
AEROPORTO DE BRASÍLIA

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO



• Situação pré-certificação
• Documentação distribuída entre 

as áreas operacionais

• Conflitos entre os documentos

• Sem controle de atualização e 
distribuição

• Ajustes do manual
• Integração em documento único

Volume III
(Operações)

Volume IV
(Manutenção)

Volume I
(SGSO)

Volume V
(Resposta à 
Emergência)

Volume II
(Meio Ambiente)

EVOLUÇÃO DO MANUAL DE OPERAÇÕES



EVOLUÇÃO DO MANUAL DE OPERAÇÕES

Operações Manutenção

Resposta à 
Emergência

SGSO

Meio Ambiente

• Situação pré-certificação
• Documentação distribuída entre 

as áreas operacionais

• Conflitos entre os documentos

• Sem controle de atualização e 
distribuição

• Ajustes do manual
• Integração em documento único

• Padronização da formatação

• Envolvimento dos gestores no 
controle de atualização e 
distribuição

• Melhoria contínua

(Série 300) (Série 400)

(Série 500)
(Série 600)



• Operações Aeroportuárias:
• Maior consciência situacional

• Definição de responsabilidades

• Envolvimento do Gestor

• Incremento de ações de mitigação

• Prevenção de incursão em pista (luzes de 
proteção)

• Manutenção Aeroportuária
• Maior coordenação com o setor operacional

• Implantação do gerenciamento de pavimentos

• Implantação do Centro de Monitoramento

Principais melhorias obtidas ao longo do processo de 
certificação operacional

 Assumir protagonismo
 Compreender seu papel no SGSO
 Controlar suas demandas

“Não basta executar todas as tarefas.
É preciso estabelecer os responsáveis.”

“Fim da cultura do “aguardar a 
eliminação do perigo”.

 Planejamento conjunto
 Estabelecimento de prioridades
 Economia de meios



Principais melhorias obtidas ao longo do processo de 
certificação operacional

• Resposta à Emergência:
• Melhoria na capacitação das equipes

• Atualização dos principais 
equipamentos

• Melhoria nas estruturas

• Gerenciamento do Risco da Fauna
• Melhoria na coordenação para 

execução dos trabalhos

• Maior participação no planejamento 
das atividades operacionais

• PGRF e IPF aprovados



Principais melhorias obtidas ao longo do processo de 
certificação operacional

• SGSO:
• Maior proatividade

• Foco no “gerenciamento”

• Maior integração

• Apoio mútuo

• Condição de guardião das 
“conquistas” obtidas

• Biblioteca de perigos

 incremento na obtenção de dados e na 
produção de informações.

 Organização da documentação

 Atuação como facilitador
 Definição de responsabilidades
 Assessoria relacionada ao gerenciamento

 Monitoramento dos IDSO
 Assessoria no estabelecimento de metas
 Acompanhamento do cumprimento dos PAC

 União em torno da obtenção do certificado
 Ampliação da visão
 Maior interesse no aeroporto



Principais melhorias obtidas ao longo do processo de 
certificação operacional

• SGSO:
• Maior proatividade
• Foco no “gerenciamento”
• Maior integração
• Maior apoio mútuo
• Guardião das “conquistas” obtidas
• Biblioteca de perigos

 incremento na obtenção de dados e na 
produção de informações.

 Organização da documentação

 Atuação como facilitador
 Definição de responsabilidades
 Assessoria relacionada ao gerenciamento

 Monitoramento dos IDSO
 Assessoria no estabelecimento de metas
 Acompanhamento do cumprimento dos PAC

 União em torno da obtenção do certificado
 Ampliação da visão
 Maior interesse no aeroporto

(Biblioteca de Perigos)

Codificação 

 do Perigo
Perigo Localização

Consequências

potenciais

Risco avaliado 

antes das 

medidas 

mitigadoras

Medidas mitigadoras

Risco esperado 

depois de 

implantadas as 

medidas mitigadoras

Responsável pela 

análise

Setor responsável pela 

implantação da 

medida mitigadora

Responsável 

pela ação

Data da 

última 

reavaliação

Data de 

próxima 

reavaliação

01TA34

1. Pavimento 

fragmentado (geração de 

FOD)

Área de 

movimento

a) Danos aos motores 

das aeronaves por 

ingestão. 2C

1.1 Implantação de 

Sistema de 

Gerenciamento de 

Pavimentos.

1C Weben Miranda MANUTENÇÃO Kléber Faria 10/09/2018 10/09/2019

02IA33

2. TWY "R" sem 

clearance para o taxi de 

aeronaves cujas 

dimensões ultrapassem 

os requisitos para a letra 

de código "C".

TWY "R" 

(travez das 

posições: 10, 

11, 12, 29, 

30, 31 e 42.

a) Colisão entre 

aeronave taxiando e 

aeronave estacionada.

3A

2.1 Sinalização 

horizontal de limitação 

de envergadura; e

2.2 Inclusão de RMK na 

Carta ADC alertando 

para a limitação de 

envergadura.

1A Weben Miranda OPERAÇÕES Josmário Alves 10/09/2018 10/09/2019

03IA33

3. TWY "L4" sem 

clearance para o taxi de 

aeronaves cujas 

dimensões ultrapassem 

os requisitos para a letra 

de código "C".

TWY "L4" 

(toda a 

extensão)

a) Colisão entre 

aeronave taxiando e 

outra aeronave 

taxiando, e/ou 

aeronave taxiando e 

aeronave estacionada.

3A

3.1 Sinalização 

horizontal de limitação 

de envergadura; e

3.2 Inclusão de RMK na 

Carta ADC alertando 

para a limitação de 

envergadura.

1A Weben Miranda OPERAÇÕES Josmário Alves 11/09/2018 11/09/2019

04IA33

4. TWY "L5" sem 

clearance para o taxi de 

aeronaves cujas 

dimensões ultrapassem 

os requisitos para a letra 

de código "C".

TWY "L5" 

(toda a 

extensão)

a) Colisão entre 

aeronave taxiando e 

outra aeronave 

taxiando, e/ou 

aeronave taxiando e 

aeronave estacionada.

3A

4.1 Sinalização 

horizontal de limitação 

de envergadura; e

4.2 Inclusão de RMK na 

Carta ADC alertando 

para a limitação de 

envergadura.

1A Weben Miranda OPERAÇÕES Josmário Alves 11/09/2018 11/09/2019

05IA33

5. TWY "L6" sem 

clearance para o taxi de 

aeronaves cujas 

dimensões ultrapassem 

os requisitos para a letra 

de código "C".

TWY "L6" 

(toda a 

extensão)

a) Colisão entre 

aeronave taxiando e 

outra aeronave 

taxiando, e/ou 

aeronave taxiando e 

aeronave estacionada.

3A

5.1 Sinalização 

horizontal de limitação 

de envergadura; e

5.2 Inclusão de RMK na 

Carta ADC alertando 

para a limitação de 

envergadura.

1A Weben Miranda OPERAÇÕES Josmário Alves 11/09/2018 11/09/2019



Runway Safety Team

• Implantação

• Principais resultados obtidos
• Estabelecimento de um plano de ação

• Holofotes do Pátio 1
• Acesso ao ponto de espera (TWY “B”)
• Reforço na sinalização horizontal

• Utilização das cabeceiras
• Demarcação da área protegida
• Ativação das luzes de proximidade de 

ponto de espera

 Empresas aéreas
 Aviação geral
 Aviação militar
 TWR

ARR/DEP

DEP

DEP

ARR/DEP
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PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO


