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Limitações cognitivas e vulnerabilidades no cockpit:
O que podemos fazer?
A maioria das causas dos acidentes são atribuídas a erros da tripulação. O que isso significa? Por que
pilotos altamente qualificados cometem erros fatais? Como devemos pensar sobre o papel de erros nos
acidentes?

Fator Material vs. Fator Humano
Geralmente acidentes causados por falhas mecânicas ou material costumam deixar vestígios
característicos, porém, para falhas de desempenho humano estes vestígios não são tão evidentes.
Dificilmente é possível saber com certeza por qual razão a tripulação envolvida em um acidente aéreo
tenha cometido um erro especifico, porém, é possível determinar a vulnerabilidade do grupo de voo.
Quando se conhece o resultado final de um acidente aéreo fica fácil saber o que a tripulação deveria
ter feito de diferente para que um desastre fosse evitado. Mas a tripulação envolvida não sabe de
antemão qual o resultado final, executando simplesmente as ações diante de um problema e de acordo
com o que é momentaneamente percebido.
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Fatores contribuintes para o erro humano:
• Situações que exigem resposta rápida
São exemplos de situações que exigem rápida resposta: Atitudes de recuperação, indicações anormais
de velocidade durante decolagem, oscilações induzidas pelo piloto automático na altura de decisão ou
durante etapa crítica do voo.
Tratam-se de ocorrências com relativamente baixa frequência, porém de alto risco, em que geralmente
existe o “fator surpresa” envolvido, resultando muitas vezes em um tempo insuficiente para o piloto
raciocinar e agir e consequentemente fazendo-o agir de forma automática.
• Gerenciamento de tarefas simultâneas
A sobrecarga por tarefas simultâneas pode levar a tripulação a não reconhecer quando uma situação
fica fora de controle levando ao “efeito bola de neve”.
O fato da tripulação perder a capacidade de reconhecer que estão sobrecarregados, prejudica o
monitoramento e atividades cruzadas, fazendo com que o trabalho na cabine de comando se torne
reativo ao invés de proativo e estratégico.
Em contrapartida, em muitos acidentes, quando existia o tempo adequado disponível para todas as
tarefas, houve falhas cognitivas relacionadas à mudança de atenção. Em outras palavras, a tripulação
pode dar atenção a uma tarefa específica diante de outras interrompidas, esquecendo-se de retomar a
estas tarefas posteriormente.
• Estresse
O estresse é a resposta fisiológica/comportamental à uma ameaça. Nos casos de estresse intenso o
desempenho da tripulação pode ser prejudicado, levando a efeitos como atenção restrita “tunneling” e
redução da capacidade da memória de trabalho.
A combinação do efeito surpresa, estresse, pressão de tempo e demandas de tarefas simultâneas
pode ser uma combinação letal.
• Deficiências no treinamento e/ou orientações
A lacuna na formação, treinamento ou orientação são causas frequentes em acidentes aeronáuticos.
Em alguns casos, foram identificados que a tripulação não havia recebido as devidas informações
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referente as limitações da aeronave ou um treinamento adequado de recuperação de controle da
aeronave.
É importante salientar que um dos grandes desafios desse fator, se dá também pela dificuldade de se
criar treinamentos padrões que abrangem todos os tipos de situações de emergência possíveis.
• Questões sociais / organizacionais
Algumas empresas possuem normas que podem ser divergentes do Manual de Operações de Voo.
A competitividade e pressões estão inseridas nas questões organizacionais. 			
Mensagens implícitas da empresa podem entrar em conflito com os procedimentos formais, por
exemplo, desempenho de tempo, economia de combustível.
• Plan continuation bias
Se trata de um viés cognitivo em que pode impedir a capacidade dos tripulantes de reconhecerem
que precisam mudar o curso de suas ações, ou seja, uma tendência em continuar um determinado
plano habitual, mesmo diante da modificação das circunstâncias do ambiente.

O que pode ser feito?

As vulnerabilidades são inerentes à cognição humana, como limitações e pré-conceitos.
Começar por uma abordagem diferente, reconhecendo que a maioria dos acidentes são acidentes
sistêmicos, mudando o foco de culpabilidade dos pilotos, para que dessa forma seja possível identificar
os erros e as vulnerabilidades dos sistemas complexos desenvolvendo contramedidas.
Nunca se deve eliminar por completo o erro do piloto, mas pode-se reduzir a frequência desses erros
e criar as ferramentas necessárias para detecta-los, mitigando as suas consequências.
Os pilotos, gerentes, fabricantes de equipamentos, e desenvolvedores de procedimentos operacionais
devem ter fundo conhecimento sobre as características cognitivas humanas e suas limitações; a
concepção dos equipamentos, procedimentos e treinamentos devem ser com base nesse conhecimento.
Deve-se rever sistematicamente os procedimentos de operação para garantir que estejam consistentes
com a realidade operacional e as capacidades humanas de gerenciar as tarefas simultâneas, pressão de
tempo e estresse.
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Analisar as operações e os controles de espaço aéreo avaliando como normalmente as tripulações
respondem. Por exemplo, quantas vezes e em quais aeroportos os controladores solicitam uma
aproximação com altitude maior do que o esperado (Slam-dunk) ou mudanças de pista de última hora?
Como os pilotos normalmente lidam com essas mudanças e quão perto eles chegam dos limites do
envelope de segurança?
Programas como LOSA, FOQA, ASAP, e NOAMS podem ajudar a gerar respostas para algumas questões
operacionais, mas os potenciais desses programas ainda devem ser mais explorados para o estudo de
fatores humanos.
Portanto, é possível perceber que existem trocas inerentes entre o nível de segurança e a eficiência do
sistema, dificultando encontrar o equilíbrio do “viés da balança”. Essas questões devem ser analisadas
de forma explícita, com a participação de todas as partes interessadas.
Muito pode ser feito para garantir a segurança por meio das análises críticas, do que simplesmente
esperar que as equipes executem perfeitamente as atividades.
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