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1. OBJETIVO 

Este documento tem a finalidade de apresentar o Memorial Descritivo do sistema EMAS 

(Engineered Materials Arresting Systems) a ser implantado na Pista de Pouso Principal 

do Aeroporto de Congonhas (SBSP), destinado a caracterizar o anteprojeto de 

engenharia para a contratação de projetos, obras e serviços de implantação das RESAs 

no Aeroporto de Congonhas/SP.  

O objetivo deste documento é descrever os parâmetros mínimos de caráter técnico e 

operacional, suficientes para a elaboração dos projetos básico e executivo de 

implantação do sistema EMAS. 

Os produtos oriundos deste Anteprojeto deverão atender às diretrizes apresentadas nos 

memoriais de Critérios e Condicionantes e nos Requisitos de Qualidade da Infraero.  

As soluções aqui apresentadas deverão ser ratificadas e aprimoradas em função das 

condições locais durante a elaboração dos projetos de engenharia. 

2. NORMAS DE REFERÊNCIA 

Para elaboração deste Memorial, foram adotadas as recomendações constantes nas 

seguintes Normas Técnicas e Regulamentadoras: 

 Federal Aviation Administration – FAA, Adivisory Circular (AC) 150/5220 – 22B, 

Engineered Materials Arresting Systems (EMAS) for Aircraft Overruns;  

 ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, part 1: Runways; 

 Normativos da ANAC – Agência Nacional da Aviação Civil do Brasil. 

3. ABREVIATURAS 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR  Norma Brasileira 

SBSP  Aeroporto de Congonhas 

ICAO Internacional Civil Aviation Organization – Organização Internacional da 

Aviação Civil 

FAA Federal Aviation Administration – Administração Federal de Aviação 

RESA Runway End Safety Area – Área de Segurança de Fim de Pista (Área de 

Escape) 
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EMAS Engineered Materials Arrestor System – Sistema de desaceleração com 

materiais projetados 

4. PARÂMETROS DE PROJETO 

4.1. SOLUÇÃO TÉCNICA  

O EMAS deverá ser implantado em ambas cabeceiras da pista de pouso 17R/35L do 

SBSP, com extensão de 80 metros e largura de 45 metros em cada cabeceira.  

A instalação deverá ser realizada sobre plataformas elevadas devidamente projetadas e 

construídas ao longo das áreas existentes a partir das extremidades da pista até o início 

dos taludes existentes.  

Nas áreas de implantação do EMAS deverá ser avaliada a compatibilização com os 

sistemas existentes de balizamento noturno e de luzes de aproximação (ALS), que não 

poderão ser impactados durante a execução dos serviços. 

Deverá ser previsto a execução de pintura de Sinalização Horizontal na RESA/EMAS. 

Deverá ser prevista a necessidade de implantação de via de serviço para os veículos de 

manutenção, salvamento e combate a incêndios no entorno do EMAS, com largura 

mínima de 10 metros. 

4.2. PREMISSAS DE PROJETO  

O projeto deverá considerar vários parâmetros das aeronaves, incluindo, entre outros, 

cargas nos trens de pouso, configuração, pressão de contato dos pneus, velocidade, 

forças G em ocupantes de aeronave, taxas de desaceleração e distâncias de parada a 

partir do acionamento do sistema de frenagem/travamento. 

O projeto deverá ser suportado por um método de projeto validado que pode prever o 

desempenho do sistema. 

Deverá ser considerado no projeto a velocidade de 50 knots para uma ocorrência de 

overrun (tipo de excursão de pista caracterizada pela saída de uma aeronave ao final da 

pista do aeródromo durante uma operação de pouso ou de decolagem).  

O EMAS deverá ser dimensionado para utilização do esforço mínimo do freio da 

aeronave, o que equivale a 25% da sua capacidade de frenagem.  

O EMAS deverá possuir largura mínima igual à largura de pista requerida para a 

aeronave crítica associada e deverá ser recuado a distância suficiente para que o 
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sistema não seja danificado pelo jet blast das aeronaves que ali operam. Nisto, deve-se 

ter especial atenção na definição do projeto, já que recuos menores podem representar 

maiores riscos de dano ao sistema, enquanto recuos maiores requerem áreas maiores 

de implantação. 

O EMAS deverá possuir, em suas laterais, áreas que permitam o acesso de pessoas e 

que ofereçam espaço e suporte para a passagem e manobras de veículos para 

atividades de resgate e combate a incêndio, vistoria e manutenção. 

Os materiais utilizados não poderão gerar e nem piorar os riscos de incêndio a uma 

entrada de aeronaves, deverão ser antifaiscantes, não inflamáveis, não promover 

combustão e não emitir vapores tóxicos ou fétidos em um ambiente de incêndio após a 

implantação.  

Além disso, o EMAS deverá ser implantado de forma a não causar interferência visual 

ou eletromagnética nos auxílios a navegação aérea, ser compatível com os sistemas de 

luzes de aproximação, não causar efeitos reflexivos de natureza perigosa, permitir o 

escoamento de água e não ser foco atrativo de fauna, dentre outros. 

 

4.3. CONDICIONANTES OPERACIONAIS DA AERONAVE DE PROJETO  

 A aeronave não deverá aplicar “forward” ou “reverse thrust”; 

 A aeronave deverá possuir o trem de pouso completo em contato total com a 

pista, e os trens de pouso (incluindo rodas e pneus) não deverão estar 

danificados antes de entrar na EMAS;  

 A aeronave deverá trafegar dentro dos limites e paralela à linha central da pista 

de pouso, ultrapassando o final dela; 

 Deverá ser considerado que todas as rodas serão aterradas após a passagem 

do final da pista; 

 Todas as rodas deverão estar na faixa de largura do leito EMAS durante a 

parada.  

Os pré-requisitos listados acima deverão ser considerados nos projetos básico e 

executivo a serem apresentado pela Contratada.  
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4.4. REQUISITOS GERAIS  

A Contratada deverá apresentar por meio de documentos técnicos a comprovação ao 

atendimento dos requisitos das premissas de projeto. 

A Contratada deverá fornecer, em língua portuguesa, documentação técnica detalhada 

ao Contratante, especialmente com relação aos processos de testes e de certificação 

FAA – Federal Aviation Administration, ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 

Brasileira, ou ICAO – International Civil Aviation Organization, do sistema EMAS, assim 

como as aprovações ambientais. 

4.5. REQUISITOS DE MANUTENÇÃO  

 A Contratada deverá elaborar um programa de amostragem e testes de 

materiais para um ciclo de vida de 20 (vinte) anos, devendo ser incluída a 

frequência de testes para verificação da conformidade de todos os materiais 

empregados com a amostra aprovada do material quando da implantação do 

EMAS. Deverão ainda ser contemplados os procedimentos e critérios de testes 

e avaliação para se determinar quando o EMAS implantado atingirá o final de 

sua vida útil.  

 A Contratada deverá apresentar um programa de inspeção e manutenção do 

EMAS para o operador aeroportuário. Os procedimentos deverão ser 

suficientemente detalhados de modo a permitir a manutenção ou reparo do 

EMAS pelas equipes de manutenção orgânica ou contratada pelo operador.  

 A Contratada deverá realizar a manutenção obrigatória básica das EMAS por 

um período inicial de dois anos. Os custos deverão ser incluídos na proposta 

de execução, excluindo-se custos de eventuais reparos das EMAS para o caso 

de utilização de alguma aeronave.  

 A Contratada deverá apresentar uma descrição dos procedimentos a serem 

adotados para a remoção de objetos estranhos (FOD) nas áreas dos EMAS. 

 A Contratada deverá apresentar uma proposta opcional para uma possível 

contratação de manutenção do EMAS pelo operador do aeroporto após o 

vencimento do período de manutenção obrigatória.  

 A Contratada deverá demonstrar a duração de um eventual serviço de reparo, 

retornando para a condição utilizável do EMAS (na qual o sistema é 

completamente reparado) após uma ocorrência de overrun ou undershoot pela 
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aeronave projetada (pior cenário), na velocidade de entrada do projeto. A 

duração do reparo não deverá exceder 5 (cinco) dias.  

 A Contratada deverá fornecer uma lista das peças de reposição, materiais, e 

equipamentos necessários a serem armazenados no aeroporto.  

 A Contratada deverá garantir a reposição de peças para suporte à manutenção 

por meio de pedido de compra pelo operador do aeroporto, pelo prazo de 10 

(dez) anos.  

 A Contratada deverá apresentar ainda orientações quanto ao descarte 

adequado do material do sistema EMAS. 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO 

5.1. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 

CONTRATADA deverá executar todas atividades necessárias à solução das 

imperfeições detectadas, bem como as surgidas neste período, independentemente de 

sua responsabilidade civil. As imperfeições e irregularidades detectadas na vistoria final 

deverão ser imediatamente corrigidas com técnica adequada, antes da emissão do TRD 

– Termo de Recebimento Definitivo. 

5.2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA 

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou 

serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra, atualizando-a sempre que 

necessário. A apresentação de ARTs em nome de profissionais que efetivamente 

participarem da obra será fundamental para a emissão dos Atestados Técnicos no final 

do Contrato. 

5.3. CRITÉRIO OPERACIONAL 

Os serviços deverão ser realizados em regime de 24 (vinte e quatro) horas ao dia. Porém, 

em locais onde haja a utilização de equipamentos que interfiram nas rampas de 

aproximação de aeronaves no SBSP, os serviços deverão ser realizados no período 

noturno em que não houver operações de pousos e decolagens, devendo essa questão 

ser considerada no planejamento de execução pela CONTRATADA. 
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