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APÊNDICE B – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO 
ESPECÍFICO PARA AUTORIZAÇÃO DA ELEVAÇÃO DO FATOR PARA CÁLCULO DO 

COMPRIMENTO EFETIVO DE PISTA EM POUSOS DE AVIÕES PARA OPERAÇÕES 
CONDUZIDAS SEGUNDO O RBAC Nº 91 – SUBPARTE K E RBAC Nº 135 

 
B.1          No item B.5 é sugerida uma estrutura básica para composição do documento. No entanto, 
o operador pode apresentar o estudo seguindo formatação e estrutura que considere mais adequada, 
desde que contenha, ao menos, todas as informações requeridas. 
 
B.2         Considerando as diferenças entre os operadores aéreos e principalmente as especificidades 
de cada operação proposta, o conteúdo do estudo técnico pode ser mais abrangente e informações 
adicionais ou alterações podem ser solicitadas pela ANAC. 
 
B.3          O operador deve apresentar para cumprimento da seção que trata da “Apresentação e análise 
dos resultados” de seu Estudo Técnico Específico, gráficos de desempenho ou dados tabulados 
comprovando que a operação de pouso, segundo as situações estudadas, é segura e mantém o nível 
de segurança operacional adequado, permitindo que a aeronave proceda um pouso completo dentro 
da LDA. 
 
B.4          O principal objetivo do Estudo Técnico Específico é apresentar à ANAC uma evidência de 
que a operação empregando fator majorado para cálculo do comprimento efetivo de pista requerido 
em pousos de aviões permite a manutenção do nível de segurança operacional idêntico ao que seria 
com a operação considerando o fator previsto originalmente nos regulamentos. 
 
B.5          Exemplo de Estudo Técnico Específico: 
_______________________________________________________________________________ 

Estudo Técnico Específico para análise da elevação do fator empregado para cálculo do 
comprimento efetivo de pista requerido em pousos de aviões  

Para aeronave modelo AAA-000 operando no Aeródromo XXXX 

Operador: XXXXXXX                        Data: XX/XX/XXXX                               Revisão: XXX 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Descrição do modelo de aeronave 
 

A aeronave modelo YYYY, com denominação comercial XXXXXX, é fabricada pela 

XXXXXX sob o TCDS XXX emitido pela autoridade de certificação XXXX (FAA, EASA, ANAC 

etc), conforme (encaminhar referência da informação). Permite o transporte de XX passageiros, 

prevendo tripulação mínima para as operações de XX tripulantes. 

Como base técnica foram empregadas informações prescritas no AFM Rev.XX de 

XX/XX/XXXX (última revisão em vigor) e informações presentes no relatório de avaliação 

operacional emitido pela XXXX (Rev. XX, de XX/XX/XXXX). O Peso Máximo de Decolagem para 
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sua versão é XXXXX kg, e o Peso Máximo de Pouso é XXXXX kg. Caso disponível, inserir figura 

da aeronave. 

No processo de certificação da aeronave, o cálculo de desempenho de pouso [utilizou/não 

utilizou] metodologia de “pouso paramétrico”. 

 

2. Descrição do aeródromo 
 

Com base nas informações oficiais presentes nas Cartas Aeronáuticas e em informativos dos 

Operadores Aeroportuários, indicar: 

- Todas as facilidades presentes no aeródromo; 

- Cabeceira e sentido da operação proposta na pista, bem como todas as condições de contorno ou 

limitantes (obstáculos). Em aeródromos com mais de uma pista, deverá ser indicada a pista (ou pistas) 

pretendida(s).; 

- Infraestrutura relacionada às operações aéreas; 

- Temperatura de referência; 

- Elevação em relação ao nível do mar; 

- Designativo ICAO; 

- LDA; e 

- dimensões da RESA e forma de implementação (física, medida alternativa ou medida mitigadora). 

 

3. Descrição da operação e motivação 
 

Descrição detalhada da operação proposta com a aplicação de fator majorado para cálculo do 

comprimento efetivo de pista requerido, incluindo a motivação com embasamento técnico e 

contextual às operações. Deve ser exposta a motivação para ampliação do fator para cálculo do 

comprimento efetivo de pista requerido para cada determinado modelo de aeronave e para cada  

determinada pista do aeródromo. 

 
 
4. Apresentação e análise dos resultados 
 

Com base nas informações coletadas sobre a pista do aeródromo e nos dados de desempenho 

indicados no AFM do modelo de aeronave em questão, indicar: 

- O fator pretendido a ser empregado no cálculo do comprimento efetivo de pista requerido para 

pouso; e 
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- Os comprimentos de pista requeridos para pouso completo do modelo de aeronave no aeródromo 

(descrever a situação considerada no estudo: peso de pouso previsto, condição da pista, condições 

específicas consideradas na operação, etc.). 

Considerar, ao menos, os fatores de correção devido à elevação em relação ao nível do mar, 

temperatura de referência e outros que se façam importantes segundo análise do operador, que 

impactam no comprimento de pista requerido para pouso. 

 

Exemplo para síntese da apresentação dos resultados (Tabela 1) – o operador poderá 

customizar a apresentação dos resultados da forma que melhor representar sua realidade operacional 

e as especificidades de suas operações. Poderá ainda conter figuras, gráficos e outros elementos. 

 
Tabela 1 – Estudo da operação na pista VVVV do aeródromo XXXX com a aeronave modelo YYYY 

Comp. 
da pista 

(m) 

Largura 
da pista 

(m) 

Temp. de 
referência 

Condição 
da pista 

Peso 
considerado 

no Pouso 

Material 
da pista 
/ PCN 

Altitude 
(m) 

Declividade 
longitudinal 

da pista 
(greide) 

LDA 
(m) 

Comp. de 
pista para 

pouso 
completo 

(m) 
... ... ... ... ... ... ...  ... ... 
          

 
 
5. Análise de Segurança Operacional 
 

Para tecer conclusões embasadas tanto em dados quantitativos como qualitativos, realizou-se 

uma avaliação dos riscos correlatos à operação proposta. Abaixo estão representadas as definições 

padronizadas pela ANAC de severidade, de probabilidade e a Matriz de Risco. O operador, caso 

julgue mais adequado, pode indicar suas próprias definições e compor sua própria Matriz de Risco, 

em conformidade com seu MGSO. 

 
Definições de severidade 
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Definições de probabilidade 

 
 

Matriz de risco 

 
 

Exemplo para apresentação da avaliação da segurança operacional (Tabela 2) - o operador 

deve listar todos os riscos intrínsecos à operação pretendida na pista VVVV do aeródromo XXXX 

com a aeronave modelo YYYY, aplicando-se fator majorado no cálculo de comprimento de pista 

requerido para pouso. Pode ainda conter figuras, gráficos e outros elementos.  

A Tabela 2, como todo o disposto nesse Apêndice, é um exemplo de como o operador pode 

apresentar seu estudo. O operador deve apresentar sua Avaliação de Segurança Operacional da forma 

que melhor ilustre suas especificidades operacionais. 

 

Tabela 2 – Avaliação da Segurança Operacional 

Descrição do 
Risco 

Medidas mitigadoras a serem 
adotadas 

Avaliação do 
risco 

Medidas mitigadoras adicionais e como serão 
implementadas 

Perda de controle 
no solo resultando 
em saída de pista 

- Programa de manutenção das 
aeronaves, em especial as atividades 
relacionadas a trens de pouso, freios e 
pneus; 
- Procedimentos de arremetida em 
casos de aproximação não estabilizada; 
- Atuar em conjunto aos gestores 
aeroportuários visando manter as 
condições da pista de pouso e 
decolagem em conformidade com 
requisitos normativos; 
- Comprovação de existência de faixa 
de pista livre de obstáculo; 
- Comprovação de faixa preparada com 
capacidade de suporte; 
- Etc. 

Conforme a 
probabilidade 
e severidade 
segundo o 
previsto na 
“Matriz de 
risco” do 
operador 

- Atuar junto aos gestores aeroportuários sobre 
procedimentos e boas práticas relacionadas à 
manutenção das condições da pista de pouso e 
decolagem – prazo XX meses; 
- Avaliar e providenciar a restrição das operações 
quando necessário – prazo XX meses; 
- Incluir a perda de controle no solo resultando 
em saída de pista como um dos riscos a ser tratado 
e monitorado – prazo XX meses; 
- Inclusão no briefing de descida o reforço da 
aproximação estabilizada – prazo XX meses; 
- Etc. 
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Perda da 
consciência 
situacional 
resultando em 
colisão com o solo 

- Manter programa de treinamento dos 
tripulantes válido; 
- Utilizar as informações 
meteorológicas disponíveis para o 
planejamento de voo; 
- Manter SOP atualizado e conhecido 
pela tripulação; 
- Conferência das cartas oficiais, 
callouts e situação geral dos 
aeródromos envolvidos; 
- Garantir que as operações respeitem 
as regras de voo aplicáveis às operações 
(VFR/IFR); 
- Etc. 
 

Conforme a 
probabilidade 
e severidade 
segundo o 
previsto na 
“Matriz de 
risco” do 
operador 

- Incluir voo controlado contra o terreno como um 
dos riscos a ser tratado e monitorado – prazo XX 
meses; 
- Reforçar o treinamento na aeronave, em 
especial os itens relacionados ao funcionamento 
dos instrumentos de navegação e da inserção 
correta de informações nesses instrumentos e no 
PA (rádios, waypoints, marcadores externos) – 
prazo XX meses; 
- Reforçar treinamento (equipamentos mínimos 
que devem estar operando para cada 
procedimento de navegação/aproximação) – 
prazo XX meses; 
- Produzir guia de rotas contendo informações 
relacionadas ao relevo de cada localidade – prazo 
XX meses; 
- Etc. 

Colisão com 
obstáculo durante 
o pouso 

- Acompanhar planos do operador 
aeroportuário sobre monitoramento e 
manutenção nas superfícies de rolagem 
livres e desimpedidas; 
- Manter programa de treinamento dos 
tripulantes válido; 
- Utilizar as informações 
meteorológicas disponíveis para o 
planejamento de voo; 
- Etc. 
 

Conforme a 
probabilidade 
e severidade 
segundo o 
previsto na 
“Matriz de 
risco” do 
operador 

- Atuar junto aos gestores aeroportuários sobre 
procedimentos e boas práticas relacionadas a 
manutenção das superfícies de rolagem – prazo 
XX meses; 
- Realizar ações junto aos gestores aeroportuário 
visando retirada de objetos da faixa de pista e 
campanhas preventivas – prazo XX meses. 
- Incluir a colisão com obstáculo durante a 
decolagem e o pouso como um dos riscos a ser 
tratado e monitorado – prazo XX meses; 
- Produzir guia de rotas contendo informação dos 
obstáculos presentes nas imediações de cada 
aeródromo – prazo XX meses; 
- Estabelecer ações para aprimorar, tanto em 
quantidade como em qualidade, os relatos de 
segurança operacional – prazo XX meses. 
- Etc. 

Aeronave 
ultrapassar o 
comprimento 
efetivo para 
rolagem definido 
após aplicação do 
fator majorado 

- Operar apenas com piloto qualificado 
como piloto em comando; 
- Operar apenas com pista seca; 
- Não realizar operação com reverso em 
pane; 
- Operar apenas em período diurno e 
em condições visuais; 
- Incluir definições em manuais e 
documentação técnica sobre como 
serão realizadas as operações em 
aeródromos onde seja autorizado o 
emprego de fator majorado para cálculo 
do comprimento efetivo de pista 
requerido para pouso; 
- Etc. 
 

Conforme a 
probabilidade 
e severidade 
segundo o 
previsto na 
“Matriz de 
risco” do 
operador 

- Revisar periodicamente as definições em 
manuais e documentação técnica sobre as 
operações em aeródromos onde seja autorizado o 
emprego de fator majorado para cálculo do 
comprimento efetivo de pista requerido para 
pouso – prazo XX meses; 
- Reforçar o treinamento na aeronave para 
operação com fator majorado no cálculo do 
comprimento efetivo de pista requerido para 
pouso – prazo XX meses; 
- Produzir guia de rotas contendo informações 
relacionadas aos aeródromos onde ocorrem as 
operações com fator majorado para cálculo do 
comprimento efetivo de pista requerido para 
pouso – prazo XX meses; 
- Etc. 

... ... ... ... 
    

Nota: a AC 91-79, emitida pelo FAA, em sua versão mais atualizada, traz uma análise dos riscos 
associados a uma excursão no final da pista (overrun) e formas de mitigação desses riscos. 

 

Por fim, considerando todo o exposto no estudo apresentado, verifica-se que a proposta de 

elevação do  fator para cálculo do comprimento efetivo de pista requerido para pouso mantém o 

mesmo nível de segurança operacional adequado quando comparado à operação segundo o previsto 

originalmente nos regulamentos (indicar conforme a probabilidade e severidade segundo o previsto 
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na “Matriz de risco” do operador, a classificação final da operação), permitindo operação no 

aeródromo XXXX com a aeronave modelo YYYY.  


