
ESTRADAS 
 E  

AEROPORTOS 
 
 
 

Prof. Vinícius C. Patrizzi 



DIMENSIONAMENTO E COMPRIMENTO DE PISTA 

1. SISTEMA DE PISTA: 

 

 O sistema de pistas de pouso e decolagem de um aeroporto consiste 
do pavimento estrutural (a pista propriamente dita), os acostamentos, 
as áreas finais de segurança de pista e faixa de pista. 
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 O pavimento estrutural que é a pista de pouso e decolagem, é onde 
as aeronaves realizam estas operações. Os acostamentos são áreas 
pavimentadas para resistir à erosão provocada pelos jatos das turbinas 
e também suportar o peso dos veículos de manutenção. As faixas de 
pista são áreas conformadas geometricamente, normalmente são 
gramadas, e servem como área de segurança para a operação das 
aeronaves. As áreas de segurança de final de pista estendem-se além 
da cabeceira da pista e também devem ser conformadas de forma a 
não oferecer obstáculos às operações das aeronaves. 

 

2. PISTA DE POUSO E DECOLAGEM: 

 

 A pista de pouso e decolagem é uma área pavimentada com 
condições de suportar as cargas de roda das aeronaves que se utilizam 
o aeroporto. O seu comprimento, como já vimos anteriormente, é 
determinado em função das características operacionais das aeronaves 
e das condições locais. 
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a. LARGURA DA PISTA: 
 

 Estudos mostraram que as distribuições das aplicações das cargas 
de roda durante as operações de pouso e decolagem normais estão 
centradas em relação ao eixo da pista. Tendo em vista esta 
distribuição da aplicação das cargas e da necessidade de se proteger 
os motores da ingestão de materiais soltos, a OACI recomenda as 
seguintes larguras: 
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b. SEPARAÇÃO ENTRE PISTAS PARALELAS: 
 

 Se no aeroporto houver a previsão de duas pistas paralelas 
operando simultaneamente somente em condições meteorológicas de 
visibilidade, a mínima distância entre seus eixos de pista deverá ser 
de: 

 

◦ 210 m onde o maior número de código for 3 ou 4; 

◦ 150 m onde o maior número de código for 2; e 

◦ 120 m onde o maior número de código for 1. 

 

 

 Separações bem maiores serão necessárias caso estas pistas 
tiverem que operar simultaneamente em condições meteorológicas 
instrumentais. 
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c. FAIXA DE PISTA: 
 

 A pista de pouso e decolagem, bem como suas zonas de parada 
associadas (stopways) deverão estar incluídas dentro da faixa de 
pista. 

 

 COMPRIMENTO DA FAIXA DE PISTA: 

 

 A faixa de pista deverá estender-se após a cabeceira e além do final 
da pista ou da área de parada a uma distância de pelo menos: 

 

◦ 60 m onde o número de código for 2, 3 ou 4; 

◦ 60 m onde o número de código for 1 e a pista permitir operação por 
instrumentos; e 

◦ 30 m onde o número de código for 1 e a pista for não-instrumental. 
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 LARGURA DA FAIXA DE PISTA: 

 

 Uma faixa de pista que inclui uma pista com aproximação de 
precisão ou não, deverá, sempre que praticável, estender-se 
lateralmente a uma distância de pelo menos: 

 

◦ 150 m onde o número de código for 3 ou 4; e 

◦ 75 m onde o número de código for 1 ou 2; 

 

 para cada lado do eixo da pista e sua extensão ao longo do 
comprimento da faixa. Se a pista for não-instrumental, aplica-se o 
seguinte: 

 

◦ 75 m onde o número de código for 3 ou 4; 

◦ 40 m onde o número de código for 2; e 

◦ 30 m onde o número de código for 1. 
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 CONFORMAÇÃO DA FAIXA DE PISTA: 

 

 A faixa de pista deve ter seu terreno conformado, ou seja, se 
necessário terraplenado, de forma a se tornar uma área por onde uma 
aeronave que eventualmente saia da pista não encontre nenhum 
obstáculo grave à sua integridade. A parte da faixa de uma pista 
instrumental que deverá sofrer esta conformação está dentro de uma 
distância de pelos menos: 

 

 · 75 m a partir do eixo da pista onde o número de código for 3 ou 4; e 

 · 40 m a partir do eixo da pista onde o número de código for 1 ou 2. 

 

 a partir do eixo da pista e de sua extensão. Para as pistas não-
instrumentais, estes valores são: 

 

 · 75 m a partir do eixo da pista onde o número de código for 3 ou 4; 

 · 40 m a partir do eixo da pista onde o número de código for 2; e 

 · 30 m a partir do eixo da pista onde o número de código for 1. 
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 ÁREAS DE SEGURANÇA DE FINAL DE PISTA: 

 
 COMPRIMENTO: O comprimento desta área de segurança deve estender-se 
a partir do final da faixa de pista até a maior distância praticável, mas nunca 
inferior a 90 m. 

 LARGURA: A largura deverá ter pelo menos o dobro da largura da pista de 
pouso e decolagem associada. 
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 AS PISTAS DE ROLAMENTO: 
 

 As pistas de rolamento são dispositivos que permitem que as 
aeronaves realizem movimentos de superfície expeditos e seguros. 
Saídas e entradas de pista devem ser providenciadas para tornar 
expedito o movimento das aeronaves que entram e saem da pista de 
pouso e decolagem, bem como saídas rápidas de pista quando o 
volume de tráfego for alto. 
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 LARGURA DAS PISTAS DE ROLAMENTO: 
 

 A parte reta de uma pista de rolamento deverá ter uma largura não 
inferior às tabuladas a seguir: 
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 CURVAS NAS PISTAS DE ROLAMENTO: 
 

 As mudanças de direção das pistas de rolamento devem ser poucas 
e pequenas quanto possíveis. Os raios de curvatura devem ser 
compatíveis com a capacidade de manobra e com as velocidades de 
rolamento das aeronaves que irão utilizar o aeroporto.  

 Os raios devem ser suficientemente amplos para permitir 
velocidades de rolamento na ordem de 32 km/h a 48 km/h. Nestas 
condições os raios de curvatura correspondem a 60 m e 240 m 
respectivamente.  

 O projeto da curva deve ser tal que quando a cabine da aeronave 
permanecer sobre a marcação do eixo da pista de rolamento, a borda 
livre entre a roda externa do trem de pouso principal e a borda da 
pista de rolamento não seja menor que os valores já especificados. 
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 JUNÇÕES E INTERSEÇÕES: 
 

 Para facilitar o movimento das aeronaves nas junções e interseções 
entre pistas de rolamento, das pistas de rolamento com a pista de 
pouso e decolagem e pátios de estacionamento das aeronaves, estas 
devem ter concordâncias (fillets). 
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 SAÍDAS DE PISTA: 
 

 Nos grandes aeroportos com características de tráfego intenso, o 
tempo médio de ocupação da pista de pouso e decolagem pelas 
aeronaves determina a capacidade do sistema de pista, e, portanto do 
aeroporto. 
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 ACOSTAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO: 
 

 A OACI recomenda que devem ser construídos acostamentos para pistas de 
rolamento onde a letra de código for C, D ou E. Estes acostamentos deverão 
estender-se simetricamente em cada lado da pista de forma que a largura total 
da pista mais os acostamentos não seja menor que: 

 

 44 m, onde a letra de código for E; 

 38 m, onde a letra de código for D; e 

 25 m, onde a letra de código for C. 

 

 BAIAS DE ESPERA: 
 

 Estas baias devem ser providenciadas quando o volume de tráfego do 
aeroporto for muito alto. É uma área contígua a uma pista de rolamento, 
próxima à entrada da pista de pouso e decolagem, onde as aeronaves param 
por um instante antes da decolagem enquanto na cabine se faz a verificação 
dos motores. A utilização destas baias de espera reduz a interferência entre as 
aeronaves que saem da pista e minimiza os atrasos nesta parte do sistema de 
pista. 







EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DAS 
AERONAVES 


