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A. OBJETO 

Contratação de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo, Construção de 
RESAs / EMAS, e obras Complementares na PPD Principal do Aeroporto de Congonhas – SBSP 
- São Paulo / SP”. 

B. FINALIDADE 

Ressaltamos que esse documento, bem como seus anexos, visa demonstrar o programa de 
necessidades e as definições quanto ao nível de serviço desejado, consonante com a definição 
de anteprojeto constante do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO, que 
rege esse certame. Dessa maneira, todas as plantas, ilustrações e croquis aqui apresentados 
tem caráter essencialmente ilustrativo, e caberá à CONTRATADA interpretar o programa de 
necessidades doravante apresentado e elaborar o projeto de engenharia necessário à execução 
das obras. 

C. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

Contratada - Pessoa jurídica, legalmente habilitada, responsável pela execução dos serviços 
descritos nesse Termo de Referência, mediante contrato com a INFRAERO. 

Fiscalização - Atividade exercida, de modo sistemático através de pessoa ou grupo de pessoas 
especialmente designadas, com o objetivo de verificação do cumprimento das disposições 
contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os seus aspectos. 

Fiscal - Representante da Administração especialmente designado para fiscalizar o Contrato. 

Projetista - Pessoa Jurídica contratada para a prestação dos Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados de Elaboração de Projetos 

Disciplinas - Especialidades de Projetos de Engenharia 

RESA - Runway End Safety Area (Área de Segurança de Fim de Pista) 

EMAS - Engineered Materials Arresting System 

PPD – Pista de Pouso e Decolagem 

DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo. 

ESATA - Empresa de serviços auxiliares ao transporte aéreo. 

Executor - Pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada, contratada pelo lojista, responsável 
pela obra de implantação da Unidade Comercial. 

FAA - Administração Federal de Aviação dos EUA. 

IAC - Instruções da Aviação Civil. 

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 

Lado Ar - “Lado Ar”: Área operacional que abrange o conjunto formado pela área de movimento 
de um aeródromo e terrenos e edificações adjacentes, ou parte delas, cujo acesso é controlado. 

Lado Terra - Lado terra", as zonas dos aeroportos, terrenos e edifícios adjacentes ou parte 
destes não incluídas no lado ar Loja/Unidade Comercial - Área edificada destinada a fins 
comerciais, podendo ou não dispor de mezanino ou sobreloja. 
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MP - Manual de Procedimentos da INFRAERO. 

MCC - Memorial de Critérios e Condicionantes para projetos de engenharia da INFRAERO. 

NI - Normas Internas da INFRAERO. 

OACI - Organização da Aviação Civil Internacional. 

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. 

RBAC – Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. 

COMAER – Comando da Aeronáutica. 

Projetista - Pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada, responsável pela elaboração dos 
projetos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia. 

Responsável Técnico - Profissional, legalmente habilitado, responsável pela obra de 
implantação da Unidade Comercial. 

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica. 

SBSP - Aeroporto de São Paulo - Congonhas 

TPS - Terminal de Passageiros. 

VIA DE ACESSO FRONTAL - Via pública de acesso ao TPS e estacionamento, lado terra. 

VIA DE SERVIÇO - Via de circulação de veículos na área de manobra de aeronaves, lado AR. 

D. INFORMAÇÕES DO AERÓDROMO 

D.1. DADOS BÁSICOS 

 Nome Oficial: Aeroporto de São Paulo – Deputado Freitas Nobre 

 Sigla ICAO: SBSP 

 Sigla IATA: CGH 

 Ponto de Referência do Aeródromo (ARP): 23º37' 34"S /46º39' 23"W 

 Elevação do Aeródromo: 798,74 m / 2620,53 ft 

D.2. DADOS DE OPERAÇÃO 

Horário de Funcionamento 06:00 às 23:00 
Tipo de Operação VFR / IFR 
Tipo de Tráfego Regular 
Segmento Doméstico 

D.3. LOCALIZAÇÃO DO AERÓDROMO 

Cidade São Paulo 
Estado São Paulo 
Logradouro Avenida Washington Luiz, s/nº 
Bairro Vila Congonhas 
CEP: 04.626-911 
Telefone de Contato (11)5090-9000 
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D.4. CONTEXTUALIZAÇÃO1 

Há tempos os acidentes envolvendo as saídas de pista também denominadas Runway Excursion 
(RE), os quais são caracterizados pela ultrapassagem dos limites finais de pista (overrun) e pelas 
saídas nas laterais da pista (veer-offs), por uma aeronave, representam um número significativo 
dentre os acidentes aéreos que ocorrem nas fases de pouso e decolagem. 

O overrun é o acidente em que o piloto não pôde parar o avião antes da extremidade final da 
pista, podendo ocorrer tanto na decolagem quanto no pouso de uma aeronave. Entretanto, a 
grande maioria ainda ocorre durante o pouso. 

Considerando que este tipo de ocorrência é sempre presente nas áreas internas de um 
aeródromo, a infraestrutura disponibilizada entra como principal elo mitigador destes casos, 
quando coloca, de forma plena e em padrões estabelecidos, as suas características operacionais 
para atender o tráfego de aeronaves, levando em consideração a aeronave crítica definida pelo 
Operador do Aeródromo. 

Buscando estabelecer os padrões aos aeroportos de seus Estados membros, a Organização da 
Aviação Civil Internacional (OACI) instituiu normativas que contemplam requisitos mínimos e 
recomendações adicionais em documentos os quais são denominados como Anexos. Para 
garantir a conformidade com as especificações aplicáveis para garantia da segurança 
operacional a organização instituiu o processo de Certificação Operacional, a qual somente pode 
ser concedida ao aeródromo que tenha suas características físicas homologadas de acordo com 
a legislação de cada Estado membro, devendo este também atender aos padrões estabelecidos 
pela OACI. 

A provisão de RESA nos aeroportos foi iniciada por um estudo de acidentes por conta de Runway 
Excursions e undershoot entre 1975 e 1987. Este estudo demonstrou que aproximadamente 90% 
dos aviões acidentados em consequência de overrun vieram a parar dentro de uma área de 
aproximadamente até 330 m após o fim da pista. Metade dos aviões que ultrapassaram o final 
parou dentro de uma extensão até 90 m e 80% parou a menos de 210 metros. O estudo também 
destacou que a maioria das aeronaves acidentadas não desviou muito do prolongamento do eixo 
da pista. 

A OACI (2009) como órgão normativo internacional para a aviação civil, aplicável aos países 
membros, estabelece que, uma Área de Segurança de Fim de Pista (Runway End Safety Area - 
RESA) deve ser disponibilizada nas extremidades da faixa de pista quando o número de código 
for 3 ou 4 e quando também o número de código for 1 ou 2 e a pista for de operação por 
instrumento. 

A ANAC como órgão regulador brasileiro de aviação civil estabelece que, uma área de segurança 
de fim de pista deve ser disponibilizada nas extremidades da faixa de pista, de uma nova pista 
construída a partir da data de publicação do RBAC 154 (11/05/2009) quando o número de código 
da pista for 3 ou 4 e quando o número for 1 ou 2 e a pista for do tipo por instrumento. A disposição 
de uma RESA e suas dimensões estão definidas no RBAC 154, Ementa n.º 06. 

Cabe destacar que o órgão regulador brasileiro estabelece condições distintas para implantação 
de RESA em pistas de pouso e decolagem construídos antes da publicação da norma, neste 
caso o RBAC 154. 

 
1 Claudio Jorge Pinto Alves & Cleo Marcus Garcia. IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE SEGURANÇA DE FIM DE PISTA PARA 
MITIGAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DE SAÍDA DE PISTA. Revista de Engenharia e Tecnologia, ISSN 
2176-7270, V. 6, Nº. 2, Ago/2014, páginas 172 a 183. 
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Figura 1: Dimensões de faixa de pista e RESA 

No entanto, aplicar as novas normas para os aeroportos existentes pode ser uma problemática. 
Muitas pistas não cumprem as normas atuais porque foram construídas baseadas em um padrão 
antigo, anterior as normas atuais. O problema é agravado pelo fato de que os aeroportos estão 
cada vez mais sufocados pelo desenvolvimento no seu entorno e por elementos naturais. Outro 
fator que inviabiliza sua ampliação do sítio aeroportuário é a aquisição de terras ao redor, devido 
ao custo elevado pela valorização imobiliária. 

Esta indisponibilidade de área é uma característica presente em alguns aeroportos brasileiros, 
tornando-se fator predominante para a não implantação das áreas de segurança. Nesses casos 
a adoção de sistema de parada que seja equivalente a RESA permite que o aeroporto satisfaça 
os requisitos do órgão regulador em um menor comprimento da superfície. 

A Federal Aviation Administration possui um programa, de alta prioridade, para melhorar a 
segurança através da modernização das Runway End Safety Areas em aeroportos comerciais. 
Sabendo que, seria difícil conseguir um padrão de RESA para cada aeroporto, começou a 
realizar pesquisas na década de 1990 para determinar como garantir a máxima segurança nos 
aeroportos onde a RESA não pudessem ser contempladas de acordo com os padrões vigentes. 
Trabalhando em conjunto com a Universidade de Dayton, as Autoridades Portuárias de Nova 
York e Nova Jersey e o Engineered Arresting Systems Corporation (ESCO), criaram uma 
tecnologia para fornecer uma medida adicional de segurança as operações nos aeroportos: um 
sistema de proteção à parada da aeronave. O melhor material encontrado até hoje é um concreto 
leve que se deforma quando uma aeronave ultrapassa o limite final da pista e chega a uma área 
aonde os pneus da aeronave vão passando sobre este concreto leve e o mesmo vai dissipando 
a energia cinética do sistema levando a aeronave a um processo de desaceleração e parada 
total, este sistema foi batizado como Engineered Material Arrestor System – EMAS. 
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Figura 2 – EMAS - Engineered Material Arrestor System 

O EMAS é uma melhoria aos sistemas do aeroporto que oferece benefícios de segurança como 
o de uma RESA em casos onde não há área disponível para sua implantação. O EMAS utiliza 
um material de concreto com peso leve e deformável, colocado além do final da pista para parar 
ou deixar em uma velocidade muito baixa uma aeronave que ultrapassar os limites finais da pista. 
O sistema exerce uma força sobre o trem de pouso de uma aeronave causando sua 
desaceleração até uma parada final. 

 

Figura 3 - Atuação do EMAS sobre o trem de pouso 

D.5. O AEROPORTO DE SÃO PAULO – CONGONHAS (SBSP)2 

A maior metrópole do hemisfério sul e uma das maiores da América Latina, a cidade de São 
Paulo foi fundada em 1554 pelos padres jesuítas. Capital que detém o maior parque industrial 
do Brasil, a cidade transformou-se em município em 1711. 

Acompanhando o desenvolvimento da metrópole, em 1936 a cidade ganhava um novo aeroporto 
na região da Vila Congonhas, distrito de Campo Belo. Um estudo técnico foi realizado pelo 
Governo de São Paulo em 1935 para a escolha do sítio onde se localizaria o novo aeroporto. A 
região de Congonhas foi escolhida por suas condições naturais de visibilidade e de drenagem, 
longe das áreas de enchente do Rio Tiete e no mesmo ano, o Governo do Estado de São Paulo 
adquiriu a área para abrigar o Aeroporto. 

O nome Congonhas é uma homenagem ao Visconde de Congonhas do Campo, Lucas Antônio 
Monteiro de Barros (1823-1851), primeiro governante da Província de São Paulo após a 
Independência do Brasil (1822). Congonhas também é o nome de um tipo de erva-mate muito 
comum em Minas Gerais, na região onde se situa Congonhas do Campo, cidade natal de 
Monteiro de Barros. Mais tarde o Governo do Estado incorporou áreas complementares do sítio 
através de desapropriações e, em 1940, estabeleceu que todas as atividades exercidas no novo 
aeroporto seriam dirigidas por um Administrador nomeado pelo Governo. 

 
2 Cadastro de Informações Aeroportuárias (CIA) - Infraero 
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No final dos anos 1940 foi iniciada a obra das três pistas previstas no novo projeto do aeroporto, 
mas apenas a pista principal foi concluída, porque estudos técnicos mostraram ser suficiente 
para atender às especificações aeroportuárias norte-americanas da então Civil Aviation Authority 
(CAA), hoje FAA, uma das mais modernas para a época. Até a conclusão da pista principal no 
final de 1950, uma pista provisória foi utilizada e anos mais tarde se tornou a segunda pista 
paralela, mantida até hoje. 

Em 1954 foi inaugurado o Pavilhão de Autoridades, para embarque e desembarque de 
governantes dentre outras pessoas importantes. Este pavilhão conserva até hoje vários 
elementos artísticos, como um mural do artista Di Cavalcante. 

Em 1957, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas era o terceiro aeroporto do mundo 
em volume de carga aérea. Por isso, nessa época começaram os estudos para a implantação 
de um novo aeroporto em São Paulo e alterações no Terminal de Passageiros de Congonhas. 
Desses estudos surgiram o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e foi iniciada a ampliação da 
Ala Norte do aeroporto paulistano, para abrigar o embarque e o desembarque internacional, e a 
reforma da pista principal. 

O projeto de ampliação já tinha sido estudado anteriormente, em 1955, mas no ano seguinte o 
chefe do setor de arquitetura do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), 
desaconselhou a adoção dessa proposta, sugerindo outra que foi desenvolvida pelo escritório 
do arquiteto Jacques Pilon e executado pela Congel Construções Gerais Ltda. A ampliação, 
concluída no início de 1959, teve o orçamento bastante generoso. 

Com arquitetura inspirada no art déco, o aeroporto de Congonhas foi tombado como patrimônio 
histórico da cidade de São Paulo pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). 

Em 1968, com a finalidade de dar diretrizes para a implantação da nova infraestrutura 
aeroportuária para a aviação comercial, foi criada a Comissão Coordenadora do Projeto 
Aeroporto Internacional (CCPAI), pelo Ministério da Aeronáutica. Isso viabilizou a promoção de 
melhorias, principalmente na ala internacional do Terminal de Passageiros. Desta mudança 
adveio a troca de piso em granilite da ala internacional por quadrados em placa de granito preto 
e mármore branco. Esse piso, existente até hoje, incorporou-se ao prédio de tal forma que ficou 
na memória da população, tornando-se a identidade visual do aeroporto. 

Em Congonhas, em 1970, eram realizadas diariamente 350 operações de voo, envolvendo 1.500 
carros no pátio, 12.000 passageiros e 25.000 acompanhantes. O resultado era um total 
congestionamento, que exigiu novas ampliações. No início da década uma grande obra de 
ampliação na ala internacional do Terminal de Passageiros foi feita para abrigar o novo portão 
de embarque e a liberação de bagagem. Já em 1977, foi iniciada a construção do edifício de 
desembarque de bagagens da ala nacional, como complemento do prédio da ponte aérea. 

Até 1981 o aeroporto foi administrado pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – 
DAESP. Desde então a Infraero assumiu seu comando.  

A partir de 1990, Congonhas tornou-se o aeroporto mais movimentado do país. Desde então, o 
fluxo de passageiros e aeronaves cresceu sistematicamente, o que tornou necessário reformá-
lo para atender ao aumento da demanda. Em 1993 a Infraero executou um projeto de 
programação visual, que incluiu a colocação de painéis informativos, nos quais aparecem as 
testeiras nos balcões. Em 2000, a empresa retomou as obras do edifício-garagem, com a 
participação do poder público municipal. O edifício-garagem, inaugurado em dezembro de 2005, 
tem 60 mil m2, cinco pavimentos, três deles subterrâneos, e capacidade para 2.554 vagas 
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cobertas e 860 descobertas, um total de 3.414, contra as antigas 1.200, todas em área 
descoberta. 

Outro projeto importante executado pela Infraero foi à adequação e a reforma do Terminal de 
Passageiros. A Infraero construiu um conector acoplado ao terminal de passageiros com 12 
pontes de embarque para atender às novas áreas de embarque e desembarque. Com ele, o 
aeroporto de Congonhas foi adaptado aos níveis de conforto e funcionalidade exigidos pelo fluxo 
atual da ordem de 16 milhões de passageiros anuais. 

Hoje as salas de embarque, no mezanino, são servidas por escadas rolantes, elevadores, 
banheiros, áreas comerciais e salas VIP's. 

Com a inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos em 1985 e a 
transferência dos voos comerciais internacionais para o novo aeroporto, Congonhas passou a 
receber apenas voos internacionais da aviação executiva. Em 2008, por determinação da 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, o aeroporto passou a se chamar Aeroporto de São 
Paulo/Congonhas. 

Em 2019, Congonhas recebeu em média 595 movimentações por dia, entre pousos e 
decolagens, e mais de 22 milhões de passageiros. 

Com um sítio aeroportuário de aproximadamente 1,5 km² de área, Congonhas é considerado o 
aeroporto executivo do país. 

D.6. PISTAS DE POUSO E DECOLAGENS (PPD) - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

O Aeroporto de Congonhas foi inaugurado em 12 de abril de 1936 com uma primeira pista de 
pouso e decolagem de somente 300 metros. 

Em 1950 foi concluída a construção da pista principal (Atual PPD 17R/35L). A antiga pista 
futuramente foi ampliada e está mantida até hoje (Atual PPD 17L/35R). 

As pistas de Pouso e Decolagem são em asfalto, com comprimento de 1940 m para a PPD 
17R/35L e 1435 m para a PPD 17L/35R. Ambas as pistas possuem 45 m de largura, conforme 
demonstrado na figura 4. 

 

Figura 4 – Características das Pistas de Pouso e Decolagem 
 do Aeroporto de Congonhas 
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Em 2009, a Agência Nacional de Aviação Civil publicou o RBAC154, que instituiu em seu item 
154.209 as áreas de segurança de fim de pista (RESA). 

“154.209 Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) 

(a) Disposições gerais 

(1) Uma área de segurança de fim de pista deve ser disponibilizada nas extremidades 
da faixa de pista. 

(b) Dimensões de RESA 

(1) As RESA devem se estender a partir do final de uma faixa de pista a uma distância 
de, no mínimo 90 m: 

(i) onde o número de código for 3 ou 4; e 

(ii) onde o número de código for 1 ou 2 e a pista for do tipo por instrumento. 

(2) A largura de uma RESA deve ser igual ou superior ao dobro da largura de pista 
requerida para a aeronave crítica associada. 

(3) Caso seja instalado um sistema de desaceleração de aeronaves, as 
dimensões da RESA devem ser adequadas com base nas especificações de projeto 
do sistema. 

(4) Nas hipóteses descritas nos parágrafos 154.601(a)(3) a 154.601(a)(5), a ANAC 
poderá estabelecer que a RESA seja parcial ou integralmente adequada às seguintes 
dimensões: 

(i) comprimento igual ou superior a 30 m e largura igual ou superior à largura da 
faixa de pista preparada na cabeceira a que está associada, para pistas para operação visual 
com código de referência de aeródromo 1 ou 2; 

(ii) comprimento igual ou superior a 120 m e largura igual ou superior à largura da 
faixa de pista preparada na cabeceira a que está associada, para pistas para operação por 
instrumento com código de referência de aeródromo 1 ou 2; 

(iii) comprimento igual ou superior a 240 m e largura igual ou superior à largura da 
faixa de pista preparada na cabeceira a que está associada, para pistas com código de 
referência de aeródromo 3 ou 4.” (grifo nosso) 

Ainda em 2009, a ANAC publicou a RBAC 139, que que tem por objetivo confirmar a 
compatibilidade entre as operações de aeronaves e a infraestrutura disponível, bem como, de 
atestar a capacidade do operador de aeródromo de cumprir os regulamentos técnicos da ANAC 
relativos a segurança operacional, disposto no Manual de Operações do Aeródromo - MOPS 
aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil. 

Portanto, a implantação da RESA no Aeroporto de Congonhas visa atender as regulamentações 
da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo fundamental no processo de Certificação 
Operacional no qual o Aeroporto se encontra. 

Para a implantação da RESA, tendo em vista as limitações do sítio aeroportuário, a Infraero optou 
pela implantação de um sistema de desaceleração de aeronaves, no caso, o EMAS (Engineered 
Material Arrestor System), consoante com o disposto no item 154.209(3) do RBAC154. 
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E. CARACTERIZAÇÃO DO ANTEPROJETO 

As ações de engenharia previstas nesse edital foram agrupadas em quatro grandes itens:  

1. Gerenciamento; 

2. Projetos Básicos e Executivos; 

3. Obras de Implantação da RESA; 

4. Obras Complementares; 

Os projetos e obras devem ser executados conforme as premissas, especificações e orientações 
apresentadas nesse volume, normas técnicas, MCCs, NIs e demais normativos vigentes.  

E.1. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

O programa de necessidades adotado para a implantação da RESA na PPD 17R/35L do 
Aeroporto de Congonhas, buscou o atendimento aos normativos vigentes da Agência Nacional 
de Aviação Civil, no que concerne à segurança operacional do aeródromo, com a implantação 
de um sistema de desaceleração de aeronaves, o EMAS (Engineered Material Arrestor System). 

O objetivo principal das obras de implantação das RESAs de ambas as cabeceiras da pista 
principal de pouso 17R/35L é permitir a Certificação Operacional do SBSP. Para isso, é 
necessário realizar obras estruturais para suporte da RESA, “cama de EMAS”, e de 
infraestrutura, entre elas a adequação dos taludes, vias de serviço e das condições de 
determinados trechos do pavimento existente às normas técnicas, de forma permitir a 
Certificação Operacional sem restrições pela ANAC. 

Neste Anteprojeto, para o cálculo do comprimento das “camas das EMAS” das cabeceiras 17R 
e 35L do Aeroporto de Congonhas, foi considerando o mix das aeronaves que operam no 
aeroporto e a velocidade do “Overrun” de 50 knots (92,6 km/h).  

A equivalência técnica dos dispositivos das EMAS. representa a uma RESA. de 150 metros de 
comprimento (60 m da faixa de Pista + 90 m de distância mínima da RESA) em conformidade 
com as orientações da RBAC 154, item 154.209 da Emenda 06. 

Será de total responsabilidade do projetista, quando da elaboração do projeto, confirmar 
todas as considerações técnicas de cálculo e das reais dimensões das “Camas de EMAS.” 

Tendo em vista a implantação do EMAS nas cabeceiras de pista 17R e 35L, será necessário a 
adequação das Taxiways “E”, “T” e “K”, através da execução de pavimentação adicional para a 
interseção dessas pistas de taxiamento com a pista de pouso e decolagens, objetivando atender 
aos afastamentos mínimos entre a roda externa do trem de pouso principal e a borda da pista de 
táxi. 

Quando da execução do escopo, a Contratada deverá avaliar e promover a contenção dos 
taludes existentes, bem como promover adequações nas vias de serviço existentes próximo as 
cabeceiras 17R e 35L, buscando alternativas e soluções para não interditar a via de serviço 
existente atrás da cabeceira 35L, que interliga os setores leste e oeste do aeroporto, quando da 
execução das obras. 

Todas as interferências existentes, tais como canaletas de drenagem, infraestrutura de energia, 
sistemas, balizamento, entre outras deverão ser criteriosamente identificadas quando da 
elaboração do projeto. Os remanejamentos e adequações dos sistemas de drenagem e do 
sistema de balizamento e ALS deverão ser previstos nos respectivos projetos. Para as demais 
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infraestruturas que eventualmente sejam identificadas, o projeto deverá buscar alternativas e 
soluções executivas que não acarretem interferência entre essas. 

E.2. PROPOSTAS DO ANTEPROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE RESA 

O anteprojeto prevê: 

 Implantação de RESA, através de sistema de desaceleração de aeronaves, no caso 
EMAS, sobre estrutura metálica, ao final das cabeceiras 17R e 35L; 

 Adequação das interseções (fillet’s) das Taxiways “E”, “T” e “K”; 

 Adequação do Sistema de Balizamento e ALS; 

 Adequação da Sinalização Horizontal das Pista de Pouso e Decolagem e Pista de Taxi; 

 Adequação do Sistema de Drenagem; 

 Adequação das vias de serviço próxima as Cabeceiras 17R e 35L; 

 Tratamento dos Taludes; 

E.2.1. EMAS 

O anteprojeto considerou a implantação de “cama de EMAS”, que deverá ser implantado em 
ambas as cabeceiras da pista 17R / 35L do Aeroporto de Congonhas, conforme demonstrado 
nos documentos SP.02/105.01/002361/05 e SP.02/105.01/002430.01. 

O EMAS (engineered materials arrestor system - em português: sistema de desaceleração com 
materiais projetados), é um sistema que possui uma superfície de materiais construída no fim de 
uma pista de pouso e decolagem para reduzir a severidade das consequências de uma excursão 
de pista. Seu objetivo é parar a aeronave que saiu da pista quando não há espaço suficiente 
para implantação de uma RESA padrão. 

Os materiais projetados são definidos na Advisory Circular No 150/5220-22B da FAA como 
"materiais de uma força específica de alta absorção, os quais irão confiável e previsivelmente 
quebrar com o peso de uma aeronave". O propósito de um EMAS é parar a aeronave no caso 
de uma excursão de pista de forma que não causem lesões a pessoas e danos mínimos a 
aeronave. A aeronave é freada pela perda de energia requerida para quebrar o material do 
EMAS.  

A EMAS a ser implantada no Aeroporto de Congonhas deverá possuir um comprimento de 80 
metros com largura de 45 metros em ambas as cabeceiras da pista. A instalação será realizada 
sobre plataformas elevadas, objetivando complementar os desníveis existentes entre o final da 
pista e os taludes existentes. A área de instalação do EMAS, deverá contemplar a ser compatível 
com o sistema de balizamento, bem como o Sistema de Luzes de Aproximação (ALS).  

O EMAS deve ser projetado de acordo com os regulamentos e requisitos técnicos/operacionais, 
considerando a necessidade de implantação de via de serviço (largura mínima de 10 metros) 
para os veículos de manutenção, salvamento e combate a incêndios em volta do EMAS. 

E.2.2. Fundação 

Foi considerado a execução de fundações em estacas tipo raiz, com blocos de coroamento de 2 
e 3 estacas para sustentação da estrutura da EMAS. 

Trata-se de estaca moldada in loco, executada por meio de perfuração rotativa no trecho em 
solo, revestida totalmente neste trecho através do tubo metálico, que assegura a estabilidade 
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das paredes durante a perfuração. No trecho em rocha, normalmente há a redução do diâmetro 
de perfuração, sendo a perfuração feita a roto percussão. 

E.2.3. Estrutura 

O anteprojeto prevê estruturas para a EMAS compostas por um tabuleiro de lajes em concreto 
armado com espessura de 40 cm, apoiado diretamente sobre vigas metálicas em perfil “I”, por 
intermédio de formas tipo Steel Deck, e ligadas por conectores tipo “Stud Bolt”. 

As vigas estão apoiadas sobre Pilares metálico em perfil “I” contraventados nas duas direções 
por barras tubulares, articulados por rótulas metálicas, compondo um sistema treliçado. 

Na interface Pavimento existente e estrutura a executar, foi prevista uma viga em concreto 
armado apoiado diretamente sobre os blocos. 

Os pilares metálicos estão engastados sobre blocos de coroamento, por meio das placas de 
base. Todos os blocos estão travados ao longo de seus eixos por vigas em concreto armado. 

E.2.4. Pavimentação 

A adequação de trechos do pavimento da PPD 17R/35L compreende as adequações da 
geometria horizontal de curvas de interseções com pistas de taxi e substituição de pavimento 
flexível por rígido nos antigos finais das zonas de parada (stopways) de ambas as cabeceiras. 

Os trechos de pavimentos a serem adequados tem dois tipos de características: será utilizado o 
pavimento flexível no alargamento das três áreas de curvas de acesso às cabeceiras 17R e 35L 
da Pista de Pouso Principal do SBSP e pavimento rígido nos trechos finais das Zonas de Parada 
(stopways) para prover de melhor suporte as camadas de EMAS a serem implantadas 

E.2.4.1. Geométrico 

O anteprojeto geométrico destinado à implantação dos pavimentos flexível e rígido teve por 
objetivo definir características técnicas geométricas tais como dimensões, raios de curvaturas, 
declividades e demais características, de forma a permitir sua conformação espacial e sua 
quantificação para balizar o orçamento, corroborando para sua perfeita execução através de um 
adequado planejamento. 

Anteprojeto Planimétrico 

O anteprojeto planimétrico foi concebido para as áreas de alargamento do pavimento flexível 
(Fillet’s), considerando o maior entre os raios de curva horizontal constante nos manuais das 
aeronaves de grande porte do mix do aeroporto de Congonhas (SBSP).  

O anteprojeto dos trechos de implantação de pavimento rígido, em áreas definidas nos finais do 
stopways existentes foi concebido para dar suporte a estrutura EMAS, considerando uma área 
horizontal retangular. 

Demais elementos cadastrados existentes como luminárias, caixas de passagem, pavimentos, 
bueiros e dispositivos de drenagem projetados foram considerados nos anteprojetos 
planimétricos de ambos tipos de pavimento, de forma a serem deslocados dentro de critério 
técnico-operacional satisfatório. 

Anteprojeto Altimétrico 

O anteprojeto altimétrico foi concebido para as áreas definidas no anteprojeto planimétrico. 
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Em ambos os pavimentos, flexível e rígido, o anteprojeto altimétrico verifica as condições 
existente do greide longitudinal existente para o rolamento das aeronaves do mix aeroportuário 
e define/especifica as declividades transversais que atendam as normas vigentes da ANAC.  

Os greides foram projetados para atender satisfatoriamente o tráfego de aeronaves, levando em 
consideração as cotas de referência do SBSP (RNs). Os greides foram calculados na cota de 
“Pavimento Acabado”, a partir do perfil obtido dos nivelamentos do eixo locado, sendo 
observados principalmente os seguintes elementos: 

 Perfis do terreno natural 

 No desenho de greide estão indicados o perfil do terreno e o greide de anteprojeto. 

 São apresentadas também as igualdades dos elementos, tais como: 

 Ponto de concordâncias verticais (PCV, PIV, PTV, etc.); cotas de anteprojeto do greide 
de pavimentação acabado, rampa e elementos de concordância vertical. 

E.2.4.2. Terraplanagem 

A partir das definições das áreas a serem pavimentadas com pavimento flexível e rígido, o 
anteprojeto de terraplenagem define as quantidades de materiais a serem demolidos, relocados, 
escavações, transportes para bota-fora, e demais serviços necessários para a preparação e 
execução das camadas de pavimentos conforme o anteprojeto de pavimentação. 

Deve-se destacar que a profundidade de escavação a ser realizada poderá ser superior a 
espessura total projetada para os respectivos pavimentos, tendo em vista os graus de 
compactação exigidos pela FAA, em camadas abaixo do subleito, para solos coesivos e não 
coesivos.  No caso do grau de compactação do subleito ser inferior ao exigido será necessário a 
escavação do mesmo e novamente compactar no grau de compactação exigido no anteprojeto. 
Solos não coesivos, com o objetivo de determinar o controle de compactação, são aqueles com 
um índice de plasticidade (IP) menor que 3. 

Definições e Metodologia 

O anteprojeto de terraplenagem tem como objetivo básico proceder a escavação necessária à 
implantação do pavimento, considerando a espessura de compactação do subleito e sua 
estabilização conforme constante do relatório do programa FAARFIELD de dimensionamento 
estrutural do pavimento, determinando as origens e os destinos destes materiais, as distâncias 
de transporte dos equipamentos, procurando soluções econômicas e funcionais de forma a 
reduzir os impactos ambientais. 

Para as águas de precipitações pensou‐se em soluções de forma a ser captadas e conduzidas 
em locais seguros conforme anteprojeto de drenagem. O empolamento, também conhecido 
como expansão volumétrica, é um fenômeno característico dos solos, bastante relevante para 
os estudos de terraplenagem, principalmente quanto ao transporte de material, neste anteprojeto 
foi considerado um empolamento de 30%. 

O anteprojeto de terraplenagem compreende em linhas gerais as seguintes etapas: 

 Análise geral de greide projetado; 

 Cálculo das seções transversais de terraplenagem; 

 Cálculo de volumes de corte e aterro; 

 Definição do grau de compactação a ser exigido nos aterros; 
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 Definição do fator de empolamento dos aterros, considerado de 30%; 

E.2.4.5. Pavimentação 

O anteprojeto de pavimentação foi elaborado com a finalidade de conceber e detalhar a estrutura 
do pavimento a ser executado na obra tendo como base as normas e recomendações da ANAC 
e da FAA. Assim, procurou‐se obter camadas do pavimento de forma que elas tenham condições 
de suportar as solicitações impostas pelo tráfego de aeronaves, mantendo o conforto e a 
segurança operacional do aeroporto de Congonhas. 

As áreas a serem pavimentadas estão destacadas no documento SP.02/105.01/002341/01, com 
os respectivos tipos de pavimentos (flexível e rígido) em ambas as cabeceiras da pista principal 
de SBSP. 

Dados de Tráfego 

Baseando‐se em dados provenientes do estudo de tráfego foram obtidos no Relatório de 
Demanda por Transporte Aéreo do SBSP fornecido pela INFRAERO. E para o dimensionamento 
dos pavimentos rígido e flexível foram considerados os tráfegos acumulados das aeronaves de 
grande porte, no período de 2020 a 2040, dotando aos pavimentos vida útil de 20 anos. 

A Superintendência de Planejamento Aeroportuário – DFPA por intermédio da Gerência de 
Desenvolvimento Aeroportuário e Demanda – PADD é responsável pela elaboração e 
atualização dos estudos de projeções de demanda por transporte aéreo dos aeroportos que 
compõem a rede INFRAERO. 

Estes estudos são substanciados no Relatório de Demanda por Transporte Aéreo (RDTA) e tem 
por objetivo principal subsidiar o planejamento aeroportuário e empresarial da INFRAERO e dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal.  

Os estudos de demanda da PADD, tendo em vista, o cenário atual da economia nacional, 
baseiam-se em uma combinação de metodologias (Modelos de Suavização Exponencial e 
Metodologia de Clustering Hierárquico). 

 
MIX DE AERONAVES - SBSP CÓDIGO 

MOVIMENTOS 
2020 A 2040 

MOVIMENTOS 
ANUAIS - MÉDIA 

1 C-130 PA32 0 0 

2 Phenom 100 EMBRAER E50P 30.635 1.532 

3 Learjet 45 (LJ45) Lj45 11.747 587 

4 Cesna Citation Jet I C525 9.609 480 

5 Beechtcraft Baron 58 BE58 7.477 374 

6 Cesna Beechjet 400A BE40 BE40 7.477 374 

7 Beechcraft Premier I PRM1 5.340 267 

8 Mitsubishi MU-2 MU2 3.203 160 

9 Outras DEMAIS 29.900 1.495 

10 Embraer Phenom 300 E55P 56.487 2.824 

11 Cessna Citation Jet J2 C25A 43.196 2.160 

12 Beechcraft King Air BE9L 43.196 2.160 

13 Beechcraft King Air BE20 43.196 2.160 

14 Cesna Citation Excel C56X 29.907 1.495 
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MIX DE AERONAVES - SBSP CÓDIGO 

MOVIMENTOS 
2020 A 2040 

MOVIMENTOS 
ANUAIS - MÉDIA 

15 Embraer ERJ E135 16.613 831 

16 Beechcraft Super King Air B350 16.613 831 

17 OUTRAS DEMAIS 89.717 4.486 

18 Dessault Falcon 7X FA7X 38.287 1.914 

19 Bombardier Global 6000 GLEX 31.163 1.558 

20 OUTRAS DEMAIS 19.589 979 

21 Embraer 195 E195 275.605 13.780 

22 OUTRAS DEMAIS 107.180 5.359 

23 B737-800 B738 1.193.983 59.699 

24 A319 A319 1.044.736 52.237 

25 A320 A320 970.111 48.506 

26 OUTRAS DEMAIS 522.365 26.118 

27 AugustaWestland AW109 HELICÓPTERO A109 94.167 4.708 

28 BELL 429 HELICÓPTERO B429 34.799 1.740 

29 BELL 407 HELICÓPTERO B407 22.519 1.126 

30 OUTRAS DEMAIS 53.222 2.661 

31 Eurocopter AS365 HELICÓPTERO AS65 22.034 1.102 

32 Eurocopter EC155 B1 HELICÓPTERO EC55 20.566 1.028 

33 OUTRAS DEMAIS 6.361 318 

34 Eurocopter EC725 B1 HELICÓPTERO EC25 0 0 

Tabela 1 – Estimativa de Tráfego Acumulado – Período de 2020 a 2040 

Estudos Geotécnicos 

A realização do estudo geotécnico na região de implantação do anteprojeto compreende 
observações visuais e coletas de amostras do subleito que, posteriormente, são encaminhadas 
ao laboratório para realização das análises físico‐químicas necessárias. 

Tanto os procedimentos de coletas de materiais, transporte das amostras para o laboratório e a 
execução dos ensaios, foram realizados conforme as normas e as especificações preconizadas 
pela ABNT e outros órgãos internacionais capacitados e competentes. 

E.2.5. Drenagem 

O anteprojeto de drenagem consiste na readequação do sistema de drenagem das áreas de 
intervenções geométricas e consequentemente de pavimentação, ou seja, faixas entre a PPD e 
a táxiway, além das áreas próximas as cabeceiras 17R e 35L. O anteprojeto também 
compreende a parte superior das estruturas dos sistemas EMAS e as incidências pluviométricas 
na parte inferior, resguardando toda estrutura. 

As principais estruturas de drenagem propostas no anteprojeto são as canaletas/valetas para o 
escoamento superficial das águas resguardando as incidências pluviais nas faixas e nos taludes, 
caixas coletoras e de passagem e bueiros tubulares para conduzir as águas pluviais e 
descarregando em locais seguros. Nas estruturas dos sistemas EMAS foram propostas tubos de 
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queda e suas respectivas conexões com diâmetros compatíveis com as vazões de contribuição. 
Todo o anteprojeto de drenagem foi apoiado na Circular da FAA AC 150/5320-5D. 

E.2.6. Sinalização Horizontal 

A Sinalização Horizontal das táxis de acesso a Pista de Pouso e Decolagem do SBSP, 
corresponde a implantação por meio de pintura dos pavimentos destinados a orientar ou prestar 
informações aos pilotos ou de quem de direito. 

Em outras palavras, compreende a pintura de sinalização horizontal da pista, destinada a auxiliar 
os pilotos das aeronaves sobre o caminho a ser percorrido até determinada posição, bem como 
orientar visualmente e operacionalmente as entradas e saídas das aeronaves da pista de pouso 
e decolagem das Aeronaves. 

O Anteprojeto está de acordo com as exigências e recomendações das normas citadas 
anteriormente, destacando o RBAC 154 – Projeto de Aeródromos (ANAC) e o ACI – Apron 
Markings and Signs, Handbook, 3nd edition. 

Este Anteprojeto, contempla a pintura de todas as marcações, faixas e demais elementos 
referentes à circulação e segurança das Aeronaves na área operacional as táxis para a PPD, 
quer seja nas entradas ou saídas. 

Compreenderá, no primeiro momento, a execução de remoção da sinalização horizontal 
existente de borda de pista, bem como na sinalização de linha de guiagem de roda do nariz da 
aeronave. No segundo momento compreenderá na execução da nova sinalização horizontal 
adequada de forma a permitir a movimentação de aeronaves, tendo como aeronave crítica o 
Embraer E195-E2. 

E.2.7. Balizamento Luminoso e ALS 

O sistema de balizamento da PPD Principal 17R/35L é novo, composto por luminárias LED de 
alta intensidade alimentadas por circuitos de corrente constantes a partir da Casa de Força 
Principal (localizada no TPS). O sistema está em conformidade com o normativo aplicável 
considerando a situação atual da pista. 

Com relação ao sistema de luzes de aproximação ALS somente a cabeceira 17R consta com o 
sistema instalado atualmente. O ALS da Cab.17R é composto por luminárias halógenas de alta 
intensidade (barras de luzes) e luminárias do flash, sendo a configuração de 5+1 (5 luzes de 
aproximação e 1 luz de flash). 

As luzes das barras 01 a 03 do ALS são embutidas. Já as barras 04 a 19 são luminárias do tipo 
elevadas instaladas em estruturas metálicas. 

As intervenções no balizamento da PPD no sistema ALS para provimento das RESAs nas 
cabeceiras 17R e 35L deverão ter foco em adequar a localização das luminárias e da 
infraestrutura (bases, dutos, cabeamento, etc.) para viabilizar a execução do projeto das RESAs, 
além da adequação das luzes de borda das pistas de taxi E, T e K, considerando as intervenções 
previstas para adequação dos traçados destas pistas de taxi. 

E.2.8. Adequação Talude 

E.2.8.1. Terraplanagem 

Está prevista execução de terraplenagem através de serviços de escavação e aterro. 
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Considerou-se a área abaixo ao pé do talude sob o tabuleiro das lajes da EMAS da cabeceira 
17R, entre os eixos 3 à 5. 

Deverá ser previsto os serviços de topografia, limpeza de terreno e controle tecnológico, a fim 
de garantir a correta execução dos serviços. 

E.2.8.2. Contenção do Talude 

Está previsto contenções dos maciços de solo através de gabiões tipo caixa. 

Considerou-se gabiões localizados nas cristas dos taludes, sob os tabuleiros das lajes das EMAS 
das cabeceiras 17R e 35L, de modo a manter um pé direito mínimo de 2m de altura. 

Ainda, considerou-se gabião para reforço do muro de contenção em rimobloco existente, 
localizado no pé do talude sob o tabuleiro da laje da EMAS da cabeceira 35L, entre os eixos G à 
J da referida laje. 

Os gabiões deverão contar com sistema de drenagem subterrânea, incluindo captação e 
destinação das águas do subsolo, a fim de garantir a segurança e estabilidade dos taludes. 

E.2.9. Adequação da Via de Serviço  

O Anteprojeto prevê a adequação as vias de serviço próximas as cabeceiras 17R e 35L, 
conforme demonstrado no documento SP.03/105.01/002465/00. 

Para a cabeceira 17R, a via existente tem por finalidade o acesso a área operacional do 
Aeroporto, em situações excepcionais e de emergência. O anteprojeto previu a adequação da 
geometria dessa via de serviço, fins promover o desvio dos pilares da estrutura da RESA a ser 
construída. 

Para a cabeceira 35L, a via existente tem por finalidade a interligação dos setores operacionais 
leste e oeste do Aeroporto. Neste caso, não poderá haver interrupção do tráfego de veículos, 
quando da construção da RESA, de forma a não impactar na operacionalidade do Aeroporto. 

Deverá ser considerado no projeto a ser elaborado um vão livre de no mínimo 5 m entre a via de 
serviço e a estrutura da RESA. Fins não interromper o tráfego, o anteprojeto de adequação da 
via de serviço da cabeceira 35L previu a execução em duas fases, sendo: 

 Construção de via provisória, paralela à via existente, porém rebaixada para permitir o 
vão livre. Esta etapa deverá estar concluída antes da execução da estrutura da RESA; 

 Demolição, rebaixamento do terreno e construção de nova via de serviço; 

E.3. ESCOPO DAS INTERVENÇÕES 

E.3.1. Declaração de Escopo 

Fazem parte do escopo do objeto da contratação: 

 Execução dos Serviços Preliminares de Levantamentos Cadastrais, Levantamentos 
Planialtimétricos e Ensaios Geotécnicos. 

 Elaboração dos Projetos de Engenharia nas Etapas de Projeto Básico e Projeto 
Executivo; 

 Execução das Obras para Implantação da RESA nas cabeceiras 17R e 35L da Pista de 
Pouso e Decolagem, e demais obras complementares; 
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 Execução das Obras para Adequação das Taxiways E”, “T” e “K” e demais obras 
complementares; 

 Adequação das Vias de Serviço próxima as cabeceiras 17R e 35L; 

E.3.2. Declaração de Não Escopo 

Não fazem parte do escopo os serviços e objetos não relacionados nesse memorial:  

 Obtenção de Licença Ambiental; 

 Elaboração Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional e Procedimentos 
Específicos de Segurança Operacional para Obra ou Serviço de Manutenção - conjunto 
AISO/PESO, e respectiva aprovação na ANAC. 

F. MODIFICAÇÕES E SUGESTÕES 

A CONTRATADA tem a liberdade de propor soluções alternativas às aqui apresentadas, 
desde que não se configure a situação de descaracterização do objeto contratado. Todas as 
propostas deverão ser avaliadas pela INFRAERO e devem seguir as premissas, especificações 
e orientações apresentadas nesse volume, normas técnicas, MCCs, NIs e demais normativos. 
Entretanto, destacamos que tais alterações não ensejarão direito a termo aditivo ao contrato 
pois, conforme o regulamento interno que rege a presente contratação:  

“Art 8° [...] 

§ 5º Na adoção da contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos 
contratos firmados, exceto nos seguintes casos:  

I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 
força maior; e  

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Infraero, desde que não 
decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites 
estabelecidos no art. 66, inciso II.” 

G. ETAPEAMENTO 

Uma das premissas básicas para o desenvolvimento dos projetos e para a execução das obras 
é a manutenção da operação da Pista de Pouso e Decolagem 17R/35L. Dessa forma, a 
Contratada deverá avaliar a interferência das obras na Zona de Proteção da PPD.  

Cabe ressaltar que serviços que venham a interferir na operacionalidade da PPD poderão ser 
executados no período de 23 hs até 6 hs, quando há o fechamento do Aeroporto de Congonhas. 
Cabe ressaltar que após esse período, a PPD deverá estar desimpedida para retomada das 
operações. 

As etapas executivas deverão ser avaliadas e previstas quando do planejamento das obras, 
devendo ser previamente aprovadas pela fiscalização. 

G.1. MACRO ETAPAS DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A execução do contrato foi planejada para uma divisão em três macro etapas: 
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 Levantamento Cadastral e Ensaios Geotécnicos; 

 Elaboração dos Projetos Básico e Executivo; 

 Execução das Obras e Demais Serviços em Campo. 

G.2. MACRO ÁREAS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

O Cronograma dividiu a execução em duas macros áreas distintas. Essas macros áreas 
possuem subáreas, conforme informado a seguir: 

 Cabeceira 17R; 

 RESA Cab. 17R; 

 Adequação da PR-E; 

 Adequação da PR-T; 

 Cabeceira 35 L; 

 RESA Cab. 35L; 

 Adequação da PR-K; 

Considerando a execução dos serviços em área operacional, o planejamento executivo deverá 
ser minuciosamente avaliado para promover o menor impacto nas atividades do Aeroporto de 
Congonhas. 

Antes da execução dos serviços e concomitantemente a elaboração dos projetos, a Infraero irá 
elaborar a Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional e Procedimentos Específicos de 
Segurança Operacional para Obra ou Serviço de Manutenção - conjunto AISO/PESO. 

O AISO/PESO será elaborado de acordo com o planejamento executivo da obra desenvolvido 
pela Contratada, e deverá prever todas as ações mitigadoras necessárias, para tratamento dos 
riscos à segurança operacional, identificados no desenvolvimento do projeto. 

Portanto, o planejamento a ser elaborado deverá ser de forma a promover o menor impacto 
possível, sendo que todas as ações mitigadoras, referente as etapas executivas, serão de 
responsabilidade da Contratada e deverão ser implementadas durante a execução dos serviços. 
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H. DESCRIÇÃO E ESPECIFIAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

(CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS DO CONTRATO)

01. PROJETOS DE ENGENHARIA 

Os Projetos de Engenharia para o escopo deste empreendimento deverão ser desenvolvidos em 
plataforma BIM - Building Information Modeling (Modelagem de Informação da Construção). Os 
critérios para os níveis de maturidade BIM requeridos nos projetos, forma de apresentação da 
documentação e demais requisitos aplicáveis ao conceito estão indicados no documento 
SP.02/000.92/002469 – ETG. 

Durante a etapa de desenvolvimento dos projetos, a CONTRATADA deverá diagnosticar e 
propor soluções para as interferências das obras e serviços sobre as instalações e sistemas 
existentes nas áreas afetas ao escopo do projeto. Ficará, ainda, responsável por documentar 
todas essas interferências (internas ou externas) no Cadastramento e propor remanejamentos, 
desvios ou relocações, provisórios e definitivos, de modo a mitigar as interferências operacionais 
das intervenções na operação do aeroporto, causando o menor impacto possível. 

A CONTRATADA deverá atender a INFRAERO sobre questões pertinentes as solicitações de 
estudos, projetos e obras devidas às mudanças de legislação, mudanças de normativas, 
melhorias tecnológicas contundentes. 

01.01. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Esta etapa consistirá nos serviços de cadastramento e levantamento planialtimétrico em todas 
as áreas afetadas, direta ou indiretamente, pelas obras. A Infraero disponibilizará os 
cadastramentos e levantamentos planialtimétricos já realizados no sítio aeroportuário que 
deverão ser avaliados e complementados.  

Essa fase também é dedicada às investigações das propriedades geotécnicas, planialtimétricas, 
hidrológicas e à conferência in loco dos desenhos e cadastramento de informações divergentes, 
nas áreas afetadas, direta ou indiretamente, pelas obras. A Infraero disponibilizará os serviços 
geotécnicos já realizados no sítio aeroportuário que deverão ser avaliados e complementados. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a verificação e análise de toda a documentação 
disponibilizada pela INFRAERO, bem como a realização de todo o levantamento cadastral e 
geotécnico complementar necessário ao perfeito desenvolvimento de todo o objeto contratado, 
a fim de aliar perfeitamente a melhor técnica e economia, e utilizando recursos ambientalmente 
corretos no empreendimento. A CONTRATADA deverá utilizar as diretrizes contidas nos 
Memorias de Critérios e Condicionantes - MCCs das disciplinas, e no MP - 14.02 (EGA) - Critérios 
de Qualidade para Fiscalização e Aprovação Técnica de Projetos Contratados da Infraero. 

Ao fim dessa etapa a CONTRATADA deverá apresentar “Declaração de realização de 
conferência in loco”, que deverá atestar que a tarefa foi realizada e apontar eventuais 
divergências significativas entre os projetos a situação encontrada no local. 

01.01.01. Execução de Serviços de Cadastramento 

Durante a fase de cadastramento, está incluída a modelagem da área de implantação da RESA 
em software BIM. A modelagem deverá abranger, no mínimo, os seguintes itens: 

 Infraestrutua: terreno (a partir do levantamento planialtimétrico); 
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 Para as instalações não será necessário modelar as tubulações, dutos, redes, fiação e 
conexões. A modelagem deverá garantir apenas a locação dos equipamentos e 
elementos principais. 

Os relatórios de cadastramento por disciplinas deverão apresentar de forma abrangente a 
situação das instalações existentes, especialmente os itens que terão relação direta com o 
desenvolvimento dos serviços na obra tais como: 

 Balizamento Luminoso, Sistema ALS e respectiva infraestrutura nas áreas de 
interferência da obra; 

 Cercas e Muros; 

 Sistema de Drenagem (canaletas, caixas, dutos, etc.); 

 Redes de dutos Existentes; 

 Rede do Sistema de STVV; 

 Cabeceiras de Pista, Pistas de Taxi (Echo, Tango e Kilo); 

 Taludes e Via de Serviço; 

 Demais elementos que julgar necessários. 

Deverá ser realizada a verificação da Infraestrutura existente em toda a área afetada diretamente 
ou indiretamente pela obra, contendo as informações necessárias e que devem ser consideradas 
na execução dos serviços de infraestrutura aeroportuária (terraplenagem, pavimentação, 
drenagem, fundações, sinalização horizontal, sinalização vertical, sinalização luminosa) para a 
implantação das RESA / EMAS e obras complementares, com vistas a obter informações das 
instalações existentes. 

Buscando identificar toda e qualquer interferência das redes existentes em geral, nas áreas onde 
serão realizadas as obras, deverá ser realizado levantamento através de GEORADAR ou GPR 
(Ground Penetrating Radar) 

GEORADAR ou GPR 

Trata-se de um método geofísico de investigação que consiste na emissão contínua de ondas 
eletromagnéticas no solo que possibilita agilidade e precisão no levantamento das informações 
e deverá ser adotado na identificação de redes subterrâneas existentes na área de implantação 
da RESA na cabeceira 17 da pista de pouso e decolagem do SBSP, de forma que os projetos 
básico e executivo de fundações possam ser desenvolvidos com a qualidade e segurança 
requeridos pela Contratante. 

O GPR é um dos equipamentos mais sofisticados para sondagens e investigações em baixas 
profundidades. O método utilizado pelo Georadar consiste em uma técnica de reflexão de ondas 
eletromagnéticas de alta frequência: uma antena transmissora emite um pulso eletromagnético 
que é propagado no solo e reflete em interfaces que apresentam propriedades eletromagnéticas 
contrastantes. E tudo isso é captado por uma antena receptora no aparelho. 

Trata-se de método não destrutivo, uma vez que a frequência das ondas emitidas está 
diretamente relacionada à profundidade de penetração no solo, sendo realizado de maneira 
dinâmica, com velocidade média de 8km/h. 

Conforme o equipamento se desloca pela superfície, registra-se um conjunto de reflexões que 
geram um radargrama, apresentando a quantidade de energia recebida (eixo vertical) em função 
do avanço da antena (eixo horizontal). 
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Os resultados dos trabalhos de investigação com o GPR representam cortes verticais do subsolo, 
permitindo assim individualizar a presença de materiais metálicos, topos rochosos, tubulações, 
cabos, cavidades, empilhamento estratigráfico e anomalias em geral. 

Critérios de Medição: a medição será realizada após a conclusão dos serviços de 
cadastramento, apresentação e aprovação do relatório e das plantas de cadastramento pela 
fiscalização da INFRAERO. 

01.01.02. Execução de Serviços de Levantamento Planialtimétrico 

A modalidade de serviço recomendada é LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 
IIPAC, conforme NBR 13133 e MCC Memorial de Critérios e condicionantes de Topografia 
GE.01/101.75/001617/01 (anexo), esta modalidade permite uma variedade de serviços de 
topografia com as precisões necessárias.  

Embora a modalidade IIPAC possa abranger os mais variados serviços, seguem algumas 
informações sobre os serviços necessários visando atender a situação em questão. 

 Os Serviços de Levantamentos Planialtimétricos compreenderão o cadastramento das 
áreas do objeto contratado, incluindo os objetos projetados dentro deste espaço:  

 Os levantamentos planialtimétricos deverão seguir as recomendações da NBR 13.133/94 
da ABNT – Execução de Levantamento Topográfico. 

Critérios de Medição: a medição será realizada após a conclusão dos serviços de 
levantamento, apresentação e aprovação do relatório e das plantas de levantamento 
planialtimétrico pela fiscalização da INFRAERO. 

01.01.03. Execução de Serviços de Sondagens e Geotecnia 

Trata da investigação geral de superfície, reconhecimento do subsolo e pareceres geotécnicos 
para a área de implantação das RESA / EMAS e obras complementares. 

Para a perfeita identificação dos Serviços Geotécnicos necessários à elaboração do projeto, 
deverá ser elaborada uma planta com a representação do terreno de implantação, contendo a 
localização das sondagens a serem executadas. As sondagens deverão ser numeradas, 
obedecendo-se a uma sequência numérica crescente e contínua. Quando for recomendado o 
aproveitamento de serviços já executados e disponíveis, estabelecer diretrizes para este 
aproveitamento. A execução dos serviços, deverão atender as Normas vigentes, bem como MCC 
da Infraero. 

Critérios de Medição: a medição será realizada após a conclusão dos serviços de sondagem, 
apresentação e aprovação do relatório técnico pela fiscalização da INFRAERO. 

01.02. PROJETO BÁSICO 

É a etapa do projeto que reúne o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras e serviços objeto 
de licitação, elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

Consiste na elaboração do projeto básico de engenharia, projetos legais, aprovações dos 
projetos pela fiscalização da Infraero em todas as fases. Os serviços e projetos de engenharia 
poderão ser desenvolvidos e submetidos à Fiscalização considerando os ativos abaixo 
relacionados. A descrição mais detalhada a respeito desse item pode ser encontrada no 
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documento Especificações Técnicas Gerais – ETG, parte integrante desse Anteprojeto. Nesta 
etapa deverá ser desenvolvido o projeto básico englobando o escopo previsto. 

Este Anteprojeto identificou informações técnicas em trabalhos previamente desenvolvidos no 
sítio e que deverão ser considerados como dados de entrada para a realização do Projeto Básico:  

 Anteprojeto integrante desse Edital; 

 Projetos “as built” disponibilizados pela INFRAERO;  

 O Programa de Necessidades delineado nesse documento e seus anexos;  

 Levantamento topográfico; 

 Relatórios de Sondagem. 

O projeto básico terá como objetivo consolidar a solução para implantação da RESA / EMAS, e 
demais obras complementares, observando o atendimento a todos os normativos vigentes, 
buscando minimizar o impacto operacional durante a execução da obra. Além dessa atividade 
teremos o planejamento e projeto do canteiro de obras e edificações de apoio (galpões de 
depósito, refeitórios, etc.). 

O projeto básico será composto pelos documentos previstos na legislação, e deverá incluir, por 
disciplina, ao menos os seguintes itens: 

 Plano de Documentação: relaciona previamente todos os documentos técnicos e anexos 
integrantes da etapa de projeto de engenharia. 

 Memorial Descritivo: Documento que apresenta, de forma detalhada, 
disciplina/especialidade, todas as características necessárias ao perfeito entendimento e 
implantação do empreendimento. 

 Memorial de Cálculo e Dimensionamento: Documento que estabelece as diretrizes dos 
cálculos necessários para definir o dimensionamento da solução técnica adotada para 
uma determinada disciplina/especialidade do projeto. 

 Representação Gráfica: conjunto de plantas em formato e escala adequados para o 
entendimento das soluções técnicas propostas e refletidas nos demais documentos do 
projeto. 

 Lista de Documentos: Lista que relaciona todos os documentos técnicos e anexos que 
foram entregues na etapa de projeto. 

 EAP: Documento que apresenta subdivisão das entregas em componentes menores e 
gerenciáveis. 

 Cronograma Físico-Financeiro: Instrumento de planejamento e controle que define e 
detalha as etapas de realização dos serviços. 

O projeto básico deverá ser submetido à aprovação da INFRAERO. Após a aprovação, a etapa 
será considerada concluída e poderá ter início o desenvolvimento do projeto executivo.   

Simultaneamente, deverão ser desenvolvidos os Projetos Legais para as aprovações que se 
fizerem necessárias, e providenciada à entrada desses processos nos diversos órgãos públicos 
para obtenção das seguintes licenças:  

 COMAER e ANAC. 
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A CONTRATADA deverá a elaborar o “Pedido de Autorização Prévia para Construção de 
Aeródromo ou de Modificação de suas Características Físicas e Termo de Responsabilidade”, 
regulamentada pela ANAC em atendimento a Resolução nº 158 de 13 de julho de 2010, Portaria 
nº 1227/SIA de 30 de julho de 2010, alterada pela Portaria nº 3104/SIA de 27 de novembro de 
2013.  

Também deverá ser elaborada toda a documentação necessária para solicitação de parecer 
técnico junto ao COMAER, relativa ao mesmo projeto caso necessário, em atendimento à ICA 
11-3 que trata do “Processo para Análise de Planos Diretores Aeroportuários, de Projetos de 
Construção ou Modificação de Aeródromos e de Objetos Projetados no Espaço Aéreo, no Âmbito 
do COMAER”. Tal solicitação visa obter Deliberação Favorável do Comando da Aeronáutica 
exigida em normativo da ANAC (Resolução nº 158 de 13 de julho de 2010, Portaria nº 1227/SIA 
de 30 de julho de 2010, alterada pela Portaria nº 3104/SIA de 27 de novembro de 2013).  

Caso necessário, a CONTRATADA deverá entregar o seguinte conjunto de desenhos 
específicos para aprovação na ANAC e COMAER, protocolados junto à INFRAERO: 

 Implantação – em escala 1:1000 ou menor com indicação da pista de pouso e cotas 
perpendiculares a mesma;  

 Planta baixa escala 1:100; 

 Cortes escala 1:1000, com indicação de cotas ortométricas de piso e de topo, 
referenciadas à cota ortométrica da pista, bem como as cotas de distâncias considerando 
o ponto mais alto da edificação, incluindo equipamentos como antenas ou outras 
interferências projetadas acima da cobertura;  

 Corte esquemático da rampa (gabarito de altura), tendo como base a portaria DECEA 
que aprova o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) e o Plano de 
Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea (PZPANA) para o Aeroporto 
Congonhas. 

O Projeto Básico deverá contemplar as seguintes disciplinas (previstas na planilha do contrato): 

01.02.01. Projeto Básico de Terraplanagem 

01.02.02. Projeto Básico de Fundações 

01.02.03. Projeto Básico de Estruturas 

01.02.04. Projeto Básico de EMAS (Engineered Materials Arresting 
System) 

01.02.05. Projeto Básico de Drenagem 

01.02.06. Projeto Básico de Pavimentação 

01.02.06. Projeto Básico de Sinalização Horizontal 

01.02.07. Projeto Básico de Balizamento de Pista e Táxi e ALS 

01.02.09. Projeto Básico do Canteiro de Obras 

Critérios de Medição: a medição será realizada após a conclusão do pacote de projeto por 
disciplina, considerando a aprovação pela fiscalização da INFRAERO. 
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01.03. PLANEJAMENTO DA OBRA 

01.03.01. Elaboração do Planejamento de Execução da Obra 

A gestão de Projetos aqui será tomada segundo a visão de Kerzner (2006) quando o classifica 
“como o planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma 
a atingir seus objetivos com êxito para benefício dos participantes do projeto”. 

Com o objetivo de aumentar o nível de qualidade dos projetos conduzidos pela INFRAERO, em 
especial ao cumprimento dos prazos, a definição clara de escopo e a integração efetiva dos 
elementos do projeto, a FISCALIZAÇÃO irá conduzir os serviços contratados conforme as boas 
práticas da metodologia de gerenciamento de projetos da INFRAERO, definida no Manual de 
Gerenciamento de Projetos. A descrição mais detalhada a respeito desse item pode ser 
encontrada no documento Especificações Técnicas Gerais – ETG, parte integrante desse 
Anteprojeto. 

Serão documentos parte integrante do planejamento de execução da obra: 

 Cronograma Físico-Financeiro (CRN), que deverá ser elaborado no MS Project; 

 Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

Critérios de Medição: a medição será realizada após a conclusão do planejamento da obra, 
considerando a aprovação pela fiscalização da INFRAERO. 

01.03.02. Elaboração de Plano de Controle Ambiental da Obra - PCAO 

Todas as orientações e informações a respeito desse item podem ser encontrados no documento 
MPCAO (Memorial para elaboração do Plano de Controle Ambiental de Obra), parte integrante 
desse Anteprojeto. 

Critérios de Medição: a medição será realizada após a conclusão do PCAO, considerando a 
aprovação pela fiscalização da INFRAERO. 

01.04. PROJETO EXECUTIVO 

É o processo de desenvolvimento do conjunto de elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Faz parte do 
processo realizar sistematicamente a compatibilização do projeto, considerando as interfaces 
existentes entre as disciplinas. 

O projeto executivo será composto pelos documentos previstos na legislação, e deverá incluir, 
por disciplina, ao menos os seguintes itens:  

 Plano de Documentação; 

 Memorial Descritivo (MD); 

 Memorial de Cálculo e Dimensionamento (MC); 

 Representações Gráficas (RG); 

 Lista de Documentos (LD); 

 Manuais de Fabricação, Montagem e Instalação: conjunto de plantas, detalhes, 
especificação de materiais, equipamentos e serviços com a descrição dos procedimentos 
de fabricação montagem e instalação além dos procedimentos de testagem em fábrica e 
em campo. 
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O produto dessa fase será o Projeto Executivo. O início de qualquer etapa das obras de reforma 
e ampliação é condicionado à aprovação de projeto executivo correspondente ao ativo pela 
Fiscalização da Infraero. 

O Projeto Executivo deverá contemplar as seguintes disciplinas (previstas na planilha do 
contrato: 

01.04.01. Projeto Executivo de Terraplanagem 

01.04.02. Projeto Executivo de Fundações 

01.04.03. Projeto Executivo de Estruturas 

01.04.04. Projeto Executivo de EMAS (Engineered Materials Arresting 
System) 

01.04.05. Projeto Executivo de Drenagem 

01.04.06. Projeto Executivo de Pavimentação 

01.04.07. Projeto Executivo de Sinalização Horizontal 

01.04.08. Projeto Executivo de Balizamento de Pista e Táxi e ALS 

01.04.09. Projeto Executivo do Canteiro de Obras 

Critérios de Medição: a medição será realizada após a conclusão do pacote de projeto por 
disciplina, considerando a aprovação pela fiscalização da INFRAERO. 
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02. EXECUÇÃO DAS OBRAS 

02.01. Canteiro de Obras e Gerenciamento 

02.01.01. Canteiro de Obras 

02.01.01.01. Construção/Instalação do Canteiro de Obras 

Refere-se a infraestrutura física da obra que possibilita o perfeito desenvolvimento da execução 
dos serviços, abrange todos os dispêndios necessários para implantação de escritório da equipe 
de gestão do empreendimento, áreas de apoio à produção das equipes de campo, como, 
almoxarifado, laboratórios, centrais de argamassa e concreto, estacionamento de equipamentos, 
oficinas mecânicas, vias de acesso e outras, além de estruturas comuns de vivência como 
refeitórios e sanitários. Os elementos, áreas e edificações do canteiro são dimensionados 
conforme demanda e porte da obra.  

A INFRAERO irá disponibilizar área para implantação do canteiro de obras dentro do sítio 
aeroportuário (ver sugestão do Anteprojeto). Os custos de construção das edificações, cercas, 
instalações provisórias, segurança, vigilância, despesas com água, energia elétrica e outros irão 
correr por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá projetar e construir, se necessário, um galpão para armazenamento de 
materiais e equipamentos, com área de forma que comporte todo o material a ser armazenado 
e de acordo com o espaço disponível para esse fim. As áreas das demais dependências do 
canteiro de obras deverão ser dimensionadas de acordo com as NORMAS ABNT e do Ministério 
do Trabalho vigentes e vinculadas ao número de funcionários da obra. 

Faz-se necessário a construção de escritório para a fiscalização dos trabalhos com estrutura de 
climatização, telefonia, rede de dados e voz, banheiros, internet de alta velocidade, etc. 

Instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas no canteiro de obras e frentes de 
trabalho, desde que, cada módulo: 

a. possua área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 15% (quinze por cento) 
da área do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas adequadamente 
dispostas para permitir eficaz ventilação interna; 

b. garanta condições de conforto térmico; 

c. possua pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros); 

d. garanta os demais requisitos mínimos de conforto e higiene; 

e. possua proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do 
aterramento elétrico. 

No caso de não haver infraestrutura nas proximidades da área de intervenção, caberá à 
CONTRATADA o transporte e instalação dos equipamentos e materiais que garantam a 
exequibilidade dos serviços contratados. A FISCALIZAÇÃO deverá aprovar previamente os 
sistemas a serem adotados que poderão utilizar tambores de água, geradores de energia, etc. 

A CONTRATADA deverá manter nas “Instalações de Apoio Provisório” um conjunto completo e 
atualizado dos desenhos do Projeto Executivo. 

A CONTRATADA deverá prover os meios necessários para a prevenção e o combate a incêndio, 
conforme NR 18. 

Não será permitida a instalação de alojamentos nas dependências do Aeroporto. 
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Não será permitida a instalação de cozinha nas dependências do Aeroporto. 

Construções Provisórias 

A CONTRATADA deverá prover as construções provisórias conforme abaixo, que terão 
dimensão adequada às características do empreendimento e ao tempo de execução do projeto. 

O CONTRATANTE admite a utilização de “Contêineres” para a implantação das construções 
provisórias, caso seja de interesse da CONTRATADA. Neste caso, a CONTRATADA deverá 
arcar com os custos de mobilização, desmobilização e aluguel (se for o caso) destas estruturas. 

 Escritório e Sala de Reunião da Contratada; 

 Almoxarifado/Oficina/Depósito; 

 Refeitório; 

 Sanitário/Vestiário; 

 Ambulatório; 

 Ligações Provisórias 

A CONTRATADA deverá providenciar as ligações provisórias necessárias ao funcionamento das 
Instalações de Apoio Provisório, incumbindo-se pela manutenção destes serviços e pelo 
encerramento/desligamento ao término das atividades. 

Água 

A ligação de água necessária aos serviços da Empresa CONTRATADA deverá ser providenciada 
por ela a partir do ponto de água fornecido pelo CONTRATANTE. Caso não exista um ponto de 
água disponível nas proximidades do Canteiro, a CONTRATADA deverá providenciar a 
aquisição, o transporte e o armazenamento da água potável para o abastecimento do Canteiro. 

Energia Elétrica 

A CONTRATADA deverá prover-se de luz e força, indispensáveis à execução dos trabalhos, 
solicitando a ligação à rede pública ou interligando sua rede a pontos de força fornecidos pelo 
CONTRATANTE. Nesse caso, a CONTRATADA deverá pagar pelo consumo de energia. Caso 
não exista um ponto de energia disponível nas proximidades do Canteiro, a CONTRATADA 
deverá providenciar a instalação de sistema de alimentação autônomo (gerador). 

Esgoto 

A CONTRATADA deverá prover-se ligação para de esgoto junto à rede pública ou interligando 
sua rede a pontos de força fornecidos pelo CONTRATANTE. Na inviabilidade de ligação á rede 
pública, a CONTRATADA deverá providenciar a instalação de um tanque de acumulação para o 
armazenamento do esgoto do Canteiro de Obras, em atendimento à legislação ambiental local e 
providenciar a coleta dos dejetos do tanque com uma periodicidade adequada à demanda do 
canteiro e à capacidade de armazenamento do tanque, de modo a garantir que os dejetos não 
sejam lançados no solo. 

Placa da Obra 

Caberá à CONTRATADA a confecção de placa do Empreendimento, conforme desenho 
padronizado a ser fornecido pela Contratante. Considerar como referência o Manual de Uso da 
Marca do Governo Federal - Obras, SECOM / PR – janeiro de 2019, do Governo Federal. 

O local para fixação da placa e das demais, exigidas pela legislação profissional vigente (da 
CONTRATADA e demais intervenientes), deverá ser estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. 
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Critério de Medição: 

A medição do item “Construção/Instalação do Canteiro de Obras” será realizada na proporção 
da execução física dos serviços, ou seja, considerando o conjunto das instalações de apoio 
provisório construídas/instaladas, e conforme previsto no cronograma de desembolso da obra. 

02.01.01.02. Desmontagem e Remoção do Canteiro de Obras 

Deverá ser previsto um conjunto de ações, planejamento, providências e operações que a 
CONTRATADA terá de efetivar para retirar seus recursos pessoais, equipamentos e ferramentas 
do local. 

A CONTRATADA deverá providenciar a desmontagem/demolição/remoção das “Instalações de 
Apoio Provisório da Obra”, a limpeza das áreas de interferência das obras, recolhendo todos os 
restos e entulhos provenientes das atividades realizadas durante as obras e a recomposição dos 
terrenos nas áreas de intervenção. 

O entulho oriundo da obra deverá ser descartado em jazida homologada. A CONTRATADA 
deverá considerar os custos para carga, transporte, descarga e jazida. 

Critério de Medição: 

A medição do item Desmontagem do Canteiro será realizada na proporção da execução física 
do serviço. 

02.01.02. Mobilização e Desmobilização 

02.01.02.01. Mobilização de Máquinas e Equipamentos para Execução das 
Obras 

Mobilização de máquinas e equipamentos para preparação da instalação do "Canteiro de Obras" 
e execução dos serviços de instalação, compreendendo os custos de transporte, carga e 
descarga necessários à mobilização dos materiais e equipamentos, viaturas, ferramentas, 
mobiliário e mão de obra entre outros. 

Está incluído o Credenciamento do pessoal e dos veículos da CONTRATADA para acesso no 
Aeroporto e os Treinamentos necessários para conhecimento das normas aeroportuárias. Os 
treinamentos serão ministrados pela equipe do CONTRATANTE sem custos para a 
CONTRATADA. A emissão dos crachás para credenciamento e acesso ao aeroporto será 
cobrada pelo CONTRATANTE e os custos deverão estar previstos na proposta de preços da 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá providenciar todo o material, ferramentas, EPI, EPC e mão-de-obra 
necessários para a execução das obras de infraestrutura e instalação dos equipamentos e 
sistemas nas instalações do CONTRATANTE.  

A CONTRATADA deverá garantir o fornecimento e uso dos equipamentos de proteção individual 
referidos na NR 6 e pertinentes às atividades e aos riscos existentes na obra. O uso destes 
equipamentos será obrigatório, devendo estar disponíveis nas “Instalações de Apoio Provisório” 
(em quantidade e tamanhos adequados), tais como: 

 Capacetes de segurança; 

 Protetores faciais, auriculares, máscaras e óculos de segurança; 

 Luvas e mangas de proteção; 

 Botas de borracha ou PVC e calçados de couro; 
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 Cintos de segurança ante queda. 

A CONTRATADA poderá utilizar andaimes e escadas para a realização dos serviços 
contratados, desde que estes atendam as determinações da NR 18. 

Critério de Medição: 

A medição do item Mobilização será realizada na proporção da execução física dos serviços, 
ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e pessoal mobilizados, e conforme previsto 
no cronograma de desembolso da obra. 

02.01.02.02. Desmobilização de Máquinas e Equipamentos 

Deverá ser previsto um conjunto de ações, planejamento, providências e operações que a 
CONTRATADA terá de efetivar para retirar seus recursos pessoais, equipamentos e ferramentas 
do local. 

Critério de Medição: 

A medição do item Desmobilização será realizada na proporção da execução física do serviço. 

02.01.03. Gerenciamento das Obras 

02.01.03.01. Administração Local da Obra 

Compreende-se como administração local os custos dimensionados para cobrir os custos com a 
gestão do empreendimento. São despesas decorrentes da manutenção da estrutura 
administrativa no local de execução atendendo às necessidades da obra. Envolve os custos com 
equipes de gestão e controle do empreendimento. Assim, apropria-se, por meio de tal item de 
planilha, os dispêndios com engenheiros, encarregados, mestres de obra, corpo técnico 
administrativo, equipe de topografia, quando necessário, equipe de laboratoristas, apontadores, 
entre outros recursos que não trabalham diretamente agregando valor ao objeto de execução, e 
sim gerenciando pessoas, riscos, entregas, compras, qualidade, entre outros fatores. Nota-se 
pela definição dada que não se aborda os encargos complementares. 

Critério de Medição: 

A medição do item Administração Local será realizada na proporção da execução financeira 
dos serviços relacionados as Obras de implantação da RESA, de modo a garantir que a obra 
termine juntamente com a medição e o pagamento de 100% das parcelas de Administração 
local e de Operação e Manutenção do Canteiro. Busca-se com esse critério que a contratada 
tome as medidas cabíveis para resguardar o ritmo programado da obra. 

02.01.03.02. Operação e Manutenção do Canteiro de Obras 

Identificam-se os custos complementares à execução da obra e a manutenção do canteiro de 
forma apartada. EPIs, alimentação, transporte e ferramentas são enquadrados como itens de 
natureza específica e são classificados como serviços para manutenção do canteiro e operação 
da obra. Equipamentos cuja utilização é empregada no desenvolvimento de várias tarefas e 
serviços também se enquadram nesse tópico, como exemplo, gruas e guindastes. 

A CONTRATADA será responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção, operação, 
limpeza e vigilância do Canteiro de Obras, estando inclusos cuidados higiênicos para os 
compartimentos sanitários do pessoal, a manutenção do esquema de prevenção de incêndio, a 
conservação dos pátios internos, dos acessos e dos caminhos de serviço. 
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Até a entrega e recebimento pelo contratante, caberá ainda à CONTRATADA a responsabilidade 
pela proteção patrimonial das instalações que serão construídas e dos equipamentos que serão 
fornecidos/instalados no escopo desta contratação. Com isso, a CONTRATADA deverá garantir 
a vigilância patrimonial 24h/dia em toda a área de abrangência das obras e serviços. 

Constam como atividades de manutenção o fornecimento de máquinas, equipamentos, 
mobiliário, utensílios e materiais de consumo para quaisquer dependências das instalações, 
incluindo: cozinha, sanitários, escritórios, refeitório, centrais de armação, carpintaria e de 
concreto, e outras que, a critério da CONTRATADA sejam necessárias e adequadas ao 
atendimento dos objetivos da obra, desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Todas as instalações deverão ser dotadas de extintores de incêndio, em locais determinados 
pela FISCALIZAÇÃO, respeitando as normas vigentes da ABNT e do Corpo de Bombeiros.  

A operação e manutenção do canteiro devem levar em conta todos os procedimentos 
necessários para a execução do objeto do contrato. Deverão ser considerados os custos com 
energia, água, telefone fixo e móvel, vigia diurno e noturno, conservação, limpeza e manutenção 
das instalações do canteiro dentre outras necessidades. 

O preço proposto deverá dispor de recursos bastantes para desenvolver os serviços de acordo 
com o porte e tipo da obra, visando a operação e a manutenção do canteiro de obras, onde 
deverá constar, dentre outros recursos, os seguintes: 

 Encargos complementares da obra; 

 Despesas administrativas; 

 Equipamentos de pequeno porte – furadeiras, serra circular, martelete, etc.; 

 Ferramentas manuais para trabalhar madeira, ferro, alvenaria, cerâmica etc.; 

 Implementos para realização de controle tecnológico de materiais diversos – concreto, 
madeira, aço; 

 Veículos de apoio, quando necessário; 

 Equipamentos de apoio – Equipamentos auxiliares etc.; 

 Materiais de limpeza - vassouras, mangueiras, estopa etc.; 

 Sistema de iluminação autônomo móvel para trabalhos noturnos (incluindo o custo 
operacional); 

 Material de expediente para escritório – resma de papel, fita adesiva, tesoura, 
grampeadores, cola, canetas, lápis etc. 

A CONTRATADA estará obrigada à plena e incondicional observância de todas as Normas legais 
vigentes, assim como às Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e do CONTRATANTE. 

Os itens acima indicados deverão ser utilizados em conformidade com a necessidade das obras, 
podendo sofrer adequações à especificidade do empreendimento. 

Critério de Medição: 

A medição do item Operação e Manutenção do Canteiro de Obras será realizada na proporção 
da execução financeira dos serviços relacionados as Obras de Implantação da RESA, de modo 
a garantir que a obra termine juntamente com a medição e o pagamento de 100% das parcelas 
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de Administração local e de Operação e Manutenção do Canteiro. Busca-se com esse critério 
que a contratada tome as medidas cabíveis para resguardar o ritmo programado da obra. 

02.01.03.03. Execução do Plano de Controle Ambiental da Obra (PCAO) 

Este item contempla todos os custos para execução das ações relacionadas no PCAO, 
especialmente com relação aos seguintes itens: 

 Medidas preventivas, corretivas e de controle da poluição; 

 Plano de emergência para eventuais acidentes ambientais quando das interferências das 
obras civis no Aeroporto; 

 Ações para atendimento das condicionantes ambientais constantes dos termos do 
licenciamento ambiental do empreendimento; 

 Execução dos planos de medidas mitigadoras apresentadas nos estudos realizados para 
obtenção de licença ambiental, quando couber; 

 Atender às diretrizes ambientais da CONTRATANTE referentes ao Plano de Controle 
Ambiental de Obras; 

 Ações para a minimização ou mitigação dos impactos ambientais gerados pelos 
processos de implementação do empreendimento; e 

 Gestão ambiental da fase de implantação do empreendimento. 

Critério de Medição: 

A medição do item Execução do Plano de Controle Ambiental da Obra (PCAO) será realizada 
na proporção da execução financeira dos serviços relacionados as “Obras”, de forma a garantir 
que a obra termine juntamente com a medição e o pagamento de 100% das parcelas. Busca-
se com esse critério que a contratada tome as medidas cabíveis para resguardar o ritmo 
programado da obra. 

02.02. Execução de RESA Cabeceira 17R 

Esses serviços consistem na execução de obras e demais serviços para implantação de RESA 
na cabeceira 17R da Pista de Pouso e Decolagens do Aeroporto de Congonhas, e demais obras 
complementares, consequentes dessa implantação. 

02.02.01. Execução de RESA Cabeceira 17R 

A RESA deverá ser construída em conformidade com o projeto executivo aprovado pela 
fiscalização da INFRAERO. 

Para viabilizar a realização de medições mensais e permitir o fluxo de pagamentos durante a 
execução, a construção da cobertura foi dividida na planilha em 9 (nove) pacotes de entregas, 
conforme indicado a seguir: 

02.02.01.01. Execução de Terraplanagem Cab. 17R 

Compreenderá a execução de terraplenagem através de serviços de escavação e aterro. 

Deverá ser previsto os serviços de topografia, limpeza de terreno e controle tecnológico, a fim 
de garantir a correta execução dos serviços. 
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02.02.01.02. Execução de Fundações Cab. 17R 

As fundações deverão ser executadas em estacas tipo raiz, com blocos de coroamento de 2 e 3 
estacas. 

Trata-se de estaca moldada in loco, executada por meio de perfuração rotativa no trecho em 
solo, revestida totalmente neste trecho através do tubo metálico, que assegura a estabilidade 
das paredes durante a perfuração. No trecho em rocha, normalmente há a redução do diâmetro 
de perfuração, sendo a perfuração feita a roto percussão.  

A estaca raiz se caracteriza pelo atrito lateral elevado com o maciço (solo ou rocha).  

Devido à versatilidade dos equipamentos utilizados, as estacas do tipo raiz podem ser 
executadas em áreas confinadas e com inclinação variável, podendo atingir grandes 
profundidades. 

02.02.01.03. Execução de Estruturas Cab. 17R 

As Obras das estruturas de prolongamento e sustentação do Sistema EMAS (Engineered 
Material Arresting System), das cabeceiras 17R e 35L da pista do Aeroporto de Congonhas, 
foram idealizadas considerando, sempre que possível, a padronização e modulação da 
geometria e respectivos elementos estruturais, tendo em vista a otimização de sua produção, 
montagem e execução, reduzindo o tempo de intervenção, com o máximo de simplicidade e o 
mínimo de impacto e interferências com as operações normais do Aeroporto. 

As estruturas deverão ser concebidas para absorver todos os esforços para a frenagem de uma 
aeronave, em situação de emergência (overruns), motivo de instalação do Sistema EMAS, com 
toda a segurança necessária e garantia da integridade estrutural das instalações. As estruturas 
não deverão ser projetadas para absorver impactos direto de aeronaves em seus elementos 
estruturais.  

As estruturas serão compostas por um tabuleiro de lajes em concreto armado com espessura de 
40 cm, apoiado diretamente sobre vigas metálicas em perfil “I”. 

02.02.01.04. Execução de Contenção de Talude Cab. 17R 

Compreenderá a execução de muro de gabião tipo caixa, com enchimento com pedra de mão 
tipo rachão. 

Este serviço deverá incluir todas as respectivas etapas complementares, a fim de possibilitar a 
perfeita execução do mesmo, incluindo limpeza mecanizada de camada vegetal, escavação e 
reaterro com escavadeira hidráulica em solo de 1ª categoria, lastro em concreto magro e sistema 
de drenagem com drenos de areia, manta geotêxtil e tubos perfurados, conforme projeto 
executivo a ser aprovado pela fiscalização da INFRAERO. 

02.02.01.05. Execução de Pavimentação Cab. 17R 

Compreenderá a execução de demolições de pavimento existente, escavação, execução de sub-
base, execução de pavimento rígido em concreto, e demais serviços para acomodação da 
“cama” de EMAS e circulação de veículos, conforme projeto executivo aprovado pela fiscalização 
da Infraero. Deverá possuir suporte para as aeronaves críticas de projeto. 

02.02.01.06. Execução de EMAS Cab. 17R 

Compreenderá a implantação de “cama” de EMAS na cabeceira 17R/ da pista de pouso e 
decolagens, com extensão de 80 metros e largura de 45 metros, incluindo todos os serviços 
complementares necessários para sua implantação, bem como a pintura de sinalização 
específica. 
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A área de implantação do EMAS deverá ser compatibilização com os sistemas existentes de 
balizamento noturno e de luzes de aproximação (ALS), que não poderão ser impactados durante 
a execução dos serviços. 

02.02.01.07. Execução de Sistema de Drenagem Cab. 17R 

Compreenderá na readequação da drenagem existente para compatibilização dos novos 
dispositivos. A execução dos dispositivos será através de valetas e canaletas, caixas coletoras, 
redes tubulares enterradas, descidas d`água, tubos de queda, entre outros. Todo sistema de 
drenagem executado deverá ser verificado com as interferências existentes e compatibilizados 
com os projetos das demais disciplinas de serviços enterrados. 

02.02.01.08. Execução de Sinalização Horizontal Cab. 17R 

Compreenderá, no primeiro momento, a execução de remoção da sinalização horizontal 
existente de borda de pista, bem como na sinalização de linha de guiagem de roda do nariz da 
aeronave. No segundo momento compreenderá na execução da nova sinalização horizontal 
adequada de forma a permitir a movimentação de aeronaves, tendo como aeronave crítica o 
Embraer E195-E2. 

Neste serviço deverá ser previsto pela Contratada a remoção da sinalização existente para 
adequação da nova pintura. 

02.02.01.09. Execução de Adequação do Sistema de Balizamento de Pista 
e ALS Cab. 17R 

Compreenderá a relocação das luminárias de balizamento da pista instaladas na área de 
intervenção da RESA, incluindo a infraestrutura correlata (bases, redes, cabeamento, etc.). O 
Anteprojeto prevê que somente as luzes de balizamento de fim de pista sofrerão intervenção. No 
entanto nas fazes de elaboração dos projetos básico e executivo a CONTRATADA deverá avaliar 
a interferência com outras luzes de balizamento da PPD e promover sua adequação para 
viabilizar a implantação da RESA/EMAS. 

Com relação ao ALS da Cab.17R, compreende a remoção provisória das luzes para construção 
da RESA e a reinstalação ao final das obras. Durante a elaboração dos projetos básico e 
executivo a CONTRATADA deverá avaliar/propor a forma adequada para fixação das luzes do 
ALS sobre o EMAS e para o lançamento do cabeamento de alimentação. O projeto de construção 
da RESA/EMAS deverá considerar a manutenção das luzes do ALS na configuração atual. 

Esta fase contemplará ainda a construção das travessias de redes de dutos de balizamento, 
elétrica e eletrônica sob a RESA e Taxi “T” e interligações com redes de dutos existentes para 
viabilizar o lançamento de cabeamentos de energia e comunicação. As travessias poderão ser 
executadas pelo método destrutivo com recomposição total do pavimento ou pelo método de 
perfuração não destrutiva. 

Compreende ainda a remoção e guarda dos equipamentos do sistema existente e a reinstalação 
nas novas posições definidas no projeto. Durante período entre a desativação e reinstalação os 
equipamentos ficarão sob guarda da CONTRATADA que será responsável por repor os 
equipamentos que porventura forem danificados durante este processo. 

02.02.01.10. Execução de Adequação da Via de Serviço da Cabeceira 17R 

Compreenderá a adequação da geometria da via de serviço, fins promover desvio das 
interferências dos pilares da estrutura a ser executada, compreendendo a execução de 
demolições de pavimento existente, escavação, execução de sub-base, execução de pavimento 
flexível em CBUQ, guias, passeio, sarjetas e demais serviços necessários, conforme projeto 
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executivo aprovado pela fiscalização da Infraero. Deverá possuir suporte para veículos igual ou 
superior ao do pavimento existente. 

Critérios de Medição: a medição do item “Execução de RESA Cabeceira 17R” será realizada 
por pacote de entrega (02.02.01.01; 02.02.01.02; 02.02.01.03; 02.02.01.04; 02.02.01.05; 
02.02.01.06; 02.02.01.07; 02.02.01.07; 02.02.01.08, 02.02.01.09 e 02.02.01.10), considerando a 
aprovação pela fiscalização da INFRAERO. 

02.02.02. Adequação da PR-E 

A adequação da PR-E compreende a execução de “fillet” para concordância da Pista de 
Taxiamento com a Pista de Pouso e Decolagens, e deverá ser realizada em conformidade com 
o projeto executivo aprovado pela fiscalização da INFRAERO. 

Esta etapa contemplará essencialmente os serviços de execução de pavimento flexível, 
remanejamento e adequação de drenagem, balizamento e sinalização horizontal, além de 
eventuais tratamentos de interferências. 

Para viabilizar a realização de medições mensais e permitir o fluxo de pagamentos durante a 
execução, a “Adequação da PR-E” foi dividida na planilha em 4 pacotes de entregas, conforme 
indicado a seguir: 

02.02.02.01. Execução de Pavimentação PR-E 

Compreenderá a execução de demolições de pavimento existente, escavação, execução de sub-
base, execução de pavimento flexível em CBUQ, e demais serviços para permitir a adequação 
da Taxiway a nova geometria em função da implantação da RESA, conforme projeto executivo 
aprovado pela fiscalização da Infraero. Deverá possuir suporte para as aeronaves críticas de 
projeto. Neste pacote também será remunerada a adequação da drenagem. 

02.02.02.02. Execução de Adequação do Sistema de Balizamento da PR-E 

Compreenderá a relocação das luzes de borda da Taxi “E” para adequação da geométrica e 
traçado da taxi, incluindo a infraestrutura correlata (bases, redes, cabeamento, etc.). 

Compreende ainda a remoção e guarda dos equipamentos do sistema existente e a reinstalação 
nas novas posições definidas no projeto. Durante período entre a desativação e reinstalação os 
equipamentos ficarão sob guarda da CONTRATADA que será responsável por repor os 
equipamentos que porventura forem danificados durante este processo. 

02.02.02.03. Execução de Sinalização Horizontal PR-E 

Compreenderá, no primeiro momento, a execução de remoção da sinalização horizontal 
existente de borda de pista de táxi, bem como na sinalização de linha de eixo de pista de táxi. 
No segundo momento compreenderá na execução da nova sinalização horizontal adequada de 
forma a permitir a movimentação de aeronaves, tendo como aeronave crítica o Embraer E195-
E2.. 

Será executa, também, a sinalização de faixa transversal de borda de pista de táxi. 

Neste serviço deverá ser previsto pela Contratada a remoção da sinalização existente para 
adequação da nova pintura. 

Critérios de Medição: a medição do item “Adequação da PR-E” será realizada por pacote de 
entrega (02.02.02.01; 02.02.02.02; 02.02.02.03), considerando a aprovação pela fiscalização da 
INFRAERO. 
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02.02.03. Adequação da PR-T 

A adequação da PR-T compreende a execução de “fillet” para concordância da Pista de 
Taxiamento com a Pista de Pouso e Decolagens, e deverá ser realizada em conformidade com 
o projeto executivo aprovado pela fiscalização da INFRAERO. 

Esta etapa contemplará essencialmente os serviços de execução de pavimento flexível, 
remanejamento e adequação de drenagem, balizamento e sinalização horizontal, além de 
eventuais tratamentos de interferências. 

Para viabilizar a realização de medições mensais e permitir o fluxo de pagamentos durante a 
execução, a “Adequação da PR-E” foi dividida na planilha em 4 pacotes de entregas, conforme 
indicado a seguir: 

02.02.03.01. Execução de Pavimentação PR-T 

Compreenderá a execução de demolições de pavimento existente, escavação, execução de sub-
base, execução de pavimento flexível em CBUQ, e demais serviços para permitir a adequação 
da Taxiway a nova geometria em função da implantação da RESA, conforme projeto executivo 
aprovado pela fiscalização da Infraero. Deverá possuir suporte para as aeronaves críticas de 
projeto. Neste pacote também será remunerada a adequação da drenagem. 

02.02.03.02. Execução de Adequação do Sistema de Balizamento da PR-T 

Compreenderá a relocação das luzes de borda da Taxi “T” para adequação da geométrica e 
traçado da taxi, incluindo a infraestrutura correlata (bases, redes, cabeamento, etc.). 

Compreende ainda a remoção e guarda dos equipamentos do sistema existente e a reinstalação 
nas novas posições definidas no projeto. Durante período entre a desativação e reinstalação os 
equipamentos ficarão sob guarda da CONTRATADA que será responsável por repor os 
equipamentos que porventura forem danificados durante este processo. 

02.02.03.03. Execução de Sinalização Horizontal PR-T 

Compreenderá, no primeiro momento, a execução de remoção da sinalização horizontal 
existente de borda de pista de táxi, bem como na sinalização de linha de eixo de pista de táxi. 
No segundo momento compreenderá na execução da nova sinalização horizontal adequada de 
forma a permitir a movimentação de aeronaves, tendo como aeronave crítica o Embraer E195-
E2.. 

Será executa, também, a sinalização de faixa transversal de borda de pista de táxi. 

Neste serviço deverá ser previsto pela Contratada a remoção da sinalização existente para 
adequação da nova pintura. 

Critérios de Medição: a medição do item “Adequação da PR-E” será realizada por pacote de 
entrega (02.02.03.01; 02.02.03.02; 02.02.03.03), considerando a aprovação pela fiscalização da 
INFRAERO. 

02.03. Execução de RESA Cabeceira 35L 

Esses serviços consistem na execução de obras e demais serviços para implantação de RESA 
na cabeceira 35L da Pista de Pouso e Decolagens do Aeroporto de Congonhas, e demais obras 
complementares, consequentes dessa implantação. 

02.03.01. Execução de RESA Cabeceira 35L 

A RESA deverá ser construída em conformidade com o projeto executivo aprovado pela 
fiscalização da INFRAERO. 
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Para viabilizar a realização de medições mensais e permitir o fluxo de pagamentos durante a 
execução, a construção da cobertura foi dividida na planilha em 9 pacotes de entregas, conforme 
indicado a seguir: 

02.03.01.01. Execução de Fundações Cab. 35L 

As fundações deverão ser executadas em estacas tipo raiz, com blocos de coroamento de 2 e 3 
estacas. 

Trata-se de estaca moldada in loco, executada por meio de perfuração rotativa no trecho em 
solo, revestida totalmente neste trecho através do tubo metálico, que assegura a estabilidade 
das paredes durante a perfuração. No trecho em rocha, normalmente há a redução do diâmetro 
de perfuração, sendo a perfuração feita a roto percussão.  

A estaca raiz se caracteriza pelo atrito lateral elevado com o maciço (solo ou rocha).  

Devido à versatilidade dos equipamentos utilizados, as estacas do tipo raiz podem ser 
executadas em áreas confinadas e com inclinação variável, podendo atingir grandes 
profundidades. 

02.03.01.02. Execução de Estruturas Cab. 35L 

As Obras das estruturas de prolongamento e sustentação do Sistema EMAS (Engineered 
Material Arresting System), das cabeceiras 17R e 35L da pista do Aeroporto de Congonhas, 
foram idealizadas considerando, sempre que possível, a padronização e modulação da 
geometria e respectivos elementos estruturais, tendo em vista a otimização de sua produção, 
montagem e execução, reduzindo o tempo de intervenção, com o máximo de simplicidade e o 
mínimo de impacto e interferências com as operações normais do Aeroporto. 

As estruturas deverão ser concebidas para absorver todos os esforços para a frenagem de uma 
aeronave, em situação de emergência (overruns), motivo de instalação do Sistema EMAS, com 
toda a segurança necessária e garantia da integridade estrutural das instalações. As estruturas 
não deverão ser projetadas para absorver impactos direto de aeronaves em seus elementos 
estruturais.  

As estruturas serão compostas por um tabuleiro de lajes em concreto armado com espessura de 
40 cm, apoiado diretamente sobre vigas metálicas em perfil “I”. 

02.03.01.03. Execução de Contenção de Talude Cab. 35L 

Compreenderá a execução de muro de gabião tipo caixa, com enchimento com pedra de mão 
tipo rachão. 

Este serviço deverá incluir todas as respectivas etapas complementares, a fim de possibilitar a 
perfeita execução do mesmo, incluindo limpeza mecanizada de camada vegetal, escavação e 
reaterro com escavadeira hidráulica em solo de 1ª categoria, lastro em concreto magro e sistema 
de drenagem com drenos de areia, manta geotêxtil e tubos perfurados, conforme projeto 
executivo a ser aprovado pela fiscalização da INFRAERO. 

02.03.01.04. Execução de Pavimentação Cab. 35L 

Compreenderá a execução de demolições de pavimento existente, escavação, execução de sub-
base, execução de pavimento rígido em concreto, e demais serviços para acomodação da 
“cama” de EMAS e circulação de veículos, conforme projeto executivo aprovado pela fiscalização 
da Infraero. Deverá possuir suporte para as aeronaves críticas de projeto. 
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02.03.01.05. Execução de EMAS Cab. 35L 

Compreenderá a implantação de “cama” de EMAS na cabeceira 35L/ da pista de pouso e 
decolagens, com extensão de 80 metros e largura de 45 metros, incluindo todos os serviços 
complementares necessários para sua implantação, bem como a pintura de sinalização 
específica. 

A área de implantação do EMAS deverá ser compatibilização com os sistemas existentes de 
balizamento noturno, que não poderão ser impactados durante a execução dos serviços.  

02.03.01.06. Execução de Sistema de Drenagem Cab. 35L 

Compreenderá na readequação da drenagem existente para compatibilização dos novos 
dispositivos. A execução dos dispositivos será através de valetas e canaletas, caixas coletoras, 
redes tubulares enterradas, descidas d`água, tubos de queda, entre outros. Todo sistema de 
drenagem executado deverá ser verificado com as interferências existentes e compatibilizados 
com os projetos das demais disciplinas de serviços enterrados 

02.03.01.07. Execução de Sinalização Horizontal Cab. 35L 

Compreenderá, no primeiro momento, a execução de remoção da sinalização horizontal 
existente de linha de guiagem de roda do nariz da aeronave. No segundo momento 
compreenderá na execução da nova sinalização horizontal adequada de forma a permitir a 
movimentação de aeronaves, tendo como aeronave crítica o Embraer E195-E2. 

Neste serviço deverá ser previsto pela Contratada a remoção da sinalização existente para 
adequação da nova pintura. 

02.03.01.08. Execução de Adequação do Sistema de Balizamento de Pista 
Cab. 35L 

Compreenderá a relocação das luminárias de balizamento da pista instaladas na área de 
intervenção da RESA, incluindo a infraestrutura correlata (bases, redes, cabeamento, etc.). O 
Anteprojeto prevê que somente as luzes de balizamento de fim de pista e de lateral da pista 
(entre a cabeceira e o fim da pista) sofrerão intervenção. No entanto nas fazes de elaboração 
dos projetos básico e executivo a CONTRATADA deverá avaliar a interferência com outras luzes 
de balizamento da PPD e promover sua adequação para viabilizar a implantação da 
RESA/EMAS. 

Esta fase contemplará ainda a construção das travessias de redes de dutos de balizamento, 
elétrica e eletrônica sob a RESA e Taxi “K” e interligações com redes de dutos existentes para 
viabilizar o lançamento de cabeamentos de energia e comunicação. As travessias poderão ser 
executadas pelo método destrutivo com recomposição total do pavimento ou pelo método de 
perfuração não destrutiva. 

Compreende ainda a remoção e guarda dos equipamentos do sistema existente e a reinstalação 
nas novas posições definidas no projeto. Durante período entre a desativação e reinstalação os 
equipamentos ficarão sob guarda da CONTRATADA que será responsável por repor os 
equipamentos que porventura forem danificados durante este processo. 

02.03.01.09. Adequação da Via de Serviço da Cabeceira 35L 

Para a cabeceira 35L, a via existente tem por finalidade a interligação dos setores operacionais 
leste e oeste do Aeroporto. Neste caso, não poderá haver interrupção do tráfego de veículos, 
quando da construção da RESA, de forma a não impactar na operacionalidade do Aeroporto. 
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Deverá ser considerado no projeto a ser elaborado um vão livre de no mínimo 5 m entre a via de 
serviço e a estrutura da RESA. Fins não interromper o tráfego, o anteprojeto de adequação da 
via de serviço da cabeceira 35L previu a execução em duas fases, sendo: 

 Fase 1:Construção de via provisória, paralela à via existente, porém rebaixada para 
permitir o vão livre. Esta etapa deverá estar concluída antes da execução da estrutura da 
RESA; 

 Fase 2: Construção de via definitiva, considerando a demolição da via existente, 
rebaixamento do terreno e construção de nova via de serviço; 

Está previsto a execução de Muro de Arrimo em Cortina Atirantada para Contenção da Via de 
Serviço. 

Os serviços compreenderão a adequação da geometria da via de serviço, em duas etapas 
conforme descrito anteriormente, contemplando a execução de demolições de pavimento 
existente, escavação, execução de sub-base, execução de pavimento flexível em CBUQ, 
execução de muro de arrimo, guias, passeio, sarjetas e demais serviços necessários, conforme 
projeto executivo aprovado pela fiscalização da Infraero. Deverá possuir suporte para veículos 
igual ou superior ao pavimento existente. 

Critérios de Medição: a medição do item “Execução de RESA Cabeceira 17R” será realizada 
por pacote de entrega (02.03.01.01; 02.03.01.02; 02.03.01.03; 02.03.01.04; 02.03.01.05; 
02.03.01.06; 02.03.01.07; 02.03.01.07; 02.03.01.08 e 02.03.01.09), considerando a aprovação 
pela fiscalização da INFRAERO. 

02.03.02. Adequação da PR-K 

A adequação da PR-K compreende a execução de “fillet” para concordância da Pista de 
Taxiamento com a Pista de Pouso e Decolagens, e deverá ser realizada em conformidade com 
o projeto executivo aprovado pela fiscalização da INFRAERO. 

Esta etapa contemplará essencialmente os serviços de execução de pavimento flexível, 
remanejamento e adequação de drenagem, balizamento e sinalização horizontal, além de 
eventuais tratamentos de interferências. 

Para viabilizar a realização de medições mensais e permitir o fluxo de pagamentos durante a 
execução, a “Adequação da PR-K” foi dividida na planilha em 4 pacotes de entregas, conforme 
indicado a seguir: 

02.03.02.01. Execução de Pavimentação da PR-K 

Compreenderá a execução de demolições de pavimento existente, escavação, execução de sub-
base, execução de pavimento flexível em CBUQ, e demais serviços para permitir a adequação 
da Taxiway a nova geometria em função da implantação da RESA, conforme projeto executivo 
aprovado pela fiscalização da Infraero. Deverá possuir suporte para as aeronaves críticas de 
projeto. Neste pacote também será remunerada a adequação da drenagem. 

02.03.02.02. Execução de Adequação do Sistema de Balizamento da PR-K 

Compreenderá a relocação das luzes de borda da Taxi “K” para adequação da geométrica e 
traçado da taxi, incluindo a infraestrutura correlata (bases, redes, cabeamento, etc.). 

02.03.02.03. Execução de Sinalização Horizontal da PR-K 

Compreenderá, no primeiro momento, a execução de remoção da sinalização horizontal 
existente de borda de pista de táxi, bem como na sinalização de linha de eixo de pista de táxi. 
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No segundo momento compreenderá na execução da nova sinalização horizontal adequada de 
forma a permitir a movimentação de aeronaves, tendo como aeronave crítica o Embraer E195-
E2. 

Será executa, também, a sinalização de faixa transversal de borda de pista de táxi. 

Neste serviço deverá ser previsto pela Contratada a remoção da sinalização existente para 
adequação da nova pintura. 

Critérios de Medição: a medição do item “Adequação da PR-E” será realizada por pacote de 
entrega (02.03.02.01; 02.03.02.02 e 02.03.02.03), considerando a aprovação pela fiscalização 
da INFRAERO. 
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03. SERVIÇOS FINAIS 

03.01. AS BUILT 

03.01.01. Projeto Executivo As-Built 

Nessa fase deverá ser consolidado o projeto “as built”, que consistirá na revisão dos projetos de 
execução registrando-se todas as alterações e adaptações ocorridas durante a execução das 
obras. Essa atividade abrange os projetos de todas as disciplinas. 

O produto dessa fase será o conjunto de Projetos As Built, que será composto pelos desenhos, 
memoriais descritivos e especificações técnicas atualizados, assinados pelos autores, 
responsáveis técnicos e representante legal da CONTRATADA e com a identificação “as built”. 
Mesmo para os projetos que não sofreram alteração durante o desenvolvimento dos trabalhos, 
serão necessárias as apresentações dos respectivos documentos de “as built”. Mais detalhes 
podem ser encontrados na ETG. 

Critérios de Medição: a medição será realizada após a entrega da documentação de projeto 
“as built”, considerando a aprovação pela fiscalização da INFRAERO. 

03.02. LIMPEZA FINAL 

03.02.01. Limpeza Final de Obra 

Ao final de cada etapa da obra, deve-se realizar a limpeza final, removendo todo lixo e entulho e 
realizando limpeza geral e fina de todos os componentes para a entrega final para a INFRAERO. 

Critério de Medição: A medição do item “Limpeza Final da Obra” será realizada na proporção 
da área limpa e disponibilizada para a operação. 
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