

reportes. Estes reportes estão sendo submetidos a uma análise mais criteriosa para tabulação 

de dados referente ao modelo da aeronave, identificação da fase de voo, classificação da 

ocorrência e tipo de ocorrência, de acordo com o Manual de Investigação do SIPAER. Além 

da descrição do evento e o foco das recomendações de segurança de voo, caso presentes. 

Para a busca com a palavra “auto thrust” foram obtidos 46 resultados os quais foram 

limitados a 7 reportes que serão submetidos a mesma análise e tabulação de dados 

anteriormente descrita. 

Os resultados obtidos na busca contemplam reportes do período compreendido entre 

20/11/2011 e 19/04/1989 

 


