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RESUMO  
 
Este artigo trata do novo requisito de aeronavegabilidade da 
FAA (Federal Aeronautical Administration – USA), o 14 
CFR Part 25.1302 “Installed Systems and Equipment for 
Use by the Flight Crew” (Sistemas e Equipamentos 
Instalados para uso da Tripulação de Voo), adotado para 
aeronaves da categoria transporte, bem como sua 
corresponde “Advisory Circular” (AC) propondo um meio 
aceitável de cumprimento, o qual também será adotado no 
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil correspondente. 
Este requisito foi publicado no Federal Register, dos EUA, 
em 03 de maio de 2013, e passou a vigorar a partir de 02 de 
julho deste mesmo ano. 
A intenção é apresentar o conteúdo de tal requisito, o 
contexto em que surgiu, sua aplicabilidade, bem como uma 
visão sucinta de seu material interpretativo.  
Este requisito determina que os comandos e informações 
necessários à operação dos equipamentos e sistemas para 
uso da tripulação ao operar a aeronave devem ser providos 
com clareza e sem ambiguidade de interpretação; que 
proporcionem consciência à tripulação dos efeitos na 
aeronave ou nos demais sistemas, se isto for significativo 
para a segurança, e que todo comportamento 
operacionalmente relevante destes equipamentos sejam 
previsíveis e também sem dupla interpretação, e que 
possibilitem a interferência da tripulação com a antecipação 
e de uma maneira apropriada à tarefa. 
Por fim, é determinado que estes equipamentos 
proporcionem meios de gerenciar o erro resultante da 
interação da tripulação com estes equipamentos, dentro do 
que é razoavelmente esperado na operação normal em 
serviço, considerando que esta seja devidamente treinada e 
qualificada para tal. 

A apresentação deste novo requisito é considerada oportuna 
para a divulgação deste esforço regulatório na melhoria da 
segurança na Aviação.  
 
INTRODUÇÃO 
 
O erro humano é considerado o maior fator contribuinte para 
as causas de acidentes aéreos (FAA, 1996). Este fato levou as 
autoridades aeronáuticas de vários países a estudar uma forma 
de reduzir as possibilidades de ocorrência de erros durante a 
operação de aeronaves de forma a melhorar os índices de 
segurança de voo. 
Um dos resultados deste esforço foi a elaboração de um 
relatório pela FAA, em 1996, onde o problema do erro humano 
na operação das modernas aeronaves de transporte é analisado 
e diversas recomendações são feitas no sentido de diminuir sua 
ocorrência, bem como suas consequências. Disto resultou a 
formação de um grupo de trabalho para propor novos 
requisitos de certificação e correspondentes materiais 
interpretativos, onde as questões de performances humanas 
fossem devidamente consideradas, cujo relatório final foi 
publicado em 2004 (FAA, 2004). 
Neste cenário surgiu o requisito 14 CFR Part 25.1302 - 
“Installed Systems and Equipment for Use by the Flightcrew”, 
bem como sua corresponde AC 25.1302-1 propondo um meio 
aceitável de cumprimento. 
Apesar de já haver outros requisitos onde são abordadas 
questões sobre interação homem-máquina na cabine de voo, 
este novo requisito pretende ser complementar aos já 
existentes, procurando ser mais explícito no que se refere a 
atributos de projeto voltados aos modos de se evitar a 
ocorrência e de se gerenciar as consequências do erro humano.  
Embora seja voltado às aeronaves da categoria transporte (Part 
25), este requisito também pode ser adotado em projetos de 
aeronaves da categoria normal, utilitário, acrobático e 
commuter (Part 23), se a Autoridade assim considerar, 
levando-se em conta a complexidade, em termos de automação 
e interação homem-máquina, do projeto a ser certificado. 
 
O NOVO REQUISITO 
 
Este requisito se aplica a sistemas e equipamentos instalados 
destinados ao uso dos membros da tripulação na operação da 
aeronave, a partir de suas posições normais nos assentos da 
cabine de voo. 
O requerente deve demonstrar que estes sistemas e 
equipamentos instalados, individualmente ou em combinação 
com outros sistemas e equipamentos, foram projetados de 
forma tal que membros de uma tripulação qualificada e 
treinada no seu manuseio possa executar de forma segura todas 
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as tarefas associadas às funções pretendidas destes sistemas 
ou equipamentos. 
Tais sistemas ou equipamentos instalados devem cumprir 
com os seguintes requisitos: 

a) Os controles da cabine de voo devem ser 
instalados de forma a permitir a execução de 
todas as tarefas requeridas para operação segura 
das funções pretendidas dos equipamentos 
correspondentes e devem ser providas 
informações necessárias à tripulação para a 
execução de todas as tarefas definidas; 

b) Os controles e informações disponibilizados na 
cabine para uso da tripulação devem: 

1) Ser providos de uma forma clara e sem  
ambiquidade, com uma resolução e 
precisão apropriada à tarefa; 

2) Ser acessível e utilizável pela tripulação 
de uma forma consistente com a 
urgência, freqüência e duração da tarefa; 
e 

3) Possibilitar alerta à tripulação, se é 
necessário alerta para uma operação 
segura, dos efeitos na aeronave ou seus 
sistemas resultantes das ações da 
tripulação. 

c) Os comportamentos operacionalmente relevantes 
dos equipamentos instalados devem ser: 

1) Previsíveis e sem ambiguidade; e 
2) Projetados de forma a permitir que a 

tripulação interfira de uma forma 
apropriada à tarefa. 

d) Dentro do praticável, os equipamentos instalados 
devem incorporar meios de permitir à tripulação 
gerenciar os erros resultantes dos tipos de 
interações da tripulação com estes equipamentos 
que possam ser razoavelmente esperados de 
ocorrer em serviço. Este parágrafo não se aplica a 
nenhum dos seguintes casos: 

1) Erros relacionados à habilidade de 
controle manual da aeronave; 

2) Erros resultantes de decisões, ações ou 
omissões com intenção maliciosa; 

3) Erros que surgiram de decisões 
negligentes, ações ou omissões 
refletindo um desrespeito substancial 
pela segurança; e 

4) Erros resultantes de atos ou ameaças de 
violência, incluindo ações tomadas sob 
coerção. 

 
O MEIO DE CUMPRIMENTO 
 
Como forma de orientar os fabricantes de aeronaves e de 
sistemas embarcados, que são os requerentes de um 
certificado de aeronavegabilidade, para a correta 
interpretação deste requisito, e também para apresentar uma 
forma considerada aceitável de seu cumprimento, a FAA 
emitiu uma AC, correspondente às Instruções 
Suplementares (IS) emitidas pela ANAC com a mesma 
finalidade.  
 
Esta AC 25.1302-1, de 48 páginas e mais dois anexos, está 
dividida em seis capítulos: 
 

a) Capítulo 1, que introduz esta AC como um meio 
aceitável de cumprimento com o requisito 14 CFR 
Part 25.1302; 

b) Capítulo 2, que tece algumas considerações sobre a 
questão do erro humano e as práticas utilizadas no 
passado nos projetos de aeronaves para mitigá-lo;  

c) Capítulo 3, que estabelece o escopo desta AC e as 
premissas adotadas em termos de capacidades da 
tripulação, equipamentos aos quais se aplica este 
requisito, as exceções e os demais requisitos a este 
relacionados, com orientações adicionais. 

d) Capítulo 4, que trata da importante questão de se 
estabelecer um Plano de Certificação, traçando uma 
visão geral e definindo qual deve ser o escopo de um 
programa para se certificar uma cabine de aeronave, 
também elencando os demais requisitos relacionados 
à questão do erro humano, apontando os meios de 
cumprimento aceitáveis e dando sugestões do que 
deve conter este plano; 

e) Capítulo 5, onde se encontram orientações e 
considerações a respeito do projeto, em se tratando 
de reduzir a possibilidade do erro humano, cobrindo 
aspectos importantes sobre controles, apresentação 
de informações, comportamento do sistema, 
gerenciamento do erro e integração; e 

f) Capítulo 6, onde é tratado com mais profundidade a 
questão dos meios de cumprimento, como selecioná-
los, como acordá-los com a Autoridade Certificadora 
e dando uma descrição mais detalhada de cada meio 
considerado.  

 
O PLANO DE CERTIFICAÇÃO 
 
A questão de se ter um plano de certificação cobrindo o 
aspecto do fator humano, mais especificamente, o erro 
humano, no escopo de certificação de um projeto é importante, 
pois estabelece um processo sistemático de trabalho, acordado 
entre as partes envolvidas, descrevendo as atividades do 
requerente, a comunicação que deverá haver entre este e a 
Autoridade e a documentação necessária para demonstrar o 
cumprimento.  
 
Com isto, o requerente pode obter significantes benefícios ao 
envolver a Autoridade no estágio inicial do projeto, acordando 
sobre pontos importantes relacionados ao fator humano que, se 
tratados posteriormente, poderiam gerar um impacto 
considerável nos custos, cronogramas e prazos estabelecidos 
se, por qualquer motivo, houver discordância sobre a 
aceitabilidade ou não de determinadas características do 
projeto. 
 
O escopo de um Programa de Certificação de Cabine 
 
O escopo principal de um programa desta natureza, visando 
uma verificação sistemática da adequabilidade dos comandos 
dos sistemas e equipamentos a serem operados pela tripulação, 
o comportamento destes sistemas, bem como as informações 
disponibilizadas à tripulação e os meios de gerenciamento do 
erro, está focado na análise do nível de integração destes 
sistemas, no grau de complexidade e nos aspectos considerados 
como inovadores ou originais e não familiares que possam 
aumentar a probabilidade de erro por parte da tripulação e que, 
portanto, deverão merecer maior atenção nas avaliações.  
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O nível de Integração dos sistemas 
 
Este aspecto está relacionado ao grau de interação ou 
dependência que existe entre os sistemas que afetam a 
tarefa da tripulação de operar a aeronave. 
 
O requerente deve detalhar esta integração, pois este 
aspecto pode afetar a escolha do meio que será adotado 
para demonstrar cumprimento com o requisito. 
 
A Complexidade do Sistema 
 
A consideração sobre a complexidade do sistema tem 
múltiplas dimensões.  A quantidade de informações que a 
tripulação deva utilizar para operar um determinado sistema 
(o volume de informações disponibilizado num display, por 
exemplo) pode ser um dos indicativos de complexidade.  O 
grau de integração entre os sistemas pode ser outro 
indicativo de complexidade, na perspectiva da tripulação. O 
projeto dos controles também pode ser complexo, por 
exemplo, um knob com múltiplos modos de controle, e 
tudo isto deve ser levado em consideração na escolha do 
meio adequado de verificação do cumprimento com o 
requisito 14 CFR Part 25.1302. 
 
O grau de Inovação 
 
O grau de inovação de um projeto deve ser baseado nos 
seguintes aspectos: 
 

a) Foram introduzidas novas tecnologias que 
inovam a maneira de operar cabines já 
certificadas ou no novo projeto? São 
consideradas, neste ponto, tanto hardware quanto 
software; 

b) Fazem-se necessários procedimentos 
operacionais diferentes ou adicionais como 
resultado da introdução das novas tecnologias? 

c) O projeto introduziu uma nova maneira da 
tripulação interagir com os sistemas utilizando 
tanto tecnologias convencionais quanto às 
inovadoras? 

d) O projeto introduz uma maneira nova de utilizar 
sistemas já existentes, a ponto de modificar as 
tarefas ou responsabilidades da tripulação? 

 
Baseado nestes critérios, o requerente deve caracterizar seu 
projeto quanto ao grau de integração, complexidade e 
inovação. Os aspectos de projeto tidos como inovadores 
geralmente demandam um grau de observação maior 
durante o processo de certificação. 
 
Os Requisitos Aplicáveis 
 
Uma vez caracterizado o sistema a ser certificado segundo 
os critérios mencionados acima, o próximo passo é a 
correta identificação dos requisitos aplicáveis a 
determinado sistema em particular.  
 
Há requisitos que são focados nos controles quanto ao 
formato, acessibilidade, sentido de atuação, etc., como o 
25.771, o 25.777, o 25.779 e o 25.781; outros são focados 
na funcionalidade do sistema, em que condições devem 
operar, sua probabilidade de falha e as consequências 
destas falhas, como o 25.1301 e o 25.1309; outros são 
direcionados aos avisos e alarmes à tripulação para o caso 

de falhas ou mau funcionamento, o código de cores 
estabelecido em função da gravidade da falha, a hierarquia dos 
avisos e a complementaridade entre eles, aurais, visuais e 
táteis, como o 25.1322; há requisitos focados nos displays, 
devendo ser demonstrado que são visíveis em todas as 
condições de voo, que reflexos luminosos ou sombreamento 
não impactarão a operação segura da aeronave, que haverá 
dispositivos de controle de brilho suficiente para operar a 
aeronave em todas as situações previstas, como o 25.1321 e o 
25.1381; e assim uma gama variada de requisitos são 
analisados para ver quais deles se aplicam a determinado 
sistema ou equipamento em particular. 
 
Desta análise surge a matriz de requisitos que farão parte da 
base de certificação da aeronave e seus componentes, nos itens 
relacionados à interação homem-máquina, e que deverá constar 
no plano elaborado. 
 
Os Aspectos Relevantes a serem considerados 
 
Tendo-se em mente o foco principal deste requisito, o erro 
humano – como mitigá-lo no projeto de sistemas e 
equipamentos a serem utilizados pela tripulação para a 
operação da aeronave, e como reduzir suas consequências, 
considerando sua inevitabilidade – alguns aspectos importantes 
não podem faltar a um plano de certificação com este foco. 
 
Um ponto importante é o estabelecimento de cenários críticos, 
dentro deste escopo, considerando situações em que a carga de 
trabalho seja elevada, as condições de estresse sejam 
consideráveis, a meteorologia seja desfavorável e a 
possibilidade do erro ocorrer seja maior e/ou suas 
consequências sejam mais adversas.  
 
Outro aspecto importante é a correta definição dos itens que 
serão avaliados, tais como clareza, falta de ambiguidade, 
definição, resolução, acessibilidade, adequabilidade, 
possibilidade de má-interpretação ou de confusão, e todos 
outros itens que forem julgados pertinentes ao se avaliar a 
suscetibilidade ao erro na operação de determinado 
equipamento ou sistema. 
 
As Premissas Adotadas 
 
Como todo plano, por ser tratar de um delineamento de ações 
futuras, é importante que se estabeleça algumas premissas 
básicas que orientem e condicionem a atividades a serem 
executadas e que delimite os resultados a serem esperados. 
 
Uma premissa importante, neste contexto, é sobre as 
características dos pilotos que irão operar este equipamento. 
Considerações sobre a experiência de voo prévia, detalhando 
se foi em equipamentos similares ou não, principalmente 
quanto ao nível de automação, por exemplo. Considerações, 
também, sobre o treinamento esperado que estas tripulações 
tenham antes de operar os equipamentos a serem certificados, e 
outras desta mesma natureza. 
 
Caso tenha sido assumido que os pilotos que irão operar esta 
aeronave ou seus equipamentos sejam experientes em 
equipamentos desta natureza e grau de complexidade e, mais 
tarde, esta premissa demonstrar ter sido errônea, poderá haver 
casos de falhas operacionais reportadas como dificuldade em 
serviço, quando, na verdade, o erro original nasceu na fase de 
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projeto, quando foram admitidas premissas que não se 
concretizaram, pois os pilotos que passaram a operar a 
aeronave não possuíam a experiência e conhecimento que 
se supôs que teriam. 
 
Os Meios de Demonstração de Cumprimento 
 
As formas de se demonstrar o cumprimento com 
determinado requisito são variadas e cada uma delas se 
aplica melhor em determinada situação ou para 
determinado sistema em particular. 
 
O cumprimento com determinado requisito pode ser 
demonstrado por simples análise, registrada em um 
relatório de engenharia, como o tipo e formato de 
determinado controle; ou verificada em teste de laboratório, 
como a lógica de operação de determinado sistema; ou por 
uma inspeção na aeronave, para se verificar a localização, 
acessibilidade de determinado equipamento; ou por uma 
declaração de similaridade com projetos já certificados, 
também devidamente documentados em relatório de 
engenharia. Por fim, pode ser demonstrado por ensaios em 
voo, para se avaliar a carga de trabalho, por exemplo, o que 
pode demandar uma campanha inteira de ensaios a fim de 
se acumular uma massa de dados estatísticos que 
comprovem a adequabilidade e confiabilidade de um 
determinado sistema para os fins que se destinam. 
 
A identificação correta dos meios adequados é uma parte 
importante do processo e deve ficar devidamente registrado 
no plano de certificação, após ter sido acordada entre as 
partes, requerente e Autoridade. 
 
O Método de Transferência de Dados à Autoridade 
 
A parte final deste plano, além do cronograma de 
atividades, é o registro de como os resultados, análises e 
conclusões de todas as verificações efetuadas serão 
transferidas à Autoridade para a aprovação e certificação 
final do produto. 
 
Normalmente há relatórios técnicos descritivos, onde o 
sistema é detalhado em suas características, lógicas de 
funcionamento, integração com outros sistemas, 
arquitetura, componentes, comandos e controles, avisos e 
mensagens associadas, e demais dados relevantes. 
 
È também usual relatórios com propostas dos ensaios, 
verificações, testes e demais atividades a serem realizadas, 
detalhando procedimentos a serem adotados, métodos de 
coleta de dados, condições de ensaio pré-definidas, e 
demais considerações importantes que deverão ser 
acordadas e aprovadas pela Autoridade previamente. 
 
Por fim, há os relatórios de resultados obtidos, com as 
devidas análises e conclusões a respeito do cumprimento ou 
não com os requisitos pertinentes. Estes relatórios serão a 
base que fundamentará a decisão da Autoridade em 
certificar o produto. 
 
ORIENTAÇÕES E CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O PROJETO 
 
Esta parte especial da AC não pretende ser o que poderia se 
chamar de “melhores práticas da indústria” referentes a 
projetos de cabines de aeronaves e sistemas a serem 

operados pela tripulação, em termos de melhor eficiência 
homem-máquina, visando à diminuição da probabilidade do 
erro e de suas consequências.  
 
Com essas considerações e orientações, o que se pretende é 
discutir o que o requerente deve ou deveria apresentar como 
evidência de cumprimento com o requisito 14 CFR Part 
25.1302. O material apresentado nesta AC é complementar a 
outros ligados à área de treinamento, licenciamento e 
qualificação de pilotos, bem como de estabelecimento de 
procedimentos operacionais, pois todos eles, em conjunto, são 
necessários e interligados, visando à operação segura da 
aeronave. 
 
Como já dito anteriormente, esta parte da AC é direcionada ao 
projeto, em se tratando de reduzir a possibilidade do erro 
humano, cobrindo aspectos importantes sobre controles, 
apresentação de informações, comportamento do sistema, 
gerenciamento do erro e integração 
 
Os Controles 
 
Os controles podem ser de diversos tipos, tais como: botões, 
switch, knob, interruptores, teclado, keypads, touch screen, 
cursores, etc. Podem também incluir interface gráfica com 
computadores, como janelas pop-up e menus interativos e, até 
mais recentemente, controles ativados por voz. 
 
Os aspectos mais relevantes são, qualquer que seja o tipo de 
controle, a clareza, a falta de ambiguidade, a propriedade em 
termos de resolução e precisão, a acessibilidade, a usabilidade 
e o grau de alerta que proporciona à tripulação. 
 
Outras considerações importantes referentes aos controles são: 
a localização física do controle; as características físicas, em 
termos de formato, tamanho, textura da superfície, alcance do 
movimento e cor; os equipamentos ou sistemas diretamente 
afetados por este controle; a identificação / etiquetagem 
(labeling) deste controle; a disponibilidade de controles de 
ajuste; os efeitos de possíveis atuações, em termos de ajuste 
inicial dos controles e outras condições; se há outros controles 
capazes de produzir o mesmo efeito; as condições em que isto 
possa ocorrer; e a localização e natureza da realimentação 
(feedback) da atuação deste controle. 
 
Apresentação das informações  
 
Assim como em relação aos controles, os aspectos mais 
relevantes referentes à apresentação das informações são, 
qualquer que seja o tipo de informação (visual, aural, ou tátil): 
a clareza, a falta de ambiguidade, a propriedade em termos de 
resolução e precisão, a acessibilidade, a usabilidade e o grau de 
alerta que proporciona à tripulação. 
 
Quanto à clareza e falta de ambiguidade das informações, são 
realizadas considerações qualitativas (Houve erro de 
interpretação de determinada informação? Qual a gravidade 
deste erro?) e quantitativas (Com qual freqüência este erro 
ocorreu?); o tamanho dos caracteres, das fontes e marcas de 
escala, os ícones e símbolos utilizados também são levados em 
consideração. 
 
Uma atenção especial é dada, também, em relação às cores dos 
avisos e alarmes, pois um código corretamente utilizado pode 
reduzir consideravelmente a carga mental de interpretação e 
tempo de resposta dos pilotos (requisito 25.1322). 
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Deve ser demonstrado que o tipo de informação 
apresentada, em termos de forma, natureza, tamanho, cor, 
etc., não a deixa suscetível à má-interpretação ou confusão 
por parte dos tripulantes. 
 
O Comportamento do Sistema 
 
Quanto ao comportamento apresentado pelo sistema, que 
sejam operacionalmente relevantes, o fundamental é que 
sejam previsíveis e sem ambiguidade, e que possibilitem a 
tripulação intervir de forma apropriada à tarefa e a função 
pretendida. 
 
Alguns sistemas automatizados envolvem tarefas que 
requerem a atenção dos tripulantes para monitorarem a 
efetividade e a segurança do desempenho esperado. Aqui se 
incluem, por exemplo, os FMS (Flight Management System 
– sistemas computadorizados gerenciadores de voo) e os 
sistemas de guiagem de voo, como o piloto-automático e o 
diretor-de-voo.  
 
Outros sistemas operam de forma autônoma, denominados 
sistemas automáticos, e não estão cobertos por este 
requisito 14 CFR Part 25.1302, como, por exemplo, o 
FADEC (Full Authority Digital Engine Control – sistema 
computadorizado digital de controle do motor) e o yaw 
damper (amortecedor de guinada), que estão ou ligados, ou 
desligados (on ou off). 
 
A experiência operacional em serviço demonstra que o 
comportamento de sistemas automatizados com excessivo 
grau de complexidade, ou dependentes da lógica de 
operação em determinada circunstância, ou modos de 
transição que a tripulação não entende ou espera, pode levar 
a situações de confusão. Projetos com estas características 
foram fatores determinantes em diversos acidentes. 
 
Como linhas mestras do projeto, os sistemas devem ser 
simples; a anunciação dos modos ativos ou armados deve 
ser clara e sem ambiguidade; mudanças de modos não-
comandadas ou reversões de modos de operação devem ser 
suficientemente anunciadas, com informações ou 
indicações provendo o alerta necessário à tripulação do 
estado de operação do sistema; e o modo de operação 
corrente deve estar anunciado o tempo inteiro.                                                                             
 
O Gerenciamento do Erro 
 
Como premissa fundamental para a correta interpretação 
deste requisito, deve-se considerar o fato de que os erros de 
operação são inevitáveis. 
 
Aqui, como está expresso no requisito, são entendidos os 
erros que, resumindo, pode-se dizer que ocorreram de “boa 
fé”, não foram intencionais, por negligência ou sob coação.  
 
Para tanto, o projeto destes sistemas deve possibilitar à 
tripulação a detecção e a recuperação destes erros; deve 
assegurar que os efeitos destes erros nas funções ou 
capacidades da aeronave sejam evidentes para o operador e 
que o prosseguimento seguro no voo, até o pouso, é 
possível; deve, também, desencorajar a tripulação de 
cometê-los, seja por guarda-switch, travas, confirmação de 
operação ou outros meios similares; e, dentro do praticável, 
evitar os efeitos destes erros através de lógica do sistema 

e/ou redundância de componentes, robustez de arquitetura ou 
tolerância a falhas, por projeto. 
 
A demonstração de cumprimento com este requisito deve 
ocorrer tanto em situações de voo normal, quanto anormal, 
considerando que várias das mesmas características de projeto 
são relevantes em ambos os casos. Como exemplo, a mesma 
tarefa de comunicação existente nos casos normais de voo, 
continua presente em condições anormais, contudo, com uma 
carga de trabalho e dificuldade maior, que deverá ser 
corretamente avaliada.  
 
CONCLUSÃO 
 
Este artigo não pretende esgotar o assunto sobre este tema, 
mas, sobretudo, despertar a curiosidade para que os fabricantes 
de sistemas e equipamentos para uso de tripulações das 
aeronaves da categoria transporte, que são os requerentes de 
um certificado de aeronavegabilidade junto à Autoridade 
Aeronáutica, bem como todos os envolvidos no 
desenvolvimento destes projetos, na sua avaliação e 
comprovação, possam se dedicar mais à sua compreensão e ao 
estudo de seu material interpretativo.  
 
Sem dúvida, trata-se de um esforço da Comunidade 
Aeronáutica em procurar soluções para aquilo que tem sido o 
maior fator contribuinte para os acidentes na Aviação – o erro 
humano. 
 
Ao se buscar a aprovação de projetos que sejam menos 
suscetíveis ao erro, com modos de operação, lógicas de 
funcionamento e meios de controles mais simples, mais claros, 
mais previsíveis e, na medida do possível, menos ambíguos, 
com certeza está se prestando um serviço relevante na 
contribuição para melhores índices de segurança na Aviação. 
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