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NOTA TÉCNICA Nº 8/2020/GTEA/GCOP/SIA

1. ASSUNTO
1.1. Esta Nota Técnica tem como objetivo a proposição de critérios básicos para projeto de sistemas de desaceleração
de aeronaves em Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), conforme estabelecido pelo requisito 154.209(b)(3) do
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) n° 154.
2. MARCO ATUAL
2.1. Airport Cooperative Research Program (ACRP), ACRP Report 50 – Improved Models for Risk Assessment of
Runway Safety Areas;
2.2. ANAC, Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) n° 154 – Emenda n° 06;
2.3. CASA (Civil Aviation Safety Authority), Manual of Standards (MOS) Part 139 – Aerodromes;
2.4. EASA, Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design (CS-ADR-DSN);
2.5. FAA, Advisory Circular N° 153/5300-13A – Airport Design;
2.6. FAA, Advisory Circular N° 150/5220-22B – Engineered Materials Arresting Systems (EMAS) for Aircraft
Overruns;
2.7. FAA, ORDER 5200.9 (15/03/04) – Financial feasibility and equivalency of runway safety area improvements
and engineered material arresting systems;
2.8. OACI (Organização da Aviação Civil Internacional), Annex 14 to the Convention on International Civil
Aviation. Aerodromes. Volume I - Aerodrome Design and Operations. 8th Edition;
2.9. OACI, DOC 9157 – Part 1: Aerodrome Design Manual, 3rd Edition; e
2.10. Transport Canada, TP312 – Aerodrome Standards and Recommended Practices, 5th Edition.
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1. Os requisitos de projeto para aeródromos civis públicos são dados pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil
(RBAC) n°154, que se encontra em sua Emenda n° 06. Com relação às características físicas dos aeródromos, esse
Regulamento prevê, em seu item 154.209(b)(1), que devem ser providas Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) em todas
as pistas destinadas à operação:

3.1.1. de aeronaves de código 3 ou 4; e
3.1.2. de aeronaves de código 1 ou 2 em operação por instrumento.

3.2. Esse mesmo item preconiza que essas áreas devem possuir, no mínimo, 90 metros de comprimento, a partir da
extremidade da faixa de pista de pouso e decolagem, conforme item 154.209(a).
3.3. Adicionalmente, essas áreas devem possuir, conforme estabelecido pelo item 154.209(b)(2), largura mínima
igual ao dobro da largura de pista de pouso e decolagem requerida para a aeronave crítica associada.
3.4. É importante ressaltar que a RESA é uma área de segurança destinada a reduzir o risco de danos a uma aeronave
que realize o toque antes de alcançar a cabeceira (evento comumente chamado de undershoot) ou que ultrapasse acidentalmente
o fim da pista de pouso e decolagem (evento comumente chamado de overrun).
3.5. Considerando que o RBAC n° 154, em seu item 154.207(b), diz que o comprimento mínimo da faixa de pista de
pouso e decolagem para os casos previstos no item 3.1.1 e 3.1.2 acima é de 60 metros após o fim da pista; e considerando que a
RESA se localiza na extremidade da faixa de pista de pouso e decolagem, como explicitado no item 3.2 acima, tem-se que a
área de segurança mínima regulamentar para proteção dos eventos de undershoot e overrun é de 150 metros. A Figura 1 ilustra
a RESA e a faixa de pista mínimas regulamentares, assim como a área de segurança resultante para os eventos de undershoot e
overrun.
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Figura 1 - Ilustração da faixa de pista de pouso e decolagem, RESA e área de segurança resultante para overrun e undershoot
(Fonte: Elaboração própria)

 

3.6. Introduzido pela Emenda n° 00 do RBAC n° 154, de 11 de maio de 2009, o requisito de RESA pode ser um
problema para aeródromos com severas limitações físicas do sítio aeroportuário e com pistas de pouso e decolagem reduzidas.
3.7. Para esses aeródromos, o provimento de RESA física pode ser inviável e o deslocamento de cabeceira, associado
à alteração de distâncias declaradas, para o provimento de RESA por medida alternativa pode penalizar excessivamente as
operações.
3.8. Pensando nesses aeródromos, foram desenvolvidos sistemas de desaceleração de aeronaves que fossem capazes
de prover um nível de proteção para os eventos de overrun equivalente ao provido pelas áreas equivalentes à soma da RESA
com a faixa de pista de pouso e decolagem. Esse sistema é usualmente chamado de EMAS, sigla para Engineered Materials
Arresting System.
3.9. Desse modo, a Emenda n° 02 do RBAC n° 154, de 24 de agosto de 2017, introduziu no requisito 154.209 uma
NOTA sobre a distância até a qual uma RESA deve se estender a partir do final da faixa de pista de pouso e decolagem,
dizendo que “Caso seja instalado um sistema de desaceleração, esta distância pode ser reduzida com base nas especificações
de projeto do sistema”.
3.10. Há que se ressaltar que as notas do regulamento não caracterizam um requisito, mas possuem caráter orientativo.
Para dar previsão regulamentar de fato ao uso dos sistemas de desaceleração em lugar de RESA física, o requisito 154.209(b)
(3) foi incluído ao RBAC n° 154 na Emenda n° 06, de 12 de setembro de 2019. Esse requisito prevê que “Caso seja instalado
um sistema de desaceleração de aeronaves, as dimensões da RESA devem ser adequadas com base nas especificações de
projeto do sistema”.
3.11. Ocorre que o requisito citado acima não fornece as informações necessárias para o projeto do sistema de
desaceleração. Assim, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), por meio dos Ofícios n° SEDE-
OFI-2020/0109 (n° SEI! 4403873) e SEDE-OFI-2020/01191 (n° SEI! 4402728), solicitou a esta Superintendência de
Infraestrutura Aeroportuária (SIA) uma avaliação acerca dos anteprojetos para implantação de EMAS nos Aeroportos de
Congonhas (SBSP) e Santos Dumont (SBRJ).
3.12. A SIA, então, instituiu um grupo de trabalho específico para o estudo de critérios de projeto, instalação e
manutenção de sistemas de desaceleração de aeronaves. Esse grupo foi instituído por meio da Portaria n° 1402/SIA, de 20 de
maio de 2020, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.15, nº 21, de 22 de maio de 2020.
3.13. Tal grupo tem como objetivo fornecer os critérios mencionados de modo a preencher a lacuna regulamentar
citada no item 3.11 acima, provendo diretrizes tanto para a INFRAERO quanto para qualquer outro regulado que queira
implantar um sistema de desaceleração de aeronaves.
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4. OBJETIVOS
4.1. Como mencionado nos itens 3.12 e 3.13 acima, este Grupo de Trabalho tem como objetivo a proposição de
critérios de projeto, instalação e manutenção de sistemas de desaceleração de aeronaves. Destaca-se que, no atual estágio, o
grupo de trabalho se concentrou em propor critérios básicos para que se possa iniciar o projeto de um sistema de desaceleração.
Desse modo, há que se clarificar que esses critérios devem ser revisitados de acordo com o avançar dos estudos.
4.2. É imperioso ressaltar que esta Nota Técnica, assim como o próprio Grupo de Trabalho, não tem como objetivo:

a) fazer uma análise custo-benefício do uso de sistemas de desaceleração de aeronaves em qualquer
aeródromo;
b) avaliar o risco dos eventos de undershoot e overrun, uma vez que essa análise requer o cômputo de outras
variáveis e condições singulares dos casos específicos, além de existirem processos nos quais essa análise é
mais adequada;
c) fazer uma análise da pertinência de se implantar o sistema de desaceleração de aeronaves no SBSP e no
SBRJ, em detrimento de outras opções para provimento de RESA;
d) avaliar se o provimento de RESA nos parâmetros mínimos regulamentares é adequado para o SBSP e para
o SBRJ, uma vez que não é feita, aqui, uma análise do risco global da operação nesses aeroportos; e
e) avaliar o risco residual das operações do SBSP e do SBRJ após a eventual implantação do sistema de
desaceleração de aeronaves.

5. PRÁTICAS INTERNACIONAIS
5.1. Organização da Aviação Civil Internacional (OACI)

5.1.1. O Volume I do Anexo 14 à Convenção Internacional de Aviação Civil estabelece, em seu item 3.5.3, o
comprimento mínimo de uma RESA a partir da extremidade da faixa de pista de pouso e decolagem. O parâmetro
estabelecido nesse item é o mesmo do RBAC n° 154.
5.1.2. Assim como na regulamentação brasileira, o Anexo 14 diz, em tradução livre (ver texto original abaixo),
que se um sistema de desaceleração for instalado, o comprimento da RESA pode ser reduzido baseado nas especificações
de projeto do sistema, e sob aceitação do Estado.

If an arresting system is installed, the above length may be reduced, based on the design
specification of the system, subject to acceptance by the State.

5.1.3. Informações adicionais são dadas no material orientativo complementar do Anexo 14, mais especificamente
o item 10.5 do Anexo A. Nele, a OACI diz que o projeto do sistema de desaceleração deve considerar diversos parâmetros
da aeronave, incluindo, de maneira não exaustiva, as cargas permitidas para os trens de pouso, a configuração dos trens de
pouso, a pressão de contato dos pneus, centro de gravidade da aeronave e sua velocidade de saída da pista. O projeto
também deve considerar a capacidade de comportar os eventos de undershoot. O texto original é:

The design of an arresting system must consider multiple aircraft parameters, including but not
limited to, allowable aircraft gear loads, gear configuration, tire contact pressure, aircraft centre of
gravity and aircraft speed. Accommodating undershoots must also be addressed.

5.1.4. Por fim, a OACI recomenda, no item 5.4.18 do seu Manual de Projeto de Aeródromos (DOC 9157 – Part 1)
que sejam consultados para o projeto de sistemas de desaceleração os normativos específicos da Federal Aviation
Administration (FAA), autoridade aeronáutica dos Estados Unidos da América.

5.2. Austrália
5.2.1. Os requisitos para as características físicas dos aeródromos australianos são dados pela Civil Aviation Safety
Authority (CASA) em seu Manual of Standards Part 139 – Aerodromes.
5.2.2. O item 6.2.25 desse documento apresenta os requisitos para as RESA. Nele, há uma Nota ao subitem
6.2.25.2 que diz, em tradução livre (ver texto original abaixo), que onde não for possível prover o comprimento
regulamentar da RESA, o seu provimento pode incluir uma solução de engenharia para alcançar o objetivo da RESA, que
é aumentar a desaceleração da aeronave. Nesses casos, o órgão regulador deve ser consultado.

Note: Where it is not practicable to provide the full length of RESA, the provision may include an
engineering solution to achieve the objective of RESA, which is to enhance aeroplane deceleration.
In the latter case, aerodrome operators will need to liase with the relevant CASA office.

5.2.3. A CASA não fornece, no entanto, maiores informações quanto a essa solução de engenharia.
5.3. Canadá

5.3.1. Os requisitos das características físicas de aeródromos, na regulação canadense atual, são dados pela quinta
edição do TP312, denominado Aerodrome Standards and Recommended Practices, do Transport Canada Civil Aviation
(TCCA).
5.3.2. Os requisitos 3.2.1.2, 3.2.1.3 e 3.2.1.5(d) dizem que a RESA para o overrun deve se estender por 150
metros a partir da maior distância declarada entre TORA e ASDA, ao passo que a RESA para o undershoot deve possuir
150 metros, contados até o início da LDA.
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5.3.3. Uma vez que o requisito canadense não condiciona a localização da RESA às extremidades da faixa de
pista de pouso e decolagem, conclui-se que a área de segurança para overrun e undershoot exigida é igual à prevista pela
regulação brasileira.
5.3.4. Com relação ao sistema de desaceleração de aeronaves, o TP312 prevê, em seu item 3.2.1.7, que, quando
provido, ele deve ser projetado para (ver texto original a seguir):

5.3.4.1. possuir largura não inferior à da pista de pouso e decolagem associada e ser centralizado com relação
ao prolongamento do eixo dessa pista de pouso e decolagem;
5.3.4.2. parar a aeronave crítica, ou seja, a que impõe maiores esforços ao sistema, em excursão de pista a 70
nós sem impor forças que excedam os limites de projeto da aeronave nem causem danos estruturais na aeronave; e
5.3.4.3. não penetrar a superfície limitadora de obstáculos.

3.2.1.7 Where an arresting system is installed, it is designed to:
(a) have a width not less than that of the associated runway width and be centred on the extended
runway centreline;
(b) stop the critical aircraft at a runway exit speed of 70 kt without imposing loads that exceed the
aircraft’s design limits causing major structural damage to the aircraft; and
(c) not protrude into an OLS.

5.3.5. Com relação à regulamentação canadense, há que se destacar ainda que, conforme item 3.2.1.4, não é
requerida área de proteção para undershoot em pistas que contem com algum sistema indicador de trajetória de
aproximação de precisão (APAPI ou PAPI) ou com procedimento de aproximação por instrumento com guia vertical que
não requeira autorização especial.

5.4. Europa
5.4.1. A agência europeia de segurança operacional da aviação (EASA) estabelece em seu documento
denominado Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design (CS-ADR-DSN),
especificamente no item CS ADR-DSN.C.2015(b), que caso as distâncias regulamentares de RESA não possam ser
atendidas, elas podem ser reduzidas mediante instalação de um sistema de desaceleração de aeronaves, de acordo com as
especificações do sistema (ver texto original abaixo).

(...)the length of the runway end safety area may be reduced where an arresting system is installed,
based on the design specifications of the system.

5.4.2. Apesar de fornecer material orientativo sobre a implantação de sistemas de desaceleração de aeronaves, em
especial o item GM1 ADR-DSN.C.210 (c) do material denominado GM1-ADR-DSN, a EASA não fornece parâmetros
que possam servir como critérios de projeto para esses sistemas.

5.5. Estados Unidos da América
5.5.1. A regulação da infraestrutura aeroportuária nos Estados Unidos da América é competência da Federal
Aviation Administration (FAA).
5.5.2. Diferentemente da OACI e da ANAC, a FAA estabelece duas áreas de segurança de pista de pouso e
decolagem, a primeira é denominada Runway Safety Area (RSA). Grosso modo, a RSA tem função equivalente à soma da
faixa preparada de pista de pouso e decolagem e da RESA previstas no RBAC n° 154, uma vez que deve prover
capacidade de suporte para as aeronaves que venham a utilizá-la.
5.5.3. Trata-se de uma área retangular, centralizada no eixo da pista de pouso e decolagem, com comprimento
definido a partir da extremidade da pista. De acordo com a Tabela Interativa 3-5 da Advisory Circular (AC) n° 150/5300-
13A, as dimensões da RSA para código 4 e operação de aproximação por instrumento são:

500 pés (≈ 152 metros) de largura, centralizada com o eixo da pista de pouso e decolagem; e
1000 pés (≈ 305 metros) de comprimento, a partir da extremidade da pista de pouso e decolagem.

5.5.4. Destaca-se que a FAA, conforme disposto no item 307(a)(1) da AC 150/5300-13A, estabeleceu essa
dimensão a partir dos dados estatísticos dos eventos de overrun, uma vez que em 90% deles a aeronave atingiu o
repouso em até 1000 pés (≈ 305 metros), contados a partir da extremidade da pista de pouso e decolagem, conforme
indicado na Figura 2.
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  Figura 2 - Percentual de aeronaves em overrun que atingem o repouso em função da distância
a partir da extremidade da pista de pouso e decolagem (Fonte: AC n° 150/5300-13A).

 

5.5.5. Adicionalmente, a FAA prevê uma área que deve ser livre de objetos, denominada Runway Object Free
Area (ROFA), que tem função equivalente à soma da faixa de pista de pouso e decolagem e da RESA previstas no RBAC
n° 154.
5.5.6. Assim como a RSA, a ROFA é uma área retangular com as seguintes dimensões:

800 pés (≈ 244 metros) de largura, centralizada com o eixo da pista de pouso e decolagem; e
1000 pés (≈ 305 metros) de comprimento, a partir da extremidade da pista de pouso e decolagem.

5.5.7. A Figura 3, a seguir, ilustra a RSA e a ROFA.

Figura 3 - Ilustração da RSA e da ROFA, conforme AC n° 150/5300-13A
(Fonte: Elaboração própria)

 

5.5.8. O item 307 (g) da AC n° 150/5300-13A estabelece que sistemas de desaceleração podem ser instalados e
que esses sistemas são capazes de prover o mesmo nível de segurança operacional das medidas mencionadas acima, o que
seria um sistema de desaceleração “regulamentar”.
5.5.9. Já o item 307(g)(2) (ver texto original a seguir) diz que o sistema de desaceleração “regulamentar” deve ser
capaz de parar a aeronave mais exigente em excursão de pista a 70 nós (≈ 36 m/s), desde que a área resultante seja
compatível com a área mínima para proteção do undershoot. As informações mais precisas para o projeto do sistema de
desaceleração são encontradas em normativo específico, a AC n° 150/5220-22B.

(2) A “standard EMAS” installation will stop the design aircraft exiting the runway at 70 knots
within an area that also provides the required protection for undershoots in the opposite direction,
as specified in interactive Table 3-5 (dimension P). AC 150/5220-22 provides guidance on planning,
design, installation and maintenance of EMAS in RSAs.

5.5.10. Essencialmente, a AC n° 150/5220-22B dá os seguintes critérios de projeto para os sistemas de
desaceleração de aeronaves, denominados EMAS na regulação norte-americana:

5.5.10.1. Deve-se considerar a aeronave mais exigente em excursão de pista a 70 nós (≈ 36 m/s);
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5.5.10.2. Caso haja restrição de espaço para RSA, podem ser consideradas velocidades menores, desde que não
inferiores a 40 nós (≈ 21 m/s). Nesses casos, a AC denomina o sistema como “EMAS não-regulamentar”,
conforme letra g do item 7;
5.5.10.3. O sistema de desaceleração deve ter largura mínima igual à largura da pista de pouso e decolagem
associada;
5.5.10.4. Deve haver um recuo entre a cabeceira e o início do sistema de desaceleração, denominado setback,
de modo a prevenir os danos ao sistema decorrentes dos efeitos de jet blast ou de pequenas excursões de pista;
5.5.10.5. O sistema deve ser implantado sobre uma base pavimentada, com capacidade de suporte equivalente
à dos acostamentos; e
5.5.10.6. Deve ser provida uma área anterior à cabeceira, para proteção do undershoot, de pelo menos 600 pés
(≈ 183 metros).

5.5.11. Apesar de não se tratar de um órgão regulador, é relevante ressaltar o trabalho desenvolvido pelo Airport
Cooperative Research Program (ACRP), órgão de pesquisa na área de aeroportos que recebe financiamento da FAA,
autoridade aeronáutica dos Estados Unidos da América, no desenvolvimento de abordagens para avaliação de risco de
áreas de segurança.
5.5.12. Com relação às RSA, vale destacar o Report 50, denominado Improved Models for Risk Assessment of
Runway Safety Areas, que, como explicitado pelo nome, apresenta modelos para análise de risco da área de segurança
prevista pela regulação da FAA.
5.5.13. O Apêndice E do Report 50 trata especificamente dos EMAS. Nele, é apresentado o racional para
determinação do comprimento necessário para o EMAS. Como essa definição fica a cargo do fabricante do sistema, o
mais relevante para a presente Nota Técnica é a equação abaixo, que apresenta a relação entre a desaceleração da aeronave
(a), a velocidade de excursão de pista (v) e o comprimento da RSA (S).

5.5.14. Nota-se que a expressão acima se trata, com as devidas adaptações, da Equação de Torricelli, equação de
cinemática aplicável ao movimento retilíneo uniformemente variado.

6. ANÁLISE TÉCNICA
6.1. Como explicitado no item 4 desta Nota Técnica, o objetivo da presente análise é fornecer, por ora, critérios de
projeto para sistemas de desaceleração de aeronaves, de modo a suprir uma lacuna regulamentar existente.
6.2. Desse modo, optou-se por avaliar os critérios que constituem as premissas básicas para projeto desses sistemas:
velocidade de projeto para aeronave mais exigente em excursão longitudinal de pista; comprimento mínimo desde a cabeceira
até o fim do sistema de desaceleração de aeronaves (proteção ao undershoot); largura do sistema de desaceleração; afastamento
entre a cabeceira e o início do sistema de desaceleração de aeronaves (setback); e os acessos para os serviços de manutenção e
para os veículos de resgate e combate a incêndio.
6.3. Velocidade de projeto (overrun)

6.3.1. Um sistema de desaceleração de aeronaves é projetado para frear uma determinada aeronave a uma dada
velocidade de saída, isto é, ele se presta a proteger os eventos de excursão longitudinal de pista (overrun).
6.3.2. A aeronave a ser considerada é a aeronave mais exigente dentre as que operam no aeródromo para o qual se
projeta o sistema de desaceleração.
6.3.3. Já a velocidade dessa aeronave deve ser estabelecida em função do nível de proteção que se deseja prover
ao overrun. De modo a preencher a lacuna regulamentar, a velocidade mínima de projeto deve estar relacionada com as
dimensões mínimas regulamentares para a área de proteção ao overrun, a qual é composta pela soma da faixa de pista com
a RESA.
6.3.4. Como observado no item 5 desta Nota Técnica, a principal referência para o projeto de sistemas de
desaceleração de aeronaves é a FAA, em especial a sua AC n° 150/5220-22B, doravante denominada AC.
6.3.5. Essa AC determina que, para se obter o mesmo nível de proteção da área de segurança de overrun
regulamentar da FAA, deve-se considerar 70 nós (≈ 36 m/s) como velocidade de projeto para o sistema de desaceleração.
6.3.6. Ocorre que a área de segurança mínima regulamentar de overrun da FAA é de 1000 pés (≈ 305 metros), isto
é, aproximadamente o dobro do previsto pela Emenda n° 06 do RBAC n° 154, que estabelece um mínimo de 150 metros,
sendo 60 metros de faixa de pista e 90 metros de RESA.
6.3.7. Desse modo, adotar os mesmos 70 nós exigidos pela FAA como velocidade de projeto para os aeroportos
brasileiros seria estabelecer um requisito mais restritivo do que o previsto pelo RBAC n° 154 para as RESAs físicas.
Assim, para evitar essa assimetria, deve-se estabelecer um parâmetro equivalente aos 70 nós para a regulamentação
brasileira.
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6.3.8. É importante ressaltar que, até a Emenda n° 05, o RBAC n° 154 exigia, para novas pistas de pouso e
decolagem, uma RESA mínima de 240 metros para as pistas de código 3 ou 4, totalizando 300 metros de proteção ao
overrun e ao undershoot, parâmetro muito próximo ao exigido pela regulamentação da FAA.
6.3.9. No entanto, a Resolução n° 529, de 12 de setembro de 2019, alterou o comprimento mínimo regulamentar
da RESA de 240 para 90 metros para as novas pistas de pouso e decolagem. Dessa forma, a Diretoria Colegiada da ANAC
deliberou pela redução da proteção mínima regulamentar ao overrun e ao undershoot.
6.3.10. A partir da Figura 2, e considerando o histórico de eventos levantado pela FAA, observa-se que para uma
área de segurança de 150 metros (≈ 492 pés) a partir da extremidade da pista de pouso e decolagem, entre 65 e 70% das
aeronaves em excursão de pista chegariam ao repouso, isto é, entre 30 e 35% das aeronaves em excursão de pista
ultrapassariam os limites da área de segurança estabelecida.
6.3.11. Uma vez que a ANAC não dispõe de informações específicas para análise das excursões de pista em
aeródromos brasileiros, e nem de recursos para realização de ensaios que permitam avaliar a desaceleração provida por
uma RESA de 90 metros de comprimento, é necessário adotar uma abordagem analítica a partir das informações providas
pelas referências internacionais.
6.3.12. Assim, assume-se que a desaceleração exercida pela área de segurança de overrun seja constante ao longo
da trajetória da aeronave. Adicionalmente, considera-se que a trajetória da aeronave seja retilínea. É evidente que essas
considerações representam simplificações do cálculo, mas a ausência delas inviabiliza a abordagem analítica.
6.3.13. Desse modo, a desaceleração exercida pela área de segurança de overrun pode ser calculada pela expressão
apresentada no item 5.5.13 desta Nota Técnica, considerando os parâmetros empregados pela FAA, ou seja, área de
segurança de 1000 pés (304,80 m) de comprimento e aeronave em excursão de pista a 70 nós (36,01 m/s), conforme
segue:

6.3.14. A partir da desaceleração calculada no item anterior, e considerando as simplificações adotadas no item
6.3.12, tem-se que a velocidade de excursão de pista referente à área de segurança de overrun de 150 metros é igual a:

6.3.15. Desse modo, com base na metodologia empregada tem-se que, considerada a mesma desaceleração média,
uma velocidade de projeto de 50 nós levaria a um sistema de desaceleração equivalente à RESA de 90 metros, que é o
mínimo previsto pela Emenda n° 06 do RBAC n° 154.
6.3.16. Nota-se que o valor calculado no item 6.3.14 é superior ao mínimo de 40 nós exigido pela FAA, como
apontado no item 5.5.10.2 desta Nota Técnica.
6.3.17. Destaca-se que a adoção de velocidades menores que 70 nós, conforme indicado pela FAA para o EMAS
regulamentar, e que equivale à RSA de 1000 pés (≈ 305 metros), implica o aumento do percentual de aeronaves que, em
excursão de pista, ultrapassariam a área de segurança, incrementando o risco residual.
6.3.18. Caso a ANAC ou o operador aeroportuário entenda que, a partir de uma análise de risco, um dado
aeródromo deve possuir uma RESA superior ao mínimo regulamentar, porém sem disponibilidade de área física para
tanto, será necessário prover um sistema de desaceleração de aeronaves no qual a velocidade de projeto, em nós, pode ser
calculada pela expressão mostrada no item 6.3.14. Para esse fim, aquela expressão deve ser adaptada para que a
velocidade, em nós, seja calculada em função do comprimento da RESA (LRESA) em metros, conforme equação a seguir.

6.3.19. A Figura 4 abaixo apresenta, graficamente, a expressão acima para o intervalo de comprimentos de RESA
mais comuns.
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Figura 4 – Velocidade de projeto de sistema de desaceleração em função do comprimento de RESA desejado
(Fonte: Elaboração própria)

 

6.3.20. Por último, destaca-se que a escolha da velocidade de projeto deve ser feita de forma criteriosa, assim como
o sistema de EMAS, considerando seus materiais e sua performance, levando em conta também a seleção da aeronave de
projeto, a configuração do trem de pouso e a pressão dos pneus. Recomenda-se ainda que o projeto da EMAS considere
tanto a aeronave mais exigente ao sistema, bem como o mix de aeronaves que se espera que operem na pista. Devem ser
consideradas também as características peculiares de cada aeroporto, o espaço disponível, os custos do investimento e o
risco residual de cada caso específico, de forma a atender o conceito de sistema de desaceleração contido na letra 'a' do
item 9 da AC 150/5220-22B (texto original abaixo), que, em tradução livre, prevê que o sistema deve ser projetado para
parar uma aeronave num overrun, a partir da atuação de forças de desaceleração no trem de pouso da aeronave, causada
pela deformação do material da EMAS, minimizando os danos estruturais às aeronaves, já que estes danos podem resultar
em ferimentos aos passageiros e/ou afetarem a atuação prevista das forças de desaceleração.

An EMAS is designed to stop an overrunning aircraft by exerting predictable deceleration
forces on its landing gear as the EMAS material deforms. It must be designed to minimize the
potential for structural damage to aircraft, since such damage could result in injuries to
passengers and/or affect the predictability of deceleration forces. (grifos acrescidos)

6.4. Comprimento mínimo (undershoot)
6.4.1. A existência de sistema de desaceleração de aeronaves é indiferente para o undershoot, uma vez que o
sistema é projetado para colapsar a velocidades muito inferiores às velocidades de aproximação das aeronaves. Dessa
forma, apenas a área disponível antes da cabeceira é relevante para essa avaliação.
6.4.2. Como já apontado nesta Nota Técnica, tem-se as seguintes referências internacionais quanto à área mínima
disponível para undershoot:

6.4.2.1. De acordo com a FAA (Estados Unidos), quando for implementado um sistema de desaceleração, o
comprimento mínimo para proteção do undershoot deve ser de 600 pés (≈ 183 metros). Nota-se que esse
comprimento é superior ao proporcionado pela RESA mínima somada à faixa de pista regulamentar do RBAC n°
154, que totalizam 150 metros (90m + 60m faixa de pista);
6.4.2.2. Já o TCCA (Canadá) estabelece para todos os casos, não somente quando há sistema de
desaceleração de aeronaves, que é aceitável que a pista seja desprovida de área para proteção do undershoot, caso o
aeródromo possua: um PAPI ou APAPI; ou um procedimento de aproximação com guia vertical que não requeira
autorização especial.

6.4.3. Tendo em vista que o requisito 154.209 do RBAC n° 154 não prevê um comprimento mínimo da área de
proteção ao undershoot, entende-se que a conformidade com o regulamento se daria, se e somente se, fossem providos
pelo menos 150 metros de proteção ao undershoot.
6.4.4. Imagina-se que a necessidade de implantação de um sistema de desaceleração se dê justamente pela
ausência dos 150 metros antes da cabeceira. Desse modo, o provimento pode se dar pelo deslocamento da cabeceira de
modo que se tenha 150 metros da cabeceira até a extremidade mais distante do sistema de desaceleração. A Figura 5
ilustra essa situação.
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Figura 5 – Provimento de área regulamentar para undershoot em cabeceiras com sistema de desaceleração de aeronaves
(Fonte: Elaboração própria)

 

6.4.5. Entende-se que a situação apresentada na Figura 5 acima ainda oferece ganhos operacionais ao aeródromo e
está em conformidade com o disposto atualmente no RBAC n° 154. Nesse caso, a operação de decolagem, usualmente
mais exigente do ponto de vista de comprimento de pista necessário, pode utilizar toda a extensão da pista, enquanto o
pouso é penalizado apenas com o deslocamento da cabeceira pela qual se efetua a operação.
6.4.6. Caso não seja do interesse do operador aeroportuário deslocar cabeceira, uma análise operacional deve ser
feita de modo que distâncias inferiores aos 150 metros possam ser aceitas por meio de um Nível Equivalente de Segurança
Operacional (NESO).
6.4.7. A análise mencionada no item 6.4.6 acima deve ser, preferencialmente, uma análise quantitativa, própria do
aeródromo em questão, que consiga avaliar o risco global das operações e prever as dimensões mínimas necessárias para
que esse risco permaneça aceitável.
6.4.8. Entende-se que, caso essa análise seja efetuada, é razoável que,  tomando-se como base a regulação
canadense, se considere como linha geral que seria aceitável o provimento de uma distância inferior aos 150 metros, mas
nunca inferior a 60 metros (referentes à faixa de pista de pouso e decolagem) quando:

6.4.8.1. A pista dispuser de indicador de trajetória de aproximação de precisão; e
6.4.8.2. A pista dispuser de procedimento de aproximação com guia vertical.

6.5. Largura
6.5.1. Seguindo a linha das referências internacionais apresentadas, entende-se que a largura mínima do sistema
de desaceleração de aeronaves deve ser igual à largura de pista requerida para a aeronave crítica associada.
6.5.2. A opção pela largura requerida em detrimento da largura existente tem como objetivo manter alinhamento
com o previsto no item 154.209(b)(2) do RBAC n° 154.

6.6. Recuo (setback)
6.6.1. Usualmente, o início do sistema de desaceleração é recuado em relação ao fim da pista de pouso e
decolagem. Esse recuo é comumente chamado de setback, e tem como função principal evitar que o sistema seja
danificado por pequenas excursões de pista ou pelo jet blast produzido pelos motores das aeronaves.
6.6.2. É importante ressaltar que, dada a sua posição, o sistema de desaceleração de aeronaves tende a
experimentar constantemente os ventos decorrentes do empuxo de decolagem produzido pelas aeronaves. Assim, quanto
maior o setback, menores são os esforços de jet blast experimentados pelo sistema de desaceleração.
6.6.3. Desse modo, a escolha do recuo é uma decisão do operador aeroportuário e do fabricante do sistema de
desaceleração, já que recuos pequenos aumentam a probabilidade de dano ao sistema em função de pequenas excursões de
pista e requerem uma estrutura mais resistente ao jet blast. Já recuos grandes diminuem a probabilidade de dano ao
sistema por pequenas excursões e requerem estruturas menos resistentes ao jet blast, mas, por outro lado, requerem maior
área anterior à extremidade da pista de pouso e decolagem.
6.6.4. A título exemplificativo, e servindo como sugestão, cita-se a distância de 75 pés (≈ 23 metros) que a FAA
indica no documento Order 5200.9, como uma configuração típica de um EMAS, conforme mostrado na Figura 6 abaixo.
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Figura 6 – Configuração típica de um EMAS
(Fonte: Elaboração própria)

6.7. Acessos para veículos de manutenção e dos CCI
6.7.1. Tomando como base a AC, o projeto do sistema de desaceleração deve contemplar áreas nas laterais que
permitam o acesso de pessoas e veículos para vistorias e eventuais atividades de manutenção.
6.7.2. Essas áreas devem possibilitar também a circulação e manobra dos carros de resgate e de combate a
incêndio, com carga total, comumente utilizados pelo operador aeroportuário.

7. PARÂMETROS DE PROJETO
7.1. Em suma, a avaliação apresentada nessa Nota Técnica propõe os critérios a seguir para projeto de sistema de
desaceleração de aeronaves.

7.1.1. O sistema deve ser projetado para parar a aeronave mais exigente em excursão longitudinal de pista a:
7.1.1.1. 50 nós para uma RESA equivalente de 90 metros de comprimento;
7.1.1.2. 54 nós para uma RESA equivalente de 120 metros de comprimento; ou
7.1.1.3. 70 nós para uma RESA equivalente de 240 metros de comprimento.

7.1.2. Para outros comprimentos de RESA equivalente, a velocidade (v) de projeto do sistema de desaceleração
pode ser calculada, em nós, pela expressão a seguir, em que LRESA é o comprimento da RESA equivalente em metros.

7.1.3. Deve ser provida uma área de 150 metros anterior à cabeceira de modo a proteger aeronaves que realizem o
toque antes de alcançar a cabeceira (undershoot).

7.1.3.1. Essa área é contabilizada desde a cabeceira até o fim do sistema de desaceleração de aeronaves.
7.1.3.2. Quando não for possível, por questões físicas e/ou operacionais, prover os 150 metros para proteção
do undershoot, distâncias menores podem ser aceitas, mediante concessão de Nível Equivalente de Segurança
Operacional (NESO), desde que:

A área de proteção ao undershoot não tenha menos de 60 metros de comprimento;
A pista seja provida de sistemas indicadores de trajetória de aproximação de precisão;
A pista disponha de procedimento de aproximação com guia vertical; e
Sejam atendidas as demais condicionantes identificadas ao longo da avaliação do NESO para o caso
concreto.

7.1.4. O sistema de desaceleração deve possuir largura mínima igual à largura de pista requerida para a aeronave
crítica associada.
7.1.5. O início do sistema de desaceleração deve ser recuado em relação à cabeceira de uma distância suficiente
para que o sistema não seja danificado pelo jet blast das aeronaves que ali operam.
7.1.6. Especial atenção deve ser dada ao fator econômico dessa escolha, já que recuos menores podem representar
maiores riscos de dano ao sistema, enquanto recuos maiores requerem áreas maiores de implantação.
7.1.7. O sistema de desaceleração deve possuir, em suas laterais, áreas que permitam o acesso de pessoas e que
ofereçam espaço e suporte para a passagem e manobras de veículos para atividades de resgate e combate a incêndio,
vistoria e manutenção.

8. CONCLUSÃO
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8.1. A presente Nota Técnica buscou avaliar e propor critérios para projeto de sistemas de desaceleração de
aeronaves, conhecidos como EMAS, conforme primeiro objetivo estabelecido para o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria
n° 1402/SIA, de 20 de maio de 2020, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.15, nº 21, de 22 de maio de 2020.
8.2. À luz do exposto nos itens 5 e 6 desta Nota Técnica, o grupo propõe os critérios expostos no item 7.
8.3. Ressalta-se que o presente estudo não teve como objetivo:

8.3.1. fazer uma análise custo-benefício do uso de sistemas de desaceleração de aeronaves em qualquer
aeródromo;
8.3.2. avaliar o risco dos eventos de undershoot e overrun, uma vez que essa análise requer o cômputo de outras
variáveis e condições singulares dos casos específicos, além de existirem processos nos quais essa análise é mais
adequada;
8.3.3. fazer uma análise da pertinência de se implantar o sistema de desaceleração de aeronaves no SBSP e no
SBRJ, em detrimento de outras opções para provimento de RESA;
8.3.4. avaliar se o provimento de RESA nos parâmetros mínimos regulamentares é adequado para o SBSP e para
o SBRJ, uma vez que não é feita, aqui, uma análise do risco global da operação nesses aeroportos; e
8.3.5. avaliar o risco residual das operações do SBSP e do SBRJ após a eventual implantação do sistema de
desaceleração de aeronaves.

8.4. É sabido que o uso de sistemas de desaceleração de aeronaves costuma ocorrer em aeroportos que possuem
uma condição física e operacional restringida. Desse modo, este Grupo de Trabalho entende ser razoável que se faça uma
análise de risco específica para, dentre outras coisas, determinar se os valores mínimos regulamentares de RESA são suficientes
para a manutenção do risco nos patamares estabelecidos pela Superintendência.
8.5. Reforça-se que o presente trabalho se concentrou em propor critérios básicos para que se possa iniciar o projeto
de um sistema de desaceleração. Desse modo, há que se clarificar que esses critérios devem ser revisitados de acordo com o
avançar dos estudos.
8.6. Por fim, o presente estudo tomou como premissa o status quo regulatório. Dessa forma, recomenda-se que, em
futuras revisões regulamentares, se avalie a conveniência e oportunidade de dissociar as áreas de proteção de undershoot e
de overrun no requisito normativo.

À consideração superior.
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