
SUGESTÃO – CONTEÚDO BÁSICO

OPERAÇÃO DO GRAVADOR DE VOZ

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

Este  documento  tem como objetivo  regular  a  operação do gravador  de  voz do  Serviço  Móvel

Aeronáutico no âmbito da NOME DA EMBARCAÇÃO, permitindo seu uso conforme a legislação

em vigor e garantindo a integridade dos registros de voz armazenados.

1. INSTRUÇÕES DE USO GERAL

a) Ambos os equipamentos de VHF aeronáuticos estão conectados ao gravador, independente de

qual esteja sendo utilizado, sendo gravados sempre que acionados;

b) A gravação da voz será iniciada automaticamente, tão logo haja a presença do sinal de áudio nos

VHF, quando acionado o PTT do equipamento;

c) Durante o processo de gravação, as indicações dos canais 1 e 2 acenderão, indicando qual o

equipamento está sendo gravado naquele momento;

d) Os rádioperadores (RPM) serão responsáveis pela operação geral do Sistema, tendo condições de

avaliar se o sistema está gravando ou não;

e) O sistema tem acesso restrito mediante o uso de senhas. O RPM não possui senha de acesso ao

sistema. Apenas observa seu funcionamento;

f) O NOME ou FUNÇÃO está designado pelo Comando da embarcação acessar as informações

gravadas e fazer o backup das gravações mensalmente para o  LOCAL DE BACKUP. A senha

utilizada  por  este  funcionário  permite  realizar  qualquer  ação  no  sistema,  inclusive  cópia  e

exclusão de dados;

g) As informações que forem objeto de backup permanecerão armazenadas de preservadas por, pelo

menos, 5 (cinco) anos;

h) O responsável pela realização do Backup das gravações manterá um registro das atividades, onde

deverá constar a data do backup, período que foi objeto de backup, sua identificação e assinatura.

Este documento ficará disponível para eventuais vistorias dos Órgãos competentes;

i) Os  RPM  deverão  reportar  ao  responsável  técnico  de  bordo  e  supervisor  imediato  quaisquer

anomalias ou falhas observadas no sistema de gravação;



j) O  responsável  técnico  de  bordo  para  manutenção  do  sistema  de  gravação  é  o  NOME  OU

FUNÇÃO.

**** DESCREVER O PROCESSO PARA CONSULTAR AS INFORMAÇÕES GRAVADAS

E DE BACKUP ****

Em caso de dúvidas,  consultar o manual anexo a esta Instrução, onde constam o passo-a-passo

ilustrado. Para esclarecimentos adicionais, contactar:

Suporte técnico em terra: FONE

2. DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA

2.1 O responsável pelo manuseio do equipamento de gravação de voz tem as seguintes atribuições:

a) Manutenção dos equipamentos de gravação e de reprodução das telecomunicações;

b) Verificação da qualidade das gravações das telecomunicações aeronáuticas da EPTA; e

c) Substituição das mídias de gravação, quando for o caso.

2.2 O responsável pela reprodução e pela transcrição das telecomunicações orais possui as seguintes

atribuições:

a) Verificação sistemática da qualidade da gravação por meio da escuta aleatória das comunicações

gravadas,  o  que  acontecerá  UMA  VEZ  POR  SEMANA,  UMA  VEZ  POR  MÊS  (O

COMANDANTE DA EMBARCAÇÃO DEFINE!!!);

b) Reprodução e/ou transcrição de gravação das comunicações orais quando houver necessidade; e

c) Coleta de possíveis comunicações efetuadas nas frequências da EPTA, em caso de incidente ou

acidente aeronáutica, sob demanda dos setores competentes na investigação ou busca.

OBSERVAÇÃO: 

Em caso de incidente e/ou desaparecimento de alguma aeronave envolvida com a embarcação, a



escuta  da  gravação  deverá  ser  realizada  imediatamente,  assim  que  a  embaracação  tenha

conhecimento do fato, mesmo que não haja o registro de comunicação entre a aeronave e a EPTA.

A transcrição e o backup das informações gravadas deverá abranger o período compreendido

entre a hora provável do primeiro contato da aeronave com a EPTA até a hora prevista para o

término de sua autonomia, conforme informações  prestadas pelos Órgãos competentes  (ARCC,

etc).

A EPTA providenciará a reprodução e a transcrição das informações gravadas, a fim de auxiliar os

setores competentes na investigação da ocorrência de tráfego aéreo.

Local, Data

Assinatura do Comandante da Embarcação

______________________________________________________

NOME DO COMANDANTE DA EMBARCAÇÃO


