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Nota 3: O valor comunicado de RVR/Visibilidade, referente à parte inicial da corrida de 

descolagem, pode ser substituído pela avaliação visual do piloto. 

Nota 4: O valor RVR necessário tem de ser alcançado em todos os pontos de indicação RVR, 

com excepção do indicado na Nota 3. 

 

ii) Para aviões multi-motores cujo desempenho não permita que possam cumprir as 

condições especificadas no subparágrafo a) 3) i), no caso de uma falha da unidade 

de potência crítica, poderá impor-se a necessidade de voltar a aterrar 

imediatamente, ver e evitar obstáculos na área de descolagem. Estes aviões 

poderão ser operados com os seguintes mínimos de descolagem, desde que 

possam cumprir os critérios de margem de desvio aos obstáculos, assumindo uma 

falha de motor a uma altura especificada. Os mínimos de descolagem 

estabelecidos pelo operador devem basear-se na altura a partir da qual a trajectória 

limpa do voo com um motor inoperativo pode ser construída. Os mínimos de 

RVR utilizados não poderão ser inferiores a nenhum dos valores indicados no 

Quadro 1, nem aos indicados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 

Altura da falha do motor assumida acima da pista de descolagem versus RVR/Visibilidade 

 

RVR/Visibilidade para a descolagem – trajectória de voo 
Altura da falha do motor assumida acima da pista de 

descolagem 
RVR/Visibilidade 

(Nota 2) 
< 50 pés 200 m 

51 – 100 pés 300 m 
101 – 150 pés 400 m 
151 – 200 pés 500 m 
201 – 300 pés 1000 m 

> 300 pés 1500 m (Nota 1) 
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Nota 1: Também se aplica o valor de 1500 m se não for possível construir uma trajectória 

positiva de descolagem do voo. 

Nota 2: O valor comunicado de RVR/Visibilidade, representativo da parte inicial da corrida 

de descolagem, pode ser substituído pela avaliação do piloto. 

 

iii) Quando não se dispuser de indicação de RVR ou de informação meteorológica 

sobre visibilidade, o comandante não deverá iniciar a descolagem, excepto se 

puder certificar-se de que as condições reais satisfazem os mínimos de 

descolagem aplicáveis. 

 

4) Excepções ao parágrafo a) 3) i), acima: 

 

i) Sujeito a aprovação da Autoridade e desde que os requisitos dos parágrafos A) 

até E), tenham sido cumpridos, o operador pode reduzir os mínimos de 

descolagem para 125 m RVR (aviões de Categorias A, B e C) ou 150 m RVR 

(aviões de Categoria D) quando: 

 

A) Estejam em vigor procedimentos de baixa visibilidade estão implementados; 

 

B) Estão operacionais as luzes de pista de alta intensidade na fiada central, 

espaçadas a intervalos de 15 m ou menos, assim como as luzes laterais de 

alta intensidade espaçadas, a intervalos de 60 m ou menos. 

 

C) Os membros da tripulação tiverem concluído com aproveitamento o treino 

em simulador de voo; 
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D) Um segmento visual de 90 m esteja visível da cabina de pilotagem, no início 

da corrida de descolagem; e 

 

E) O valor RVR necessário tenha sido alcançado em todos os pontos de 

comunicação RVR relevantes. 

 

ii) Sujeito a aprovação da Autoridade, o operador de um avião que utilize um sistema 

aprovado de orientação lateral para descolagem, pode reduzir os mínimos de 

descolagem para um RVR inferior a 125 m (aviões das Categorias A, B ou C) 

ou 150 m (aviões da Categoria D), mas nunca inferior a 75 m, desde que a 

protecção de pista e equipamentos equivalentes para operações de aterragem com 

aviões de Categoria III estejam disponíveis. 

 

b) Aproximação de não-precisão 

 
1) Mínimos de sistema 

 

i) O operador deverá assegurar-se de que os mínimos de sistema para procedimentos 

de aproximação de não precisão – baseados na utilização de ILS sem ladeira (LLZ 

apenas), VOR, NDB, SRA e VDF – não sejam inferiores aos valores MDH (altura 

de decisão mínima) indicados no Quadro 3. 
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Quadro 3 
Equipamento mínimo para ajudas de aproximação de não precisão 

 

Mínimos de sistema 
Equipamento disponível MDH mínima 

ILS (sem ladeira – LLZ) 250 pés 
SRA (terminando a ½ milha náutica) 250 pés 
SRA (terminando a 1 milha náutica) 300 pés 
SRA (terminando a 2 milhas náuticas) 350 pés 
VOR 300 pés 
VOR/DME 250 pés 
NDB 300 pés 
VDF (QDM e QGH) 300 pés 

SRA (terminando a ½ milha náutica 250 pés 

 

2) Altura mínima de descida. O operador deve assegurar que a altura mínima de descida 

para uma aproximação de não precisão não seja inferior a: 

 

i) O OCH/OCL para a categoria de avião; ou 

 

ii) O mínimo de sistema. 
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3) Referência visual. O piloto não poderá continuar uma aproximação abaixo de 

MDA/MDH (altura/altitude mínimas de descida), excepto se estiver distintamente 

visível e identificável pelo piloto, pelo menos uma das seguintes referências visuais para 

a pista pretendida: 

 

i) Os elementos do sistema de luzes de aproximação; 

 

ii) A soleira; 

 

iii) As balizas de soleira; 

 

iv) As luzes de soleira; 

 

v) As luzes de identificação da soleira; 

 

vi) O indicador visual da ladeira; 

 

vii) A zona de toque ou as balizas da zona de toque; 

 

viii) As luzes da zona de toque; 
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ix) As luzes laterais da pista; ou 

 

x) Outras referências visuais aceites pela Autoridade. 

 

4) RVR necessário. São os seguintes os mínimos mais baixos a utilizar pelo operador para 

aproximações de não precisão: 

 

Quadro 4-A 

RVR para aproximações de não precisão – equipamento completo 

 

Mínimos para aproximações de não precisão – equipamento completo 

(Notas (1), (5), (6) e (7)) 

MDH RVR/Categoria de avião 

 A B C D 

250 – 299 pés 800 m 800 m 800 m 1200 m 

300 – 449 pés 900 m 1000 m 1000 m 1400 m 

450 – 469 pés 1000 m 1200 m 1200 m 1600 m 

650 pés e acima 1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 
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Quadro 4-B 

RVR para aproximações de não precisão – equipamento intermédio 

 

Mínimos para aproximações de não precisão – equipamento 

intermédio (Notas (2), (5), (6) e (7)) 

MDH RVR/Categoria de avião 

 A B C D 

250 – 299 pés 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 

300 – 449 pés 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

450 – 649 pés 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 

650 pés e acima 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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Quadro 4-C 

RVR para aproximações de não precisão – equipamento básico 

 

Mínimos para aproximações de não precisão – equipamento básico (Notas 

(3), (5), (6) e (7)) 

MDH RVR/Categoria de avião 

 A B C D 

250 – 299 pés 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

300 – 449 pés 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 

450 – 649 pés 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 pés e acima 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

 

Quadro 4-D 

RVR para aproximações de não precisão equipamento – sem luzes de aproximação 

 

Mínimos para aproximações de não precisão – sem luzes para 

aproximação (Notas (4), (5), (6) e (7)) 

MDH RVR/Categoria de avião 

 A B C D 

250 – 299 pés 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 

300 – 449 pés 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

450 – 649 pés 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 pés e acima 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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Nota 1: Equipamento completo inclui marcas de pista, luzes de aproximação com 720 m 

ou mais de HI/MI, luzes laterais de pista, luzes de soleira e de fim de pista. As 

luzes devem estar acesas. 

 

Nota 2: Equipamento intermédio inclui marcas de pista, luzes de aproximação com 420-

-719 m de HI/MI, luzes laterais de pista, luzes de soleira e de fim de pista. As 

luzes devem estar acesas. 

 

Nota 3: Equipamento básico inclui marcas de pista, luzes de aproximação com <420 m 

HI/MI, qualquer extensão de luzes de aproximação LI, luzes laterais de pista, 

luzes de soleira e de fim de pista. As luzes devem estar acesas. 

 

Nota 4: Equipamento sem luzes de aproximação inclui marcas de pista, luzes laterais de 

pista, luzes de soleira e de fim de pista ou nenhumas luzes. 

 

Nota 5: Os quadros aplicam-se apenas a aproximações convencionais com um ângulo 

nominal de descida não superior a 4°. Ângulos de descida superiores normalmente 

requerem que esteja também visível a orientação visual da ladeira (por ex. PAPI) 

da altura mínima de descida (MDH). 

 

Nota 6: Os valores acima indicados dizem respeito a RVR comunicado ou à visibilidade 

meteorológica, convertida em RVR, de acordo com a alínea h). 

 

Nota 7: O valor MDH, indicado nos Quadros 4a, 4b, 4c e 4d, refere-se ao cálculo inicial 

de MDH. Quando se selecciona o valor RVR associado, não há necessidade de 

arredondamento para os 10 pés mais próximos; tal poderá ser feito com fins 

operacionais, por exemplo, a conversão em MDA. 
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5) Operações Nocturnas. Para operações nocturnas deverão estar acesas pelo menos as 

luzes laterais da pista, da soleira e do fim de pista. 

 

c) Aproximação de precisão – Operações de categoria I 

 

1) Generalidades. Uma operação de Categoria I é uma aproximação de precisão por 

instrumentos e aterragem utilizando equipamento ILS, MLS ou PAR, com uma altura de 

decisão não inferior a 200 pés e um alcance visual de pista não inferior a 550 m. 

 

2) Altura de decisão. O operador deve assegurar que a altura de decisão a utilizar para uma 

aproximação de precisão de Categoria I não seja inferior: 

 

i) À altura de decisão mínima especificada no Manual de Voo do Avião (AFM), se 

estabelecida; 

 

ii) À altura mínima a que se pode utilizar a ajuda de aproximação de precisão sem a 

referência visual necessária; 

 

iii) Ao OCH/OCL para a categoria de avião; ou 

 

iv) 200 pés. 
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3) Referência Visual. O piloto não pode continuar uma aproximação a uma altura inferior à 

altura de decisão para a Categoria I, determinada de acordo com a alínea c) 2), excepto 

se for distintamente visível e identificável pelo piloto pelo menos uma das seguintes 

referências visuais da pista pretendida: 

 

i) Os elementos do sistema de luzes de aproximação; 

 

ii) A soleira; 

 

iii) As marcas de soleira; 

 

iv) As luzes de soleira; 

 

v) As luzes de identificação da soleira; 

 

vi) O indicador visual da ladeira; 

 

vii) A zona de toque ou as marcas da zona de toque; 

 

viii) As luzes da zona de toque; ou 

 

ix) As luzes laterais da pista. 

 

4) RVR necessário. Os mínimos mais baixos a utilizar por um operador para operações de 

Categoria I são: 
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Quadro 5 

RVR para aproximações de cat. I vs. equipamento e altura de decisão (DH) 

 

Mínimos da Categoria I 

Equipamento/RVR (Nota 5) Altura de decisão (Nota 7) 

Completo 

(Notas 1 e 6) 

Intermédio 

(Notas 2 e 6) 

Básico 

(Notas 3 e 6) 

Inexistente 

(Notas 4 e 6) 

200 pés 550 m 700 m 800 m 1000 m 

201 – 250 pés 600 m 700 m 800 m 1000 m 

251 – 300 pés 650 m 800 m 900 m 1200 m 

301 pés e acima 800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 

Nota 1: Equipamento completo inclui marcas de pista, luzes de aproximação com 720 m ou 

mais de HI/MI, luzes laterais de pista, luzes de soleira e de fim de pista. As luzes 

devem estar acesas. 

 

Nota 2: Equipamento intermédio inclui marcas de pista, luzes de aproximação 

com 420-719 m de HI/MI, luzes laterais de pista, luzes de soleira e de fim de pista. 

As luzes devem estar acesas. 

 

Nota 3: Equipamento básico inclui marcas de pista, luzes de aproximação com <420 m de 
HI/MI, qualquer extensão de luzes de aproximação LI, luzes laterais de pista, luzes 
de soleira e de fim de pista. As luzes devem estar acesas. 

 

Nota 4: Equipamento sem luzes de aproximação inclui marcas de pista, luzes laterais de 
pista, luzes de cabeceira e de final de pista ou nenhumas luzes. 
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Nota 5: Os valores acima indicados dizem respeito ao RVR comunicado ou à visibilidade 
meteorológica, convertida em RVR, em conformidade com h). 

 

Nota 6: O Quadro acima aplica-se a aproximações convencionais com um ângulo nominal de 
descida até 4° inclusive. 

 

Nota 7: O valor DH indicado no Quadro 5 refere-se ao cálculo inicial de DH. Quando se 
selecciona o valor RVR associado, não há necessidade de arredondar para os 10 pés 
mais próximos; tal poderá ser feito para fins operacionais (por exemplo, a conversão 
em DA). 

 

5) Operações com um único piloto. Para estas operações, o operador deve calcular o valor 
mínimo RVR para todas as aproximações, em conformidade com a OPS 1.430 e com o 
presente Apêndice. Um valor RVR inferior a 800 m não é permitido, excepto quando 
um piloto automático adequado seja acoplado ao ILS ou MLS, aplicando-se, nesse caso, 
os mínimos normais. A altura de decisão (DH) aplicada não deve ser inferior a 1,25 
vezes a altura mínima autorizada para uso do piloto automático. 

 
6) Operações Nocturnas. Para operações nocturnas deverão estar acesas pelo menos as 

luzes laterais da pista, da soleira e do fim de pista. 
 
d) Aproximação de precisão – Operações de Categoria II 
 

1) Generalidades. Uma operação de Categoria II é uma aproximação de precisão por 
instrumentos e aterragem utilizando ILS ou MLS com: 

 

i) Uma altura de decisão inferior a 200 pés mas não inferior a 100 pés; e 
 

ii) Um alcance visual de pista não inferior a 300 m. 
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2) Altura de decisão. O operador deve assegurar que a altura de decisão a utilizar para uma 
aproximação de precisão de Categoria II não seja inferior: 

 

i) À altura de decisão mínima especificada no Manual de Voo do Avião (AFM), se 
estabelecida; 

 

ii) À altura mínima a que se pode utilizar a ajuda de aproximação de precisão sem a 
referência visual necessária; 

 

iii) Ao OCH/OCL para a categoria de avião; 
 

iv) À altura de decisão a que a tripulação de voo está autorizada a operar; ou 
 

v) A 100 pés. 
 

3) Referência visual. O piloto não pode continuar uma aproximação a uma altura inferior à 

altura de decisão da Categoria II, determinada de acordo com d) 2), excepto se for 

alcançada e mantida uma referência visual contendo um segmento de pelo menos 3 

luzes consecutivas, sendo estas a fiada central das luzes de aproximação, ou as luzes da 

zona de toque, ou as luzes da fiada central da pista, ou as luzes laterais da pista ou uma 

combinação destas. Esta referência visual deverá incluir um elemento lateral de 

representação de terreno, por exemplo, uma barra de luzes de aproximação ou a soleira 

da pista de aterragem ou uma barra das luzes da zona de toque. 
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4) RVR necessário. Os mínimos mais baixos a utilizar por um operador para operações de 

Categoria II são: 

 

Quadro 6 

RVR para aproximação Cat. II vs. DH (altura de decisão) 

 

Mínimos da Categoria II 

Auto-acoplado abaixo de DH 

(cf. Nota 1) 

Altura 

de decisão 

RVR/Avião 

de categoria A, B e C 

RVR/Avião 

de Categoria D 

100 – 120 pés 300 m 300 m 

(Nota 2)/350 m 

121 – 140 pés 400 m 400 m 

141 pés e acima 450 m 450 m 

 

Nota 1: A referência a "auto-acoplado inferior a DH" no quadro acima significa o uso 

permanente do sistema de controlo automático até uma altura não superior a 80% da 

DH aplicável. Assim, os requisitos de navegabilidade podem, em função da altura 

mínima de acoplamento para o sistema de controlo do automático, afectar a DH a 

aplicar. 

 

Nota 2: Pode usar-se 300 m para um avião de Categoria D em operação de aterragem com 

piloto automático. 

 

e) Aproximação de precisão – Operações de categoria III 

 

1) Generalidades. As operações de Categoria III subdividem-se em: 
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i) Operações de Categoria III A. Aproximação e aterragem de precisão por 

instrumentos utilizando ILS ou MLS com: 

 

A) Altura de decisão inferior a 100 pés; e 

 

B) Um alcance visual de pista não inferior a 200 m. 

 

ii) Operações de Categoria III B. Aproximação e aterragem de precisão por instrumentos 

utilizando ILS ou MLS com: 

 

A) Uma altura de decisão inferior a 50 pés, ou sem altura de decisão; e 

 

B) Um alcance visual de pista inferior a 200 m mas não inferior a 75 m. 

 

Nota: Sempre que a altura de decisão (DH) e o alcance visual da pista (RVR) não se 

encontrem na mesma categoria, o RVR determinará em que categoria a operação deverá 

ser considerada. 

 

2) Altura de decisão. Para operações em que se utilize uma altura de decisão, o operador 

deve assegurar que a altura de decisão não seja inferior: 

 

i) À altura de decisão mínima especificada no Manual de Voo do Avião (AFM), se 

estabelecida; 

 

ii) À altura mínima a que se pode utilizar a ajuda de aproximação de precisão sem a 

referência visual necessária; ou 

 

iii) À altura de decisão que a tripulação de voo está autorizada a usar. 
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3) Operações sem Altura de Decisão (DH). Estas operações só poderão efectuar-se 

quando: 

 

i) A operação sem altura de decisão estiver especificada no Manual de Voo do 

Avião; 

 

ii) A ajuda de aproximação e o equipamento do aeródromo puderem apoiar 

operações sem altura de decisão; e 

 

iii) O operador tiver obtido aprovação para operações de CAT III sem altura de 

decisão. 

 

Nota: No caso de uma pista para CAT III, pode partir-se do princípio que pode ser 

utilizada em operações sem altura de decisão, salvo se especificamente proibidas 

conforme publicado no AIP ou em NOTAM. 

 

4) Referência Visual. 

 

i) Para operações de Categoria III A, e para operações de Categoria III B com 

sistemas passivos de controlo de voo com falha, o piloto não pode continuar a 

aproximação a uma altura inferior à altura de decisão determinada em 

conformidade com a alínea e) 2), excepto se for alcançada e mantida uma 

referência visual contendo um segmento de pelo menos 3 luzes consecutivas, 

sendo estas da fiada central das luzes de aproximação, ou as luzes da zona de 

toque, ou a fiada central de luzes de pista, ou as luzes laterais da pista ou de uma 

combinação destas. 

 

ii) Para operações de Categoria III B, com sistemas operacionais passivos de 

controlo de voo com falha com altura de decisão, o piloto não pode continuar a 

aproximação a uma altura inferior à altura de decisão determinada em 

conformidade com a alínea e) 2) supra, salvo se for alcançada e mantida uma 

referência visual contendo pelo menos uma luz da fiada central; 
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iii) Para operações de Categoria III, sem altura de decisão, não se verifica a exigência 

de contacto visual com a pista antes da aterragem. 

 

5) RVR necessário. Os mínimos mais baixos a utilizar por um operador para operações de 

Categoria III são: 

 

Quadro 7 

RVR para aproximações da CAT III vs. DH e sistema de controlo de 

desaceleração/guiamento 

Mínimos da Categoria III 

Categoria de 
aproximação 

Altura de decisão (pés) 
(Nota 2) 

Sistema de controlo de 
desaceleração/guiamento 

RVR (m) 

III A inferior a 100 pés Não exigido 200 m 
III B inferior a 100 pés Falha-passiva 150 m 

(Nota 1) 
III B inferior a 50 pés Falha-passiva 125 m 
III B inferior a 50 pés ou sem 

altura de decisão 
Falha-operacional 75 m 

 

Nota 1: Para aviões certificados em conformidade com as CS-AWO para todas as condições 

atmosféricas 321 b) 3). 

 

Nota 2: A redundância do sistema de controlo de voo é determinada em conformidade com 

as CS-AWO para todas as condições atmosféricas segundo a altura de decisão 

mínima certificada. 

 

f) Em circuito 

 

1) Os mínimos mais baixos a serem utilizados por um operador em circuito de 

aproximação por instrumentos ("circling") são: 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 141 
ANEXO DG C III   PT 

Quadro 8 

Visibilidade e MDH para voo circular vs categoria de avião 

 

 Categoria de avião 

 A B C D 

MDH 400 pés 500 pés 600 pés 700 pés 

Visibilidade meteorológica mínima 1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 

2) O circuito com rota estabelecida é um procedimento aceite para efeitos deste parágrafo. 

 

g) Aproximação visual. O operador não deverá usar um RVR inferior a 800 m para uma 

aproximação visual. 

 

h) Conversão para RVR da visibilidade meteorológica comunicada. 

 

1) O operador deverá assegurar que não seja utilizada uma conversão para RVR da 

visibilidade meteorológica, para calcular os mínimos de descolagem, os mínimos da 

Categoria II ou III ou quando se dispõe de um RVR comunicado. 

 

Nota: Se o RVR é indicado como sendo superior ao valor máximo calculado pelo operador do 

aeródromo, por exemplo "RVR superior a 1500 m", não se considera um RVR indicado 

neste contexto, podendo ser utilizado o quadro de conversão. 

 

2) Ao converter a visibilidade meteorológica para RVR em circunstâncias diferentes das 

mencionadas em h) 1), o operador deverá assegurar que seja usado o quadro seguinte: 
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Quadro 9 

Conversão de visibilidade em RVR 

 

RVR = Visibilidade meteorológica indicada x Elementos de iluminação  

em funcionamento Dia Noite 

Luzes de aprox. HI e de pista 1·5 2·0 

Qualquer tipo de iluminação diferente do 

anterior 

1·0 1·5 

Sem iluminação 1·0 Não se aplica 

 

 

Apêndice 2 à OPS 1.430 c) 

Categorias de aviões – operações em quaisquer condições atmosféricas 

 

a) Classificação dos Aviões 

 

Os critérios considerados para a classificação dos aviões em categorias é a velocidade 

indicada na cabeceira (VAT) que é igual à velocidade de perda (VSO) multiplicada por 1,3 ou 

VS1G multiplicada por 1,23 na configuração de aterragem, com a massa máxima de 

aterragem certificada. Se se dispuser de informação tanto sobre o valor VSO como sobre 

VS1G, deverá usar-se o valor mais elevado de VAT resultante. As categorias de avião que 

correspondem aos valores VAT são indicadas no quadro abaixo: 

 

Categoria de avião VAT 

A Inferior a 91 nós 

B De 91 120 nós 

C De 121 140 nós 

D De 141 165 nós 

E De 166 a 210 nós 
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A configuração de aterragem a tomar em consideração deverá ser definida pelo operador ou 

pelo fabricante do avião. 

 

b) Mudança permanente de categoria (massa máxima de aterragem) 

 

1) O operador pode impor uma massa de aterragem permanente inferior, e utilizar esta 

massa para determinar o VAT, se aprovado pela Autoridade. 

 

2) A categoria definida para um determinado avião é um valor permanente e, portanto, 

independente das alterações das condições de operação quotidianas. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.440 

Operações de baixa visibilidade – regras gerais de operação 

 

a) Generalidades. Os seguintes procedimentos aplicam-se à introdução e aprovação das 

operações de baixa visibilidade. 

 

b) Demonstração operacional. A demonstração operacional destina-se a determinar ou validar a 

utilização e a eficácia dos sistemas de guiamento de voo de aeronaves, o treino, os 

procedimentos efectuados pela tripulação, o programa de manutenção e os manuais aplicáveis 

ao programa da Categoria II/III objecto de aprovação. 

 

1) Devem ser efectuadas pelo menos 30 aproximações e aterragens em operações que 

utilizem os sistemas da Categoria II/III instalados em cada tipo de aeronave se a altura 

de decisão for igual ou superior a 50 pés. Se a altura de decisão for inferior a 50 pés, 

devem ser efectuadas pelo menos 100 aproximações e aterragens, salvo autorização em 

contrário dada pela Autoridade. 
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2) Se um operador tiver variantes diferentes do mesmo tipo de aeronave, utilizando o 

mesmo controlo básico de voo ou diferentes sistemas de indicação no mesmo tipo de 

aeronave, deverá demonstrar que essas variantes têm um desempenho satisfatório, não 

sendo necessário efectuar uma demonstração operacional completa para cada variante. 

A Autoridade pode também aceitar um número reduzido de aproximações e aterragens 

com base na experiência adquirida por outro operador com um COA emitido de acordo 

com a OPS 1 e que utiliza o mesmo tipo de aeronave ou a mesma variante e os mesmos 

procedimentos. 

 

3) Se o número de aproximações falhadas exceder 5% do total (por exemplo aterragens 

não satisfatórias, sistemas desligados), o programa de avaliação deve ser alargado por 

blocos de pelo menos 10 aproximações e aterragens até a taxa global de insucesso ficar 

igual ou inferior a 5%. 

 

c) Recolha de informações para demonstração operacional. Cada candidato deve desenvolver um 

método de recolha de dados (p. ex. um formulário a preencher pela tripulação) para registar o 

desempenho na aproximação e aterragem. Os dados obtidos, bem como um resumo dos dados 

de demonstração devem ser postos à disposição da Autoridade para efeitos de avaliação. 

 

d) Análise de informações. As aproximações e/ou aterragens automáticas não satisfatórias 

devem ser documentadas e analisadas. 

 

e) Monitorização Contínua 

 

1) Depois de obtida a aprovação inicial, as operações deverão ser monitorizadas de forma 

contínua pelo operador, de modo a detectar comportamentos indesejáveis antes de virem 

a constituir um risco. Os relatórios da tripulação de voo podem ser utilizados para esta 

finalidade. 
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2) Devem conservar-se as seguintes informações durante um período de 12 meses: 

 

i) Número total de aproximações, por tipo de avião, em que se tenha utilizado 

equipamento de navegação para Categoria I ou II, com o fim de efectuar 

aproximações reais ou de treino satisfatórias com os mínimos aplicáveis às 

Categorias II ou III; e 

 

ii) relatórios de aproximações e/ou de aterragens automáticas não satisfatórias, por 

aeródromo e matrícula de avião, nas seguintes categorias: 

 

A) Falhas do equipamento de navegação; 

 

B) Dificuldades nas instalações de terra; 

 

C) Aproximações falhadas devido a instruções do Controlo de Tráfego Aéreo; ou 

 

D) Outros motivos. 

 

3) O operador deve estabelecer um procedimento para monitorizar o desempenho do 

sistema de aterragem automática de cada avião. 
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f) Períodos de transição 

 

 1) Operadores sem experiência prévia em Categoria II ou III 

 

i) Um operador sem experiência prévia de operações de Categoria II ou III poderá 

ser aprovado para operações de Categoria II ou IIIA, depois de adquirir uma 

experiência mínima de 6 meses em operações de Categoria I naquele tipo de 

avião. 

 

ii) Após ter completado 6 meses em operações de Categoria II ou IIIA num 

determinado tipo de avião, o operador pode ser aprovado para operações de 

Categoria IIIB. Quando tal aprovação for concedida, a Autoridade poderá impor 

mínimos mais elevados do que os mais baixos aplicáveis por um período 

adicional. O aumento dos mínimos refere-se normalmente apenas a RVR e/ou a 

uma restrição relativa a operações sem altura de decisão, e deve ser seleccionado 

de modo a que não seja necessária nenhuma alteração dos procedimentos 

operacionais. 

 

2) Operadores com experiência prévia em Categoria II ou III. Um operador nestas 

condições pode obter uma redução do período de transição, mediante pedido à 

Autoridade. 

 

g) Manutenção do Equipamento para Categoria II, III e LVTO. As instruções de manutenção 

para sistemas de guiamento a bordo deverão ser estabelecidas pelo operador, em conjunto 

com o fabricante, e incluídas no programa de manutenção do avião, definido na OPS 1.910, o 

qual deve ser aprovado pela Autoridade. 
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h) Aeródromos e pistas eligíveis 

 

1) Todas as combinações de tipo de avião/equipamento a bordo/pista devem ser 

verificadas mediante a conclusão bem sucedida de pelo menos uma aproximação e 

aterragem em condições da Categoria II ou melhores, antes de iniciar operações de 

Categoria III. 

 

2) No caso de pistas com terreno irregular antes da soleira ou outras deficiências 

previsíveis ou conhecidas, todas as combinações de tipo de avião/equipamento a 

bordo/pista devem ser verificadas por meio de operações em condições da Categoria II 

ou melhores, antes de iniciar operações de Categoria II e III. 

 

3) Se um operador tiver variantes diferentes do mesmo tipo de aeronave, utilizando o 

mesmo controlo básico de voo ou diferentes sistemas de indicação no mesmo tipo de 

aeronave, deverá demonstrar que essas variantes têm um desempenho satisfatório, não 

sendo necessário efectuar uma demonstração operacional completa para cada 

combinação variante/pista. 

 

4) Os operadores que utilizem o mesmo tipo/variante de avião e combinação de 

equipamento a bordo e procedimentos podem aproveitar as respectivas experiências e 

registos para dar cumprimento ao disposto no presente parágrafo. 
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Apêndice 1 à OPS 1.450 

Operações de baixa visibilidade –treino e qualificações 

 

a) Em geral: O operador deve assegurar que os programas de treino de tripulantes de voo para 

operações de baixa visibilidade incluam cursos estruturados de formação em terra, simulador 

de voo e/ou voo. O operador pode abreviar o conteúdo dos cursos, conforme descrito nos 

subparágrafos 2) e 3), desde que o conteúdo do curso abreviado seja aceitável para a 

Autoridade. 

 

1) Os tripulantes de voo sem experiência em Categoria II ou III deverão completar todo o 

programa de formação descrito nas alíneas b), c) e d). 

 

2) Os tripulantes com experiência em Categoria II ou III noutro operador JAA podem 

beneficiar de um curso de formação de terra abreviado. 

 

3) Os tripulantes com experiência em Categoria II ou Categoria III no mesmo operador 

podem fazer cursos abreviados de formação em terra, simulador de voo e/ou voo. O 

curso abreviado deverá incluir pelo menos os requisitos das alíneas d) 1), d) 2) ou 

d) 2) ii), conforme apropriado, e d) 3) i). 

 

b) Formação em terra. O operador deve assegurar que o curso inicial de formação em terra para 

operações com baixa visibilidade inclua pelo menos: 

 

1) Características e limitações do ILS e/ou MLS; 

 

2) Características das ajudas visuais; 
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3) Características do nevoeiro; 

 

4) Capacidade e limitações operacionais do sistema de bordo específico; 

 

5) Efeitos da precipitação, gelo, cisalhamento do vento a baixas altitudes e turbulência; 

 

6) Efeito de avarias específicas do avião; 

 

7) Uso e limitações dos sistemas de avaliação de RVR; 

 

8) Princípios das exigências que se colocam ao evitar obstáculos; 

 

9) Reconhecimento e acção a tomar em caso de falha do equipamento de terra; 

 

10) Procedimentos a seguir e precauções a tomar relativamente ao movimento no solo 

durante a operação quando o RVR estiver a 400 m ou menos, e quaisquer 

procedimentos adicionais necessários para efectuar a descolagem em condições abaixo 

de 150 m (200 m para aviões de Categoria D); 

 

11) O significado de alturas de decisão baseadas em rádio-altímetros e o efeito do perfil do 

terreno na área de aproximação nas leituras de rádio-altímetro e nos sistemas de 

aproximação/ aterragem automáticas. 

 

12) Importância e significado da Altura de Alerta (AH), caso se aplique, e acção a tomar em 

caso de falha acima ou abaixo da Altura de Alerta; 
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13) Exigências colocadas ao nível das qualificação dos pilotos no sentido de obterem e 

reterem a aprovação para efectuar descolagens com baixa visibilidade e operações em 

Categoria II ou III; e 

 

14) A importância de uma postura correcta enquanto sentado e da posição dos olhos. 

 

c) Formação em Simulador de Voo e/ou Voo 

 

1) O operador deve assegurar que a formação em simulador de voo e/ou voo para 

operações com baixa visibilidade inclua: 

 

i) Verificações do funcionamento satisfatório do equipamento, tanto em terra como 

em voo; 

 

ii) Efeito nos mínimos causado por alterações do nível do equipamento em terra; 

 

iii) Monitorização dos sistemas de controlo de voo automático e dos anunciadores do 

estado das aterragens automáticas, com ênfase na acção a tomar em caso de 

avarias daqueles sistemas; 

 

iv) Acções a tomar em caso de avarias nos motores, sistemas eléctricos, hidráulicos 

ou de sistemas de controlo de voo; 

 

v) Efeito de inoperacionalidades conhecidas e utilização das listas de equipamento 

mínimo; 

 

vi) Limitações operacionais resultantes de certificação de navegabilidade; 
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vii) Orientação sobre os elementos visuais de referência necessários na altura de 

decisão juntamente com informação sobre os desvios máximos permitidos da 

ladeira ou do localizador; e 

 

viii) Importância e significado da Altura de Alerta (AH), caso se aplique, e acção a 

tomar em caso de falha acima ou abaixo da Altura de Alerta. 

 

2) O operador deve assegurar que cada tripulante receba o treino necessário ao 

desempenho das suas funções e que seja instruído sobre a coordenação necessária com 

os outros membros da tripulação. Deve recorrer-se ao máximo a simuladores de voo. 

 
3) O treino deverá dividir-se em fases abrangendo a operação normal sem falhas do avião 

ou do equipamento, mas incluindo todas as condições atmosféricas que se possam 
verificar e descrições pormenorizadas das falhas do avião e do equipamento, que 
possam afectar as operações de Categoria II ou III. Se o sistema do avião implicar o uso 
de sistemas híbridos ou de outros sistemas especiais (como colimadores de pilotagem ou 
sistema de visibilidade melhorada), os tripulantes de voo deverão praticar o uso destes 
sistemas nos modos normais e fora do normal, durante a fase da formação em simulador 
de voo. 

 
4) Deverão ser praticados procedimentos de incapacidade apropriados a descolagens com 

baixa visibilidade e operações em Categoria II e III. 
 

5) Para aviões sem um tipo de simulador de voo específico, os operadores devem 
assegurar-se de que a fase de formação de voo, específica para os cenários visuais das 
operações de Categoria II, seja efectuada num simulador de voo aprovado para o efeito 
pela Autoridade. Tal formação deverá incluir um mínimo de 4 aproximações. A 
formação e os procedimentos específicos ao tipo de avião deverão ser praticados no 
avião. 
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6) O treino inicial para Categoria II e III deverá incluir pelo menos os seguintes exercícios: 
 

i) Aproximação usando o guiamento de voo apropriado, assim como pilotos 
automáticos e sistemas de controlo instalados no avião, até à altura de decisão 
apropriada, devendo incluir a transição para voo e aterragem visuais; 

 

ii) Aproximação com todos os motores operativos, utilizando os sistemas de 
guiamento de voo apropriados, assim como pilotos automáticos e sistemas de 
controlo instalados no avião até à altura de decisão apropriada, seguida de uma 
aproximação falhada sem referências visuais externas; 

 

iii) Quando apropriado, aproximações utilizando os sistemas de controlo de voo 
automático para proporcionar descida, arredondamento, aterragem e rolagem 
automáticos; e 

 

iv) Operação normal do sistema aplicável com e sem referências visuais na altura de 
decisão. 

 
7) As fases subsequentes do treino deverão incluir pelo menos: 

 

i) Aproximações com falha de motor em diversas fases da aproximação; 
 

ii) Aproximações com falhas de equipamento crítico (por exemplo sistemas 
eléctricos, sistemas de voo automático, sistemas de terra e/ou de navegação 
ILS/MLS e monitores de estado): 
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iii) Aproximações em que as falhas do equipamento de piloto automático, a baixo 
nível, necessitem de: 

 
A) Reversão para voo manual para controlar a descida, aterragem e 

desaceleração ou aproximação falhada; ou 
 

B) Reversão para voo manual ou um modo automático inferior para controlar 

aproximações falhadas na altura de decisão, acima ou abaixo dessa altura, 

incluindo aquelas que possam resultar num impacto com a pista; 

 

iv) Falhas dos sistemas que resultem num desvio excessivo do localizador e/ou da 

ladeira, tanto acima como abaixo da altura de decisão, nas condições visuais 

mínimas autorizadas para a operação. Adicionalmente, deverá praticar-se uma 

continuação para aterragem manual se um colimador de pilotagem constituir um 

modo de funcionamento degradado do sistema automático ou se constituir o único 

modo de descida; e 

 

v) Falhas e procedimentos específicos ao tipo de avião ou variante. 

 

8) O programa de treino deverá proporcionar prática de lidar com falhas que requerem 

uma reversão para mínimos mais elevados. 

 

9) O programa de treino deve incluir o controlo do avião quando, durante uma 

aproximação com falha passiva em Categoria III, o piloto automático falha na altura de 

decisão ou abaixo dela, quando o último RVR indicado for 300 m ou inferior. 

 

10) Quando se realizarem descolagens com RVR de 400 m e inferiores, deverá ser previsto 

treino que abranja as falhas dos sistemas e as falhas de motor, resultando tanto em 

descolagem continuada como em descolagem rejeitada. 
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d) Requisitos de treino de conversão para efectuar descolagens com baixa visibilidade e 

operações em Categoria II e III. O operador deve assegurar que cada tripulante de voo 

conclua o seguinte treino em procedimentos para baixa visibilidade, quando passa para um 

tipo novo ou uma variante nova de avião, com o qual são efectuadas descolagens com baixa 

visibilidade e operações em Categoria II e III. Os requisitos de experiência, que o tripulante 

de voo deverá satisfazer com um curso abreviado, são descritos nos subparágrafos a) 2) e a) 

3): 

 

1) Treino em terra. Os requisitos apropriados descritos no subparágrafo b), levando em 

consideração a formação e experiência do tripulante de voo em Categoria II e III: 

 

2) Treino em simulador de voo e/ou voo 

 

i) Um mínimo de 8 aproximações e/ou aterragens em simulador de voo. 

 

ii) Quando não houver um simulador de voo que respresente este avião específico, é 

necessário efectuar no avião um mínimo de 3 aproximações incluindo pelo menos 

uma aproximação falhada. 

 

iii) Treino apropriado adicional se for necessário qualquer equipamento especial 

como colimadores ou sistemas de visibilidade melhorada. 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 155 
ANEXO DG C III   PT 

3) Qualificação da tripulação de voo. Os requisitos de qualificação da tripulação de voo 

são específicos ao operador e ao tipo de avião utilizado. 

 

i) O operador deverá assegurar-se de que cada tripulante tenha completado um 

exame antes de efectuar operações em Categoria II ou III. 

 

ii) A verificação indicada acima no subparágrafo i) pode ser substituída por formação 

com aproveitamento no simulador (ou em voo), descrita acima, no subparágrafo d) 2). 

 

4) Voo de linha com supervisão. O operador deve assegurar que cada tripulante de voo 

efectue o seguinte voo de linha com supervisão: 

 

i) para Categoria II, quando uma aterragem manual for necessária, um mínimo 

de 3 aterragens com o piloto automático desligado; 

 

ii) para a qualificação em Categoria III, um mínimo de 3 aterragens automáticas, 

excepto nos casos em que só é necessária uma aterragem automática quando tiver 

sido efectuada a formação definida em d) 2) supra, num simulador de voo 

utilizável para formação com conversão de tempo de voo zero. 

 

e) Experiência de tipo e de comando. Antes de iniciar operações de Categoria II/III, as 

exigências que se seguem aplicam-se aos comandantes e aos pilotos em quem tenha sido 

delegada a condução do voo, e que não conhecem o tipo de avião: 

 

1) 50 horas ou 20 sectores naquele tipo de avião, incluindo voos de linha com supervisão; e 
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2) Têm de ser adicionados 100 m aos mínimos RVR aplicáveis a Categorias II e III, a 

menos que tenham sido anteriormente qualificados para operações de Categoria II e III 

com um operador, até um total de 100 horas ou 40 sectores, incluindo voos de linha com 

supervisão, num avião do tipo. 

 

3) A Autoridade pode aprovar uma redução nos requisitos de experiência de comando, 

acima indicados, para os tripulantes de voo com experiência de comando em operações 

de Categoria II ou III. 

 

f) Descolagem com baixa visibilidade com RVR inferior a 150/200 m 

 

1) O operador deverá certificar-se de que, antes da aprovação para efectuar descolagens 

com RVR inferiores a 150 m (200 m para aviões de Categoria D), é realizado o seguinte 

treino: 

 

i) Descolagem normal em condições RVR mínimas; 

 

ii) Descolagem em condições RVR mínimas com falha de motor entre V1 e V2, ou 

logo que as condições de segurança o permitirem; e 

 

iii) Descolagem em condições RVR mínimas com falha de motor antes de V1, 

resultando numa descolagem rejeitada. 

 

2) O operador deverá certificar-se de que o treino necessário, acima definido no 

subparágrafo 1), é efectuado em simulador de voo. Este treino deverá incluir o uso de 

quaisquer procedimentos e equipamento especiais. Quando não existir um simulador de 

voo que represente este avião específico, a Autoridade poderá aprovar o referido treino 

num avião sem o requisito de condições RVR mínimas (cf. Apêndice 1 à OPS 1.965). 
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3) O operador deverá assegurar que os membros da tripulação de voo tenham completado 

um exame antes de efectuar descolagens com baixa visibilidade em RVR inferiores 

a 150 m (menos de 200 m para aviões de Categoria D), se aplicável. Aquela verificação 

só poderá ser substituída por treino completo com aproveitamento em simulador e/ou 

voo, conforme definido na alínea f) 1), na conversão para um tipo de avião. 

 

g) Formação recorrente e verificações – Operações com Baixa Visibilidade 

 

1) O operador deverá assegurar que, em conjunto com a formação recorrente normal e as 

verificações de proficiência do operador, sejam avaliados os conhecimentos do piloto e 

a sua capacidade para desempenhar as funções associadas à categoria particular da 

operação a que está autorizado. O número necessário de aproximações dentro do 

período de validade do teste de proficiência de operador (tal como descrito na 

OPS 1.965 b)) é de pelo menos três, uma dos quais pode ser substituída por uma 

aproximação e aterragem no avião usando os procedimentos aprovados para as 

Categorias II e III. Será realizado um voo com aproximação falhada durante a condução 

do teste de proficiência do operador. Se o operador está autorizado a descolar com RVR 

inferior a 150/200 m, pelo menos uma descolagem com baixa visibilidade (LVTO), aos 

mais baixos mínimos aplicáveis, será efectuada no decurso do teste de proficiência de 

operador. 

 

2) Para operações de Categoria III, o operador deverá usar um simulador de voo. 

 

3) O operador deverá assegurar que, para operações de Categoria III em aviões com um 

sistema passivo de controlo de voo com falha, seja efectuada uma aproximação falhada 

pelo menos de 18 em 18meses, como resultado de uma falha do piloto automático na 

altura de decisão ou abaixo dela, quando o valor de RVR comunicado tiver sido 

de 300 m ou inferior. 
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4) A Autoridade poderá autorizar formação recorrente para operações de Categoria II e 

LTVO num tipo de avião na falta de um simulador de voo que represente este avião 

específico ou um avião alternativo aceitável. 

 

Nota: Para descolagens com baixa visibilidade (LVTO) e Categorias II/III baseadas em 

aproximações automáticas e/ou aterragens automáticas, são mantidas actualizações na 

formação recorrente e nos testes, tal como indicado neste parágrafo. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.455 

Operações com baixa visibilidade – procedimentos operacionais 

 

a) Generalidades. As Operações com baixa visibilidade incluem: 

 

1) Descolagem manual (com ou sem sistemas electrónicos de orientação); 

 

2) Aproximação auto-acoplada abaixo de DH (altura de decisão), com descida, aterragem e 

desaceleração manuais; 

 

3) Aproximação auto-acoplada, seguida de arredondamento e aterragem automáticas e de 

desaceleração manual; e 

 

4) Aproximação auto-acoplada, seguida de arredondamento, aterragem e desaceleração 

automáticas, quando o RVR aplicável é inferior a 400 m. 

 

Nota 1: um sistema híbrido pode ser utilizado com qualquer um destes modos de operação. 

 

Nota 2: podem ser certificadas e aprovadas outras formas de mostradores ou de sistemas de 

orientação. 

 

b) Procedimentos e Instruções de Operação 
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1) A natureza precisa e o âmbito dos procedimentos e das instruções dados dependem do 

equipamento de navegação utilizado e dos procedimentos de cabina de pilotagem 

seguidos. O operador deverá definir claramente, no Manual de Operações, as funções 

dos tripulantes de voo durante a descolagem, aproximação, arredondamento, descida, 

desaceleração e aproximação falhada. Deve ser dada especial ênfase às 

responsabilidades da tripulação de voo, durante a transição de condições não-visuais 

para condições visuais, assim como relativamente aos procedimentos a utilizar quando a 

visibilidade diminuir ou ocorrer uma falha. Deverá ser prestada atenção especial à 

distribuição de tarefas entre a tripulação de voo de modo a assegurar que a carga de 

trabalho do piloto que toma a decisão de aterrar ou de executar uma aproximação 

falhada lhe permita dedicar-se à supervisão e ao processo de tomada de decisão. 

 

2) O operador deve especificar detalhadamente os procedimentos e as instruções de 

operação no Manual de Operações. As instruções devem ser compatíveis com as 

limitações e os procedimentos mandatórios contidos no Manual de Voo do Avião, 

abrangendo em particular o seguinte: 

 

i) Verificações para avaliar o funcionamento satisfatório do equipamento do avião 

tanto antes da partida como durante o voo; 

 

ii) Efeito sobre os mínimos causado por alterações no nível do equipamento de terra 

e do equipamento de bordo; 

 

iii) Procedimentos para descolagem, aproximação, arredondamento, descida, 

aterragem, desaceleração e aproximação falhada; 
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iv) Procedimentos a cumprir no caso de avarias, avisos e outras situações fora do 

normal; 

 

v) Referência visual mínima necessária; 

 

vi) A importância de uma postura correcta enquanto sentado e da posição dos olhos. 

 

vii) Acção que poderá ter de ser tomada em caso de diminuição das referências 

visuais; 

 

viii) Distribuição de tarefas entre a tripulação durante o desempenho de procedimentos, 

de acordo com o descrito nas alíneas i) até iv) e em vi), de modo a permitir que o 

comandante possa dedicar-se antes de mais à supervisão e ao processo de tomada 

de decisão; 

 

ix) A exigência de que todas as chamadas de altura abaixo dos 200 pés se baseiem no 

rádio-altímetro e que um piloto continue a monitorizar os instrumentos do avião 

até completar a aterragem; 

 

x) A exigência de se proteger a Área Sensível do Localizador; 

 

xi) O uso da informação relativa à velocidade do vento, ao cisalhamento do vento, à 

turbulência, à contaminação da pista e à utilização de leituras de RVR múltiplas; 

 

xii) Procedimentos a utilizar para a prática de aproximações e de aterragens em pistas 

nas quais não estejam completamente implementados os procedimentos de 

aeródromos para Categoria II ou Categoria III; 
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xiii) Limitações operacionais resultantes de certificação de navegabilidade; e 

 

xiv) Informação sobre o desvio máximo permitido da ladeira ILS e/ou localizador. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.465 

Visibilidades Mínimas para Operações VFR 

 

Categoria de 

espaço aéreo 

 A B C D E 

(Nota 1) 

F G 

   Acima de 900 m (3000 pés) 

AMSL ou acima de 300 m 

(1000 pés) acima do solo, 

tomando-se o valor que for 

superior 

Igual ou abaixo de 900 m 

(3000 pés) AMSL ou 300 m 

(1000 pés) acima do solo, 

tomando-se o valor que for 

superior 

Distância das 

nuvens 

 1500 m na horizontal 300 m (1000 pés) 

na vertical 

Sem nuvens e à vista do solo 

Visibilidade 

de voo 

8 km e acima de 3050 m (10 000 pés) 

AMSL (nota 2) 5 km abaixo de 3050 m 

(10 000 pés) de AMSL (nota 2) 

5 km (nota 3) 

 

Nota 1: Os valores mínimos de VMC para o espaço aéreo da categoria A são incluídos a 

título de orientação, mas não implicam a aceitação de operações de voo visual nesse 

espaço aéreo 

 

Nota 2: Quando a altura da altitude de transição é inferior a 3050 m (10 000 pés) AMSL, 

deverá usar-se FL 100 em vez de 10 000 pés. 
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Nota 3: Os aviões de Categoria A e B podem operar com visibilidade de voo até 3000 m, 

desde que a autoridade competente adequada dos Serviços de Tráfego Aéreo permita 

o uso de uma visibilidade inferior a 5 km, e as circunstâncias sejam tais que a 

probabilidade de encontros com outras aeronaves seja muito reduzida e o IAS seja 

de 140 ou inferior. 

 

SUBPARTE F 

DESEMPENHO GERAL 

 

OPS 1.470 

Aplicabilidade 

 

a) O operador deverá assegurar que os aviões multi-motores turbo-hélice com versão de tipo 

aprovada superior a 9 passageiros ou com massa máxima à descolagem superior a 5700 kg, 

assim como todos os aviões multimotores de turbo-hélice, sejam operados de acordo com a 

Subparte G (Desempenho Classe A). 

 

b) O operador deverá assegurar que os aviões de propulsão por hélice com versão de tipo 

aprovada até 9 passageiros e massa máxima à descolagem de 5700 kg ou inferior, sejam 

operados de acordo com a Subparte H (Desempenho Classe B). 

 

c) O operador deverá assegurar que os aviões de motor alternativo com versão de tipo aprovada 

superior a 9 passageiros ou com massa máxima à descolagem superior a 5700 kg sejam 

operados de acordo com a Subparte I (Desempenho de Classe C). 
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d) Quando não puder ser evidenciado o cumprimento total da Subparte apropriada devido a 

características da estrutura (por exemplo, aviões supersónicos ou hidroaviões), o operador 

deverá aplicar padrões de desempenho aprovados, que assegurem um nível de segurança 

equivalente ao da Subparte apropriada. 

 

OPS 1.475 

Generalidades 

 

a) O operador deverá assegurar de que a massa do avião: 

 

1) No início da descolagem; ou, no caso de replaneamento em voo 

 

2) No ponto a partir do qual se aplica o plano de voo operacional revisto, não seja superior 

à massa aprovada ao abrigo da Subparte aplicável para a realização do voo, tendo em 

conta as reduções de massa à medida que o voo prossegue incluindo o alijamento de 

combustível, conforme previsto nos requisitos aplicáveis. 

 

b) O operador deverá assegurar que os dados de desempenho aprovados constantes do Manual 

de Voo do Avião sejam utilizados para determinar o cumprimento com os requisitos da 

Subparte apropriada, sendo complementados, conforme necessário, com outros dados 

prescritos na subparte relevante e aceitáveis para a Autoridade. Quando se aplicarem os 

factores estabelecidos na Subparte apropriada, podem ser tidos em conta quaisquer factores 

operacionais já incorporados nos dados de desempenho do Manual de Voo do Avião, para 

evitar duplicações. 
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c) Quando se proceder ao cumprimento dos requisitos da Subparte apropriada, deve levar-se em 

conta a versão do avião, as condições ambientais e a operação dos sistemas que têm um efeito 

adverso sobre o desempenho. 

 

d) Para efeitos de desempenho, pode considerar-se uma pista húmida como seca, desde que não 

seja uma pista coberta de erva. 

 

e) O operador deve atender à exactidão dos mapas quando avalia o cumprimento dos requisitos 

de descolagem da Subparte em causa. 

 

OPS 1.480 

Terminologia 

 

a) Os termos a seguir indicados utilizados nas Subpartes F, G, H, I e J, têm o seguinte 

significado: 

 

1) Distância disponível para aceleração-paragem (ASDA). O comprimento disponível da 

pista para a corrida de descolagem acrescido da área de paragem, se esta for declarada 

disponível pela autoridade competente e tiver capacidade de sustentar a massa do avião 

nas condições de operação prevalecentes. 

 

2) Pista contaminada. Considera-se que uma pista está contaminada quando mais de 25% 

da sua superfície (quer em áreas isoladas ou não), dentro do comprimento e da largura 

necessários, está coberta com o seguinte: 

 

i) Camada de água à superfície com mais de 3 mm (0,125 pol.) de espessura, neve 

solta, ou mistura de neve e água equivalente a mais de 3 mm (0,125 pol.) de 

espessura de água; 
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ii) Neve compactada até ficar numa massa sólida resistente a mais compressão e que 

se manterá unida ou quebrará se apanhada (neve compacta); ou 

 

iii) Gelo, incluindo gelo molhado. 

 

3) Pista húmida. Uma pista em que a superfície não se encontra seca, mas em que a 

humidade não lhe confere aspecto brilhante. 

 

4) Pista seca. Considera-se uma pista seca quando não está nem molhada nem contaminada 

e quando inclui as pistas pavimentadas preparadas especialmente com sulcos ou 

pavimento poroso e mantidas para assegurar uma acção de travagem com a mesma 

eficácia que uma pista seca, mesmo na presença de humidade. 

 

5) Distância disponível para aterragem (LDA). O comprimento de pista declarado 

disponível pela Autoridade e adequado para a corrida de aterragem de um avião. 

 

6) Versão máxima aprovada de passageiros. A capacidade máxima de lugares de 

passageiros de um dado avião, excluindo os lugares da tripulação de voo ou os lugares 

da cabina de pilotagem e os lugares da tripulação de cabina, conforme aplicável, 

utilizada pelo operador, aprovada pela Autoridade e especificada no Manual de 

Operações. 

 

7) Distância disponível para descolagem (TODA). O comprimento de pista disponível para 

a corrida de descolagem acrescido do comprimento disponível livre de obstáculos. 
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8) Massa de descolagem do avião é a sua massa total incluindo tudo e todas as pessoas 

transportadas no início da corrida de descolagem. 

 

9) Distância disponível para a corrida de descolagem (TORA). O comprimento de pista 

que é declarado pela autoridade competente disponível e adequado para a corrida no 

solo de um avião a descolar. 

 

10) Pista molhada. Considera-se que a pista está molhada quando a sua superfície está 

coberta de água ou equivalente, em menor proporção do que especificado na alínea a) 2), 

ou quando existe humidade suficiente à superfície para a tornar reflectora, mas sem que 

haja acumulação de água em áreas significativas. 

 

b) Os termos "distância de aceleração-paragem", "distância de descolagem", "corrida de 

descolagem", "trajectória limpa de descolagem", "trajectória limpa de voo em rota com um 

motor inoperativo" e "trajectória limpa de voo em rota com dois motores inoperativos", 

relacionados com o avião, encontram-se definidos nos requisitos de navegabilidade de acordo 

com os quais foi certificado o avião, ou conforme especificado pela Autoridade, se esta 

entender que determinada definição é inadequada para o cumprimento das limitações 

operacionais de desempenho. 
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SUBPARTE G 

DESEMPENHO – CLASSE A 

 

OPS 1.485 

Generalidades 

 

a) O operador deverá assegurar-se de que, para determinar o cumprimento dos requisitos desta 

Subparte, os dados de desempenho aprovados, constantes do Manual de Voo do Avião, sejam 

completados conforme necessário com outros dados aceitáveis para a Autoridade, se os dados 

de desempenho aprovados, incluídos no Manual de Voo do Avião, forem insuficientes 

relativamente a matérias como: 

 

1) Condições operacionais adversas, tais como descolagem e aterragem em pistas 

contaminadas; e 

 

 2) Possibilidade de falha do motor em qualquer fase do voo. 

 

b) O operador deve assegurar que, nos casos de pistas molhadas e contaminadas, sejam usados 

os valores de desempenho, determinados de acordo com os requisitos aplicáveis à certificação 

de grandes aviões ou procedimento equivalente, aceitáveis para a Autoridade. 

 

OPS 1.490 

Descolagem 

 
a) O operador deverá assegurar que a massa à descolagem não exceda a massa máxima de 

descolagem especificada no Manual de Voo do Avião para a altitude de pressão e a 
temperatura ambiente no aeródromo em que se efectuará a descolagem. 
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b) O operador deverá cumprir os seguintes requisitos quando se determinar a massa máxima à 
descolagem: 
 
1) A distância de aceleração-paragem não deve exceder a distância disponível para tal; 
 
2) A distância para descolagem não deverá exceder a distância disponível para 

descolagem, acrescida do comprimento disponível livre de obstáculos não superior a 
metade da distância disponível para a corrida de descolagem; 

 
3) A corrida de descolagem não deverá exceder a distância disponível para a descolagem; 
 
4) O cumprimento deste parágrafo deverá ser demonstrado utilizando um único valor V1, 

tanto para a descolagem continuada como para a rejeitada; e 
 
5) Numa pista molhada ou contaminada, a massa à descolagem não deverá exceder a 

permitida para a descolagem em pista seca nas mesmas condições. 
 

c) Ao cumprir o disposto na alínea b) supra, o operador deve considerar o seguinte: 

 

1) A altitude de pressão no aeródromo; 

 

2) A temperatura ambiente no aeródromo; 

 

3) O tipo e as condições do pavimento da pista; 

 

4) O decline da pista na direcção da descolagem; 
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5) Até 50% do componente de vento frontal ou até 150% do componente de vento de 

cauda; e 

 

6) A eventual perda, de comprimento de pista devido ao alinhamento do avião antes da 

descolagem. 

 

OPS 1.495 

Área livre de obstáculos à descolagem 

 

a) O operador deverá assegurar que a trajectória de descolagem esteja livre de quaisquer 

obstáculos a uma distância vertical mínima de 35 pés ou a uma distância horizontal mínima 

de 90 m acrescida de 0,125 x D, sendo D a distância horizontal que o avião percorreu desde a 

extremidade da distância para descolagem disponível ou a extremidade da distância de 

descolagem, se estiver programada uma volta antes da extremidade da distância disponível 

para descolagem. No caso de aviões com uma envergadura de asa inferior a 60 m, pode ser 

usada uma distância horizontal livre de obstáculos igual a metade da envergadura da asa 

mais 60 m, mais 0,125 x D. 

 

b) Ao cumprir o disposto na alínea a) supra, o operador deve ter em conta o seguinte: 

 

1) A massa do avião, no início da corrida de descolagem; 

 

2) A altitude de pressão no aeródromo; 

 

3) A temperatura ambiente no aeródromo; e 

 

4) Até 50% do componente de vento frontal e até 150% do componente de vento de cauda. 
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c) Ao cumprir o disposto na alínea a): 

 

 1) Não serão permitidas alterações de "rota" não serão permitidas até ao ponto em que a 

trajectória limpa de descolagem tenha alcançado uma altura igual a metade da 

envergadura da asa, mas não inferior a 50 pés acima da elevação no final da distância 

disponível para descolagem. Depois disso, até uma altura de 400 pés, assume-se que a 

inclinação lateral do avião não é superior a 15°. Acima de 400 pés de altura, os ângulos 

de inclinação lateral superiores a 15° mas inferiores a 25° podem ser programados; 

 

 2) Qualquer troço da trajectória limpa de descolagem, em que a inclinação lateral do avião 

seja superior a 15°, deverá estar livre de obstáculos dentro das distâncias horizontais 

especificadas nas alíneas a), d) e e) deste parágrafo, com uma distância vertical mínima 

de 50 pés; e 

 

 3) O operador tem de utilizar procedimentos especiais sujeitos à aprovação da Autoridade, 

no respeitante à aplicação de outros ângulos de inclinação lateral não superiores a 20° 

entre 200 e 400 pés, ou não superiores a 30° acima de 400 pés (ver Apêndice 1 à 

OPS 1.495 c) 3)). 

 

 4) Deverá considerar-se adequadamente o efeito do ângulo de inclinação lateral nas 

velocidades de operação e na trajectória do voo, incluindo os aumentos de distância 

resultantes de maior velocidade operacional. 

 

d) Ao cumprir o disposto na alínea a), nos casos em que a trajectória de voo não requer 

alterações de "rota" superiores a 15°, o operador não precisa de considerar os obstáculos com 

uma distância lateral superior a: 

 

1) 300 m, se o piloto puder manter a precisão de navegação necessária, através da área de 

contingência de obstáculos; ou 

 

2) 600 m, para voos noutras condições. 
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e) Ao cumprir o disposto na alínea a), nos casos em que a trajectória de voo requer alterações de 

"rota" superiores a 15°, o operador não precisa de considerar os obstáculos com uma distância 

lateral superior a: 

 

1) 600 m, se o piloto puder manter a precisão de navegação necessária, através da área de 

contingência de obstáculos; ou 

 

2) 900 m, para voos em todas as outras condições. 

 

f) O operador deverá estabelecer procedimentos de contingência para satisfazer os requisitos da 

OPS 1.495 e proporcionar uma rota segura, evitando obstáculos, para permitir que o avião 

cumpra os requisitos em rota da OPS 1.500 ou aterre no aeródromo de partida ou no 

aeródromo alternativo de descolagem. 

 

OPS 1.500 

Em rota – com um motor inoperativo 

 

a) O operador deverá assegurar que os dados da trajectória de voo em rota, com um motor 

inoperativo, constantes do Manual de Voo do Avião, apropriados às condições meteorológicas 

esperadas para o voo, obedeçam ao disposto na alínea b) ou alínea c), durante toda a rota. A 

trajectória de voo deverá ter um gradiente positivo de 1500 pés acima do aeródromo onde se 

pretende aterrar após falha do motor. Em condições meteorológicas que obriguem à utilização 

de sistemas de protecção contra gelo, o efeito da sua utilização na trajectória de voo deverá 

ser tomado em consideração. 
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b) O gradiente da trajectória de voo deve ser positivo pelo menos a 1000 pés acima do terreno e 

de quaisquer obstáculos ao longo da rota dentro de 9,3 km (5 milhas náuticas) em ambos os 

lados da rota pretendida. 

 

c) A trajectória de voo deve permitir que o avião continue o voo numa altitude de cruzeiro até ao 

aeródromo onde possa efectuar uma aterragem, de acordo com as OPS 1.515 ou 1.520, 

conforme o caso, com a trajectória de voo verticalmente livre de obstáculos, a uma altura 

vertical mínima de 2000 pés, acima do terreno e quaisquer obstáculos ao longo da rota dentro 

de 9,3 km (5 milhas náuticas) em ambos os lados da rota pretendida, de acordo com as 

alíneas 1) a 4): 

 

 1) Presume-se que o motor falhe no ponto mais crítico da rota; 

 

 2) Consideração dos efeitos dos ventos ao longo da trajectória de voo; 

 

3) É permitido o alijamento de combustível até ao limite que permita alcançar o aeródromo 

com as necessárias reservas de combustível, se for utilizado um procedimento de 

segurança; e 

 

4) O aeródromo em que se pretende aterrar o avião depois de uma falha de motor, deverá 

obedecer aos seguintes critérios: 

 

i) Devem ser respeitados os requisitos de desempenho para a massa prevista na 

aterragem; e 

 

ii) Os boletins ou as previsões meteorológicas ou ambos, e as informações sobre o 

estado do terreno indicam que se poderá efectuar uma aterragem em segurança, à 

hora prevista de aterragem. 
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d) Ao cumprir o estipulado na OPS 1.500, o operador deve aumentar a largura das margens 

indicadas nas alíneas b) e c) até 18,5 km (10 milhas náuticas) se não conseguir cumprir o 

limite de 95% de precisão de navegação. 

 

OPS 1.505 

Em rota – aviões com três ou mais motores, e com dois motores inoperativos 

 

a) O operador deve assegurar que, em caso algum, ao longo de qualquer segmento da rota 

programada, um avião de 3 ou mais motores utilizando todos os motores à velocidade de 

cruzeiro de longo alcance, à temperatura padrão sem vento, esteja a mais de 90 minutos de um 

aérodromo que obedece aos requisitos de desempenho aplicáveis à massa prevista à 

aterragem, salvo se cumprir com o disposto nas alíneas b) a f). 

 

b) Os dados da trajectória limpa de voo em rota, com 2 motores inoperativos, deverão permitir 

que o avião continue o voo, nas condições meteorológicas previstas, desde o ponto em que se 

presume que os 2 motores falharam simultaneamente até um aeródromo em que seja possível 

aterrar e parar completamente, utilizando o procedimento estabelecido para uma aterragem 

com 2 motores inoperativos. A trajectória limpa de voo deverá estar livre de obstáculos no 

sentido vertical, pelo menos 2000 pés acima de todo o terreno, e de obstáculos ao longo da 

rota num raio de 9,3 km (5 milhas náuticas) em ambos os lados da rota pretendida. A altitudes 

e em condições meteorológicas que exijam a utilização de sistemas de protecção contra gelo, 

deve ser tido em conta o efeito dessa utilização sobre os valores da trajectória de voo. Se a 

precisão de navegação não estiver dentro do limite de 95%, o operador deverá aumentar a 

margem supramencionada para 18,5 km (10 milhas náuticas). 
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c) Presume-se que os dois motores falhem no ponto mais crítico da rota quando o avião, com 

todos os motores à velocidade de cruzeiro de longo alcance e à temperatura padrão sem vento, 

se encontra a mais de 90 minutos de um aeródromo que obedece aos requisitos de 

desempenho aplicáveis à massa prevista à aterragem. 

 

d) A trajectória limpa de voo deve ter um gradiente positivo a 1500 pés acima do aeródromo em 

que se presume ser feita a aterragem após a falha de dois motores. 

 

e) É permitido o alijamento de combustível até um limite que permita chegar ao aérodromo com 

as necessárias reservas de combustível, desde que seja utilizado um procedimento seguro. 

 

f) A massa esperada do avião, no ponto em que os dois motores se presume falharem, não deve 

ser inferior àquela que incluiria o combustível suficiente para prosseguir para um aeródromo 

onde a aterragem deverá ser efectuada, atingindo esse aeródromo a pelo menos 1500 pés 

acima da área de aterragem, efectuando então um voo nivelado durante 15 minutos. 

 

OPS 1.510 
Aterragem – aeródromos de destino e alternativos 

 
a) O operador deverá assegurar que a massa do avião à aterragem, calculada de acordo com a 

alínea a) da OPS 1.475, não exceda a massa máxima à aterragem especificada para a altitude e 
a temperatura ambiente previstas no aeródromo de destino ou alternativo, à hora prevista de 
aterragem. 
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b) No caso de aproximações por instrumentos, com um gradiente de aproximação falhada 
superior a 2,5%, o operador deve verificar se a massa do avião prevista à aterragem permite 
uma aproximação falhada com um gradiente de subida igual ou superior ao gradiente 
aplicável numa aproximação falhada com um motor inoperativo e com a velocidade e 
configuração utilizadas (ver requisitos aplicáveis aos grandes aviões). A utilização de um 
método alternativo deverá ser aprovada pela Autoridade. 

 
c) No caso de aproximações por instrumentos, com alturas de decisão inferiores a 200 pés, o 

operador deve verificar se a massa do avião prevista à aterragem permite um gradiente de 
subida para aproximação falhada, com falha do motor crítico e com a velocidade e 
configuração utilizadas para efectuar "go around" de pelo menos 2,5% ou o gradiente 
publicado, conforme o valor mais elevado (cf. CS AWO 243). A utilização de um método 
alternativo deverá ser aprovada pela Autoridade. 

 
OPS 1.515 

Aterragem – pistas secas 
 
a) O operador deverá assegurar que a massa do avião à aterragem calculada de acordo com a 

alínea a) da OPS 1.475, para a hora prevista de aterragem no aérodromo de destino ou em 
qualquer aérodromo alternativo, permita uma aterragem com paragem completa desde 50 pés 
acima da soleira: 
 
1) No caso de aviões de turbo-reactor, dentro do limite de 60% da distância disponível 

para aterragem; ou 
 
2) No caso de aviões a turbo-hélice, dentro do limite de 70% da distância disponível para 

aterragem; 
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3) Para procedimentos de aproximação com gradiente muito elevado, a Autoridade pode 
aprovar o uso de valores de distância para aterragem, calculadas com os pontos 1 
e 2 supra, conforme apropriado, com base numa altura inferior a 50 pés, mas não 
inferior a 35 pés (cf. apêndice 1 à OPS 1.515 a) 3)); 

 

4) Ao cumprir o disposto nas pontos 1) e 2) supra, a Autoridade pode excepcionalmente 

aprovar, se considerar necessário (cf. Apêndice 1), o uso de operações de aterragem 

curta, em conformidade com os Apêndices 1 e 2, conjugado com quaisquer condições 

suplementares que a Autoridade considere necessárias, por forma a assegurar um nível 

aceitável de segurança nesta situação particular. 

 

b) Ao cumprir o disposto na alínea a), o operador deve ter em conta o seguinte: 

 

1) A altitude do aeródromo; 

 

2) Não mais do que 50% da componente ou de vento frontal e não menos de 150% da 

componente do vento de cauda; e 

 

3) O declive positivo ou negativo da pista se for superior a 2% na direcção da aterragem. 
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c) Ao cumprir o disposto na alínnea a), deve pressupor-se que: 

 

1) O avião aterrará na pista mais favorável, em condições de ar calmo; e 

 

2) O avião aterrará na pista que lhe for destinada, considerando a velocidade e direcção 

prováveis do vento, as características da assistência em terra, e outras condições 

nomeadamente as ajudas à aterragem e o terreno. 

 

d) Se o operador não puder cumprir o disposto em c) 1), para um aeródromo de destino que 

tenha uma única pista e onde a aterragem depende de um componente específico de vento, o 

avião pode ser despachado se tiverem sido designados 2 aeródromos alternativos, que 

permitam o cumprimento integral das alíneas anteriores. Antes de iniciar uma aproximação de 

aterragem no aeródromo de destino, o comandante deverá assegurar-se de que será possível 

efectuar uma aterragem cumprindo integralmente a OPS 1.510 e as alíneas a) e b). 

 

e) Se o operador não puder cumprir o disposto em c) 2) supra, relativamente ao aeródromo de 

destino, o avião pode ser despachado se for designado um aeródromo alternativo que permita 

o cumprimento integral do disposto nas alíneas a), b), e c). 

 

OPS 1.520 

Aterragem – pistas molhadas e contaminadas 

 

a) O operador deverá assegurar que, quando os boletins ou previsões meteorológicos, ou ambos, 

indicarem que a pista poderá estar molhada à hora prevista de chegada, a distância disponível 

para aterragem seja no mínimo 115% da distância exigida para a aterragem, calculada de 

acordo com a OPS 1.515. 
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b) O operador deverá assegurar que, quando os boletins ou previsões meteorológicos, ou ambos, 

indicarem que a pista poderá estar contaminada à hora prevista de chegada, a distância de 

aterragem disponível deva ser no mínimo a distância para aterragem, calculada de acordo com 

a alínea a), ou pelo menos 115% da distância para aterragem calculada de acordo com os 

valores aprovados para a distância de aterragem em pista contaminada ou o equivalente, 

aceites pela Autoridade, preferindo-se o valor mais elevado. 

 

c) Pode ser utilizada uma distância para aterragem em pista molhada inferior à indicada em a) 

supra, mas nunca inferior à indicada na OPS 1.515 a) se o Manual de Voo do Avião incluir 

informação adicional específica sobre distâncias em pistas molhadas. 

 

d) Pode ser utilizada uma distância para aterragem numa pista contaminada especialmente 

preparada, inferior à exigida na alínea b), mas nunca inferior ao exigido na OPS 1.515 a) se o 

Manual de Voo do Avião incluir informação adicional específica sobre distâncias de 

aterragem em pistas contaminadas. 

 

e) Ao cumprir o estipulado nas alíneas b), c) e d), deverão aplicar-se em conformidade os 

critérios da OPS 1.515; a OPS 1.515 a) 1) e 2) não será aplicada ao disposto na alínea b). 
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Apêndice 1 à OPS 1.495 c) 3) 

Aprovação de maiores ângulos de inclinação lateral 

 

a) Para a utilização de maiores ângulos de inclinação lateral, para os quais é necessária 

aprovação especial, dever-se-ão cumprir os seguintes critérios: 

 

1) Devem constar do Manual de Voo do Avião valores aprovados para o necessário 

aumento da velocidade operacional e que permitam a elaboração da trajectória do voo 

utilizando ângulos de inclinação lateral e velocidade superiores. 

 

2) Tem de existir orientação visual para a precisão de navegação. 

 

3) Para cada pista, deverão ser especificadas e aprovadas pela Autoridade, as condições 

meteorológicas mínimas e as limitações de vento. 

 

4) A formação deve obedecer ao disposto na OPS 1.975. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.515 a) 3) 
Procedimentos de aproximação com gradiente muito elevado 

 
a) A Autoridade pode aprovar a aplicação de procedimentos de aproximação com ladeira, 

utilizando gradientes de 4,5° ou superiores, até alturas inferiores a 50 pés mas não inferiores 
a 35 pés, desde que se cumpram os seguintes critérios: 
 
1) O Manual de Voo do Avião deverá especificar qual o ângulo máximo de ladeira 

aprovado, quaisquer outras limitações, procedimentos normais, anormais ou de 
emergência para a aproximação de gradiente muito elevado, e alterações aos valores de 
comprimento da pista, quando se utilizam os requisitos de aproximação deste tipo; 
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2) Nos aeródromos em que se realizem procedimentos de aproximação com gradiente 
muito elevado, deve existir um sistema adequado de referência de ladeira ou, pelo 
menos, um sistema de indicação visual da trajectória de voo; e 

 
3) Deverão ser especificadas e aprovadas as condições meteorológicas mínimas para cada 

pista utilizada para aproximação com gradiente muito elevado, tendo em conta o 
seguinte: 
 
i) A Existência e localização dos obstáculos; 
 
ii) O tipo de ladeira e guiamento da pista, utilizados tais como ajudas visuais, MLS, 

3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 
 
iii) A referência visual mínima necessária em DH (altura de decisão) e na MDA 

(altitude mínima de decisão); 
 
iv) Equipamento de navegação existente no avião; 
 
v) Qualificação dos pilotos e familiarização especial com o aeródromo; 
 
vi) Limitações e procedimentos do Manual de Voo do Avião; e 
 
vii) Requisitos de aproximação falhada. 
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Apêndice 1 à OPS 1.515 a) 4) 
Operações de aterragem curta 

 
a) Para efeitos da OPS 1.515 a) 4), a distância usada para o cálculo da massa aprovada à 

aterragem pode consistir no comprimento da área declarada segura acrescido da distância 
disponível declarada para a aterragem. A Autoridade pode aprovar tais operações em 
conformidade com os seguintes requisitos: 

 
1) Necessidade de operações de aterragem curta por razões de interesse público notório e 

de necessidade operacional, quer devido ao isolamento do aérodromo, quer às 
limitações físicas que não permitem um aumento da pista. 

 
2) Tipo de avião e critérios operacionais. 

 

i) As operações de aterragem curta apenas serão aprovadas no caso de aviões em 
que a distância vertical entre a trajectória de visão do piloto e a trajectória da parte 
inferior das rodas, com o avião estabilizado na ladeira, não exceda três metros. 

 
ii) Ao estabelecer os mínimos de operação no aeródromo, a visibilidade/RVR não 

deverá ser inferior a 1,5 km. Além disso, têm de ser especificadas no Manual de 
Operações as limitações de vento. 

 
iii) Para tais operações, têm de ser especificadas no Manual de Operações a 

experiência mínima do piloto, os requisitos de formação e a familiarização com o 
aeródromo. 
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3) Pressupõe-se que a altura de sobrevoo do início da área de segurança declarada, seja 
de 50 pés. 

 
4) Requisitos adicionais. A Autoridade pode impor requisitos adicionais que considere 

necessários para a segurança da operação, tendo em conta as características do tipo de 
avião, as características orográficas da área de aproximação, as ajudas de aproximação 
disponíveis e considerações sobre uma aproximação falhada/interrompida. Estas 
condições adicionais podem ser, nomeadamente, a obrigatoriedade de um 
VASI/PAPI-sistema de indicador visual de desvio. 

 
Apêndice 2 à OPS 1.515 a) 4) 

Requisitos do aérodromo para operações de aterragem curta 
 
a) A utilização da área segura deverá ser aprovada pela autoridade aeroportuária. 
 
b) O comprimento utilizável da área declarada segura em conformidade com as disposições 

de 1.515 a) 4), e o Apêndice, não deve exceder 90 metros. 
 
c) A largura da área declarada segura não deverá ser inferior ao dobro da largura da pista ou ao 

dobro da envergadura da asa, preferindo-se o valor superior, centradas no prolongamento do 
eixo da pista. 
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d) A área declarada segura deverá estar livre de obstruções ou depressões susceptíveis de 
colocarem em perigo um avião que não intencionalmente toque antes da soleira da pista. Não 
será permitida a presença de qualquer objecto móvel na área declarada segura enquanto a 
pista estiver a ser utilizada para operações de aterragem curta. 

 
e) O declive da área declarada segura não deverá exceder 5% se ascendente, nem 2% se 

descendente. 
 
f) Para este tipo de operação, a resistência de piso da área declarada segura pode não estar em 

conformidade com a OPS 1.480 a) 5). 
 

SUBPARTE H 

DESEMPENHO – CLASSE B 

 

OPS 1.525 

Generalidades 

 

a) O operador não deverá operar um avião monomotor: 

 

1) À noite; ou 

 

2) Em condições meteorológicas de voo por instrumentos, excepto se cumprir as regras 

especiais de voo visual. 

 

Nota: As limitações sobre a operação de monomotores são indicadas na OPS 1.240 a) 6). 
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b) O operador deverá considerar como monomotores os aviões bimotores que não cumpram os 

requisitos de subida especificados no Apêndice 1 à OPS 1.525 b). 

 

OPS 1.530 

Descolagem 

 

a) O operador deverá assegurar que a massa do avião à descolagem não exceda a massa máxima 

à descolagem especificada no Manual de Voo do Avião, para a altitude de pressão e a 

temperatura ambiente no aeródromo em que se efectuará a descolagem. 

 

b) O operador deverá assegurar que a distância de descolagem, não corrigida conforme 

especificada no Manual de Voo do Avião, não exceda: 

 

1) A distância disponível para a corrida de descolagem disponível, quando multiplicada 

por um factor de 1,25; ou 

 

2) Quando existir área de paragem e/ou comprimento disponível livre de obstáculos: 

 

i) A distância disponível para a corrida de descolagem; 

 

ii) A distância disponível para a corrida de descolagem, quando multiplicada por um 

factor de 1,15; e 

 

iii) A distância disponível para aceleração-paragem quando multiplicada por um 

factor de 1,3. 
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c) Ao cumprir o disposto na alínea b) supra, o operador deve ter em conta o seguinte: 

 

1) A massa do avião no início da corrida de descolagem; 

 

2) A altitude de pressão no aeródromo; 

 

3) A temperatura ambiente no aeródromo; 

 

4) O tipo e a condição da superfície da pista 

 

5) O declive da pista na direcção da descolagem e 

 

6) Não mais do que 50% do componente de vento frontal e não menos de 150% do 

componente de vento de cauda indicados. 
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OPS 1.535 

Área livre de obstáculos à descolagem – aviões multimotores 

 

a) No caso de aviões multimotores, o operador deverá assegurar que a trajectória de voo à 

descolagem determinada em conformidade com esta alínea, esteja livre de obstáculos com 

uma margem vertical mínima de 50 pés, ou por uma distância horizontal mínima de 90 m 

mais 0,125 x D, sendo D a distância horizontal percorrida pelo avião a partir do final da 

distância disponível para descolagem ou a partir do final da distância de descolagem, se 

estiver programada uma volta antes do final da distância disponível para descolagem, com as 

excepções indicadas nas alíneas b) e c). No caso de aviões com uma envergadura de asa 

inferior a 60 m, pode ser usada uma margem de segurança horizontal aos obstáculos 

equivalente a metade da envergadura da asa acrescida de 60 m, mais 0,125 x D. O 

cumprimento dos requisitos da presente alínea, pressupõe que: 

 

1) A trajectória de voo à descolagem comece a uma altura de 50 pés acima da superfície, 

no final da distância de descolagem necessária, em conformidade com a OPS 1.535 b) e 

termine a uma altura de 1500 pés acima da superfície; 

 

2) O avião não iniciará qualquer volta antes de atingir uma altura de 50 pés acima da 

superfície, não devendo, o ângulo de inclinação lateral exceder 15°. 

 

3) A falha do motor crítica ocorra no ponto da trajectória de voo de descolagem com todos 

os motores operativos, a partir do qual se calcula perder a referência visual, para evitar 

os obstáculos; 
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4) O gradiente da trajectória de voo de descolagem, desde 50 pés até à altura em que se 

presume a falha de motor, seja igual ao gradiente médio com todos os motores 

operativos durante a subida e a transição para a configuração de rota, multiplicado por 

um factor de 0,77; e 

 

5) O gradiente da trajectória de voo de descolagem a partir da altura alcançada, em 

conformidade com 4), até ao final da trajectória de voo de descolagem, seja igual ao 

gradiente de subida em rota com um motor inoperativo, conforme indicado no Manual 

de Voo do Avião. 

 

b) Ao cumprir o disposto na alínea a), nos casos em que a trajectória de voo não exija alterações 

da rota superiores a 15°, o operador pode não considerar os obstáculos com uma distância 

lateral superior a: 

 

1) 300 m, se o voo for efectuado em condições que permitem uma navegação de 

orientação visual, ou se houver ajudas de navegação disponíveis, que permitam ao 

piloto manter a trajectória de voo pretendida, com a mesma precisão (ver Apêndice 1 à 

OPS 1.535 b) 1) e c) 1); ou 

 

2) 600 m, para voos noutras condições. 
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c) Ao cumprir o disposto na alínea a), nos casos em que a trajectória de voo exija alterações de 

rota superiores a 15°, o operador pode não considerar os obstáculos com uma distância lateral 

superior a: 

 

1) 600 m, para voos efectuados em condições que permitem uma navegação de orientação 

visual (ver Apêndice 1 à OPS 1.535 b) 1) e c) 1); 

 

2) 900 m, para voos noutras condições. 

 

d) Ao cumprir as alíneas a), b) e c), o operador deve ter em conta o seguinte: 

 

1) A massa do avião, no início da corrida para descolagem; 

 

2) A altitude de pressão no aeródromo; 

 

3) A temperatura ambiente no aeródromo; e 

 

4) Não mais do que 50% do componente de vento frontal ou não menos de 150% do 

componente de vento de cauda indicados. 
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OPS 1.540 

Em rota – aviões multimotores 

 

a) O operador deverá assegurar que, nas condições meteorológicas previstas para o voo, e no 

caso de falha de um motor, com os restantes motores em potência máxima contínua, o avião 

consiga prosseguir o voo às altitudes mínimas de segurança relevantes, ou acima delas, 

constantes do Manual de Operações, até um ponto a 1000 pés de altitude acima de um 

aeródromo onde se possam cumprir os requisitos de desempenho. 

 

b) Ao cumprir o disposto na alínea anterior: 

 

1) Deve presumir-se que o avião voe até uma altitude em que o gradiente de subida seria 

igual a 300 pés por minuto, com todos os motores operativos à potência máxima 

contínua especificada; e 

 

2) O gradiente assumido em rota, com um motor inoperativo, deverá ser o gradiente bruto 

de descida ou subida, conforme apropriado, respectivamente acrescido de um gradiente 

de 0,5% ou diminuído de um gradiente de 0,5%. 
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OPS 1.542 

Em rota – aviões monomotores 

 

a) O operador deverá assegurar que, nas condições meteorológicas previstas para o voo e no 

caso de falha do motor, o avião consiga chegar a um local onde possa efectuar uma aterragem 

forçada em segurança. No caso de monomotores terrestres, é necessário um local em terra, 

salvo se a Autoridade aprovar outro procedimento. 

 

b) Ao cumprir o disposto na alínea anterior: 

 

1) Não deve pressupor-se que o avião voe com o motor nas condições especificadas de 

potência máxima contínua a uma altitude que exceda aquela em que o gradiente de 

subida é igual a 300 pés por minuto; e 

 

2) O gradiente assumido em rota deverá ser o gradiente bruto de descida, acrescido de um 

gradiente de 0,5%. 

 

OPS 1.545 

Aterragem – aeródromos de destino e alternativos 

 

O operador deverá assegurar que a massa do avião na aterragem, determinada em conformidade 

com a alínea a) da OPS 1.475, não exceda a massa máxima à aterragem especificada para a altitude 

e a temperatura ambiente previstas no aeródromo de destino ou alternativo, à hora prevista de 

aterragem. 
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OPS 1.550 

Aterragem – pistas secas 

 

a) O operador deverá assegurar que a massa do avião na aterragem, determinada em 

conformidade com a OPS 1.475 a), para a hora prevista de aterragem, permita uma paragem 

completa do avião após passar a 50 pés acima da soleira da pista, numa distância que não 

ultrapasse 70% da distância de aterragem disponível, no aeródromo de destino e em qualquer 

aeródromo alternativo. 

 

1) A Autoridade pode aprovar a utilização de valores sobre distância de aterragem, 

calculados de acordo com este parágrafo e baseados numa altura de passagem na soleira 

da pista inferior a 50 pés, mas não abaixo de 35 pés (ver Apêndice 1 à OPS 1.550 a)); 

 

2) A Autoridade poderá aprovar operações de aterragem curta, de acordo com os critérios 

do Apêndice 2 à OPS 1.550 a). 

 

b) Ao cumprir o disposto na alínea a), o operador deve ter em conta o seguinte: 

 

1) A altitude no aeródromo; 

 

2) Não mais de 50% do componente de vento frontal ou não menos de 150% do 

componente de vento de cauda. 
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3) O tipo e as condições da superfície da pista; e 

 

4) O declive da pista na direcção da aterragem. 

 

c) Para despachar um avião em conformidade com a alínea a), deverá supor-se que: 

 

1) O avião aterrará na pista mais favorável, sem vento; e 

 

2) O avião aterrará na pista com mais probabilidades de lhe ser atribuída, considerando a 

velocidade provável do vento e a sua direcção, assim como as características da 

assistência em terra, considerando ainda outras condições como as ajudas à aterragem e 

o terreno. 

 

d) Se o operador não puder cumprir o estipulado em c) 2) supra, para o aeródromo de destino, o 

avião pode ser despachado se for designado um aeródromo alternativo que permita o 

cumprimento integral das alíneas a), b), e c). 

 

OPS 1.555 

Aterragem – pistas molhadas e contaminadas 

 

a) O operador deverá assegurar que, quando os boletins ou as previsões meteorológicos, ou 

ambos, indicarem que a pista poderá estar molhada à hora prevista de chegada, a distância 

disponível para a aterragem seja igual ou superior à distância necessária para a aterragem, 

determinada de acordo com a OPS 1.550 e multiplicada por um factor 1,15. 
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b) O operador deverá assegurar que, quando os boletins ou as previsões meteorológicos, ou 

ambos, indicarem que a pista poderá estar contaminada à hora prevista de chegada, a distância 

requerida para aterragem, calculada utilizando-se os valores aceitáveis nestas condições pela 

Autoridade, não seja superior à distância disponível para aterragem. 

 

c) Numa pista molhada pode ser utilizada uma distância de aterragem inferior à exigida na 

alínea a), mas não inferior à indicada na OPS 1.550 a), desde que o Manual de Voo do Avião 

inclua informação específica adicional sobre distâncias para aterragem em pistas molhadas. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.525 b) 

Generalidades – subida de descolagem e aterragem 

 

(Os requisitos do presente anexo baseiam-se nos JAR-23.63 c) 1) e nos JAR-23.63 c) 2), em vigor 

desde 11 de Março de 1994) 

 

a) Subida de Descolagem 

 

 1) Com todos os motores operativos 

 

  i) O gradiente estabilizado de subida, após a descolagem, não deve ser inferior a 4% 

com: 

 

A) Potência de descolagem em cada motor; 
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B) Trem de aterragem descido, excepto se puder ser recolhido em menos de 

sete segundos, caso em que pode ser considerado como estando recolhido; 

 

C) Os "flaps" das asas na(s) posição(ões) de descolagem; e 

 

D) Um velocidade de subida não inferior à velocidade maior de 1,1 VMC e 1,2 

VS1. 

 

2) Com um motor inoperativo 

 

i) O gradiente estabilizado de subida a uma altitude de 400 pés acima da superfície 

de descolagem deverá ser positivo com: 

 

A) O motor crítico inoperativo e o seu hélice na posição de resistência mínima; 

 

B) O motor restante na potência de descolagem; 

 

C) O trem de aterragem recolhido; 

 

D) Os "flaps" das asas na(s) posição(ões) de descolagem; e 

 

E) Uma velocidade de subida igual à alcançada a 50 pés. 
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  ii) O gradiente estabilizado de subida não deverá ser inferior a 0,75% a uma altitude 

de 1500 pés acima da superfície de descolagem com: 

 

A) O motor crítico inoperativo e o seu hélice na posição de resistência mínima; 

 

B) O motor restante em potência não superior à potência máxima contínua; 

 

C) O trem de aterragem recolhido; 

 

D) Os "flaps" da asa recolhidos; e 

 

E) Uma velocidade de subida não inferior a 1,2 VS1. 

 

b) Subida de aterragem 

 

1) Todos os motores operativos 

 

i) O gradiente estabilizado de subida não deve ser inferior a 2,5%, com: 

 

A) Não mais do que a potência ou o impulso atingidos oito segundos após o 

inicio da actuação dos comandos de potência a partir da sua posição 

reduzida mínima; 
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B) O trem de aterragem descido; 

 

C) Os "flaps" das asas na posição de aterragem; e 

 

D) Uma velocidade de subida igual a VREF. 

 

2) Um motor inoperativo 

 

i) O gradiente estabilizado de subida não deverá ser inferior a 0,75% a uma altitude 

de 1500 pés acima da superfície de aterragem com: 

 

A) O motor crítico inoperativo e o seu hélice na posição de resistência mínima; 

 

B) O motor restante em potência não superior à potência máxima contínua; 

 

C) O trem de aterragem recolhido; 

 

D) Os "flaps" das asas recolhidos; e 

 

E) Uma velocidade de subida não inferior a 1,2 VS1. 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 197 
ANEXO DG C III   PT 

Apêndice 1 à OPS 1.535 b) 1) e c) 1) 

Trajectória de voo de descolagem – navegação por orientação visual 

 

De modo a permitir a navegação por orientação visual, o operador deve assegurar que as condições 

atmosféricas prevalecentes na altura da operação, incluindo o tecto e a visibilidade, sejam de forma 

a que os pontos de referência do terreno e/ou de obstáculos possam ser vistos e identificados. O 

Manual de Operações deverá especificar, para o(s) aeródromo(s) em causa, as condições 

atmosféricas mínimas que permitam à tripulação de voo determinar e manter continuamente a 

trajectória correcta de voo relativamente aos pontos de referência no solo com vista a proporcionar 

uma margem de segurança entre o avião e os obstáculos, como se segue: 

 

a) O procedimento deve ser bem definido, no tocante a pontos de referência em terra, a fim de se 

poder analisar a trajectória de voo com vista a evitar obstáculos; 

 

b) O procedimento deve estar em conformidade com as capacidades do avião no que respeita à 

velocidade, ao ângulo de inclinação lateral e aos efeitos dos ventos; 

 

c) Uma descrição escrita e/ou pictórica do procedimento deverá ser facultada à tripulação; e 

 

d) Devem ser especificadas as limitações ambientais (nomeadamente os ventos, nuvens, 

visibilidade, dia/noite, iluminação do ambiente e de obstáculos). 
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Apêndice 1 à OPS 1.550 a) 

Procedimentos de aproximação com gradiente muito elevado 

 

a) A Autoridade poderá aprovar a aplicação de procedimentos de aproximação com gradiente 

muito elevado utilizando ângulos de ladeira de 4,5° ou superiores, e com alturas de passagem 

na soleira da pista inferiores a 50 pés, mas não inferiores a 35 pés, desde que obedeçam aos 

seguintes critérios: 

 

1) Do Manual de Voo do Avião devem constar o ângulo de ladeira máximo aprovado, 

quaisquer outras limitações, procedimentos normais, anormais ou de emergência para a 

aproximação com gradiente muito elevado e alterações aos valores de comprimento da 

pista, quando se utilizem requisitos de aproximação deste tipo; 

 

2) Nos aeródromos em que se realizam os referidos procedimentos deve existir um sistema 

adequado de referência incluindo, pelo menos, um sistema de indicador visual de 

ladeira; e 

 

3) Para cada pista a utilizar para este tipo de aproximação, deverão ser especificadas e 

aprovadas as condições meteorológicas mínimas. Deverá considerar-se o seguinte: 

 

i) A existência e localização de obstáculos; 

 

ii) O tipo de ladeira e o guiamento da pista, tais como ajudas visuais, MLS, 

3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

iii) A referência visual mínima necessária em DH (altura de decisão) e MDA (altitude 

mínima de decisão); 
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iv) Equipamento de navegação disponível; 

 

v) Qualificação dos pilotos e familiarização especial com o aeródromo; 

 

vi) Limitações e procedimentos do Manual de Voo do Avião; e 

 

vii) Critérios de aproximação falhada. 

 

Apêndice 2 à OPS 1.550 a) 

Operações de aterragem curta 

 

a) Para efeitos da OPS 1.515 a) 2), a distância usada para o cálculo da massa de aterragem 

permitida pode consistir no comprimento utilizável da área declarada segura acrescida da 

distância disponível e declarada para aterragem. A Autoridade pode aprovar tais operações em 

conformidade com os seguintes critérios: 

 

1) A utilização da área segura deverá ser aprovada pela Autoridade aeroportuária; 

 

2) A área declarada segura deverá estar livre de obstruções ou depressões susceptíveis de 

colocar em perigo um avião que não intencionalmente toque antes da soleira da pista; 

não será permitida a presença de qualquer objecto móvel na área declarada segura 

enquanto a pista estiver a ser utilizada para operações de aterragem curta; 
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3) O declive da zona declarada segura não deverá exceder 5% se ascendente nem 2% se 

descendente na direcção de aterragem; 

 

4) O comprimento utilizável da área declarada segura, em conformidade com o disposto no 

presente Apêndice, não deve exceder 90 metros; 

 

5) A largura da área declarada segura não deverá ser inferior ao dobro da largura da pista, 

centrada no prolongamento do eixo da pista; 

 

6) Parte-se do princípio que a altura de sobrevoo do início do comprimento utilizável da 

área declarada segura, não deverá ser inferior a 50 pés; 

 

7) Para este tipo de operação, a resistência do piso da área de segurança declarada pode 

não estar em conformidade com a OPS 1.480 a) 5); 

 

8) As condições meteorológicas mínimas deverão ser especificadas e aprovadas para cada 

pista a utilizar e não serão inferiores aos mínimos de VFR ou aos mínimos de 

aproximação de não-precisão; 

 

9) Têm de ser especificados os requisitos relativos aos pilotos (OPS 1.975 a)); 

 

10) A Autoridade poderá impor as condições adicionais que considerar necessárias para 

uma operação segura, tendo em conta as características do tipo de avião, as ajudas à 

aproximação e as considerações de aproximação falhada/interrompida. 
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SUBPARTE I 

Desempenho – CLASSE C 

 

OPS 1.560 

Generalidades 

 

O operador deverá assegurar que, para determinar o cumprimento dos requisitos desta Subparte, os 

valores de desempenho aprovados, incluídos no Manual de Voo do Avião, sejam complementados, 

se necessário, com outros valores aceitáveis para a Autoridade, se os valores de desempenho 

aprovados existentes no Manual de Voo do Avião forem insuficientes. 

 

OPS 1.565 

Descolagem 

 

a) O operador deverá assegurar que a massa do avião à descolagem não exceda a massa máxima 

de descolagem, especificada no Manual de Voo do Avião, para a altitude de pressão e a 

temperatura ambiente no aeródromo em que se efectuará a descolagem. 

 

b) Para aviões cujos valores de comprimento de pista para descolagem, constantes do Manual de 

Voo, não incluam os cálculos para a falha do motor, o operador deverá assegurar que a 

distância, contada a partir do início da rolagem para descolagem necessária para que o avião 

atinja uma altura de 50 pés acima da superfície, com todos os motores operativos nas 

condições especificadas de potência máxima para descolagem, quando seja multiplicada por 

um dos factores abaixo indicados: 

 

1) 1,33 para aviões bimotores; ou 
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2) 1,25 para aviões trimotores; ou 

 

3) 1,18 para aviões quadrimotores, 

 

 não exceda a distância disponível para corrida de descolagem no aeródromo onde a 

descolagem deverá ser efectuada. 

 

c) Para aviões cujos valores de comprimento de pista para descolagem, constantes do Manual de 

Voo, incluam os cálculos para a falha do motor, o operador deverá assegurar que sejam 

cumpridos os seguintes requisitos, em conformidade com as especificações do Manual de Voo 

do Avião: 

 

1) A distância de aceleração-paragem não deve exceder a distância disponível para tal; 

 

2) A distância de descolagem não deverá exceder a distância disponível de descolagem, 

com uma área livre não superior a metade da distância disponível para corrida de 

descolagem; 

 

3) A corrida de descolagem não deverá exceder a que estiver disponível; 

 

4) O cumprimento deste parágrafo deverá ser demonstrado utilizando um único valor V1, 

tanto para a descolagem continuada como para a interrompida; e 

 

5) Numa pista molhada ou contaminada, a massa de descolagem não deverá exceder a que 

é usada para descolagem em pista seca nas mesmas condições. 
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d) Ao cumprir b) e c), o operador deve ter em conta o seguinte: 

 

1) A altitude de pressão no aeródromo; 

 

2) A temperatura ambiente no aeródromo; 

 

3) O tipo e as condições da superfície da pista; 

 

4) O declive da pista na direcção da descolagem; 

 

5) Não mais do que 50% do componente de vento frontal e não menos de 150% do 

componente de vento de cauda indicados; e 

 

6) A eventual redução de comprimento de pista devido ao alinhamento do avião com o 

eixo da pista antes da descolagem. 

 

OPS 1.570 

Área livre de obstáculos à descolagem 

 

a) O operador deverá assegurar que a trajectória de voo à descolagem, com um motor 

inoperativo, esteja livre de obstáculos com uma margem vertical mínima de 50 pés acrescida 

de 0,01 x D, ou com uma margem horizontal mínima de 90 m acrescida de 0,125 x D, sendo 

D a distância horizontal percorrida pelo avião desde o fim da distância disponível para 

descolagem. No caso de aviões com uma envergadura de asa inferior a 60 m, pode ser usada 

uma distância horizontal livre de obstáculos igual a metade da envergadura da asa do avião 

acrescida de 60 m e de 0,125 x D. 
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b) A trajectória de voo para descolagem deve começar a uma altura de 50 pés acima da 

superfície, no final da distância para descolagem necessária, em conformidade com a 

OPS 1.565 b) ou c), conforme aplicável, e terminar a uma altura de 1500 pés acima da 

superfície. 

 

c) Ao cumprir o disposto na alínea a), o operador deve ter em conta o seguinte: 

 

1) A massa do avião, no início da corrida para descolagem; 

 

2) A altitude de pressão no aeródromo; 

 

3) A temperatura ambiente no aeródromo; e 

 

4) Não mais do que 50% do componente de vento frontal e não menos de 150% do 

componente de vento de cauda indicados. 

 

d) Ao cumprir a), não se permitirão alterações de rota até ao ponto em que se tenha 

alcançado 50 pés de altura, acima da superfície. A partir desse ponto, até uma altura 

de 400 pés, presume-se que o ângulo da inclinação lateral do avião não é superior a 15°. 

Acima de 400 pés de altura, podem programar-se ângulos de inclinação lateral superiores 

a 15° mas não excedendo 25°. Deve ser dada uma margem adequada, tendo em conta os 

efeitos que os ângulos de inclinação lateral reflectem nas velocidades de operação e na 

trajectória de voo, incluindo os aumentos de distância resultantes de aumentos de velocidade. 
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e) Ao cumprir a), nos casos em que não são necessários desvios de trajectória superiores a 15°, o 

operador não precisa de considerar os obstáculos que distem lateralmente mais do que: 

 

1) 300 m, se o piloto puder manter a precisão de navegação necessária, através da área de 

obstáculos; ou 

 

2) 600 m, para voos noutras condições. 

 

f) Ao cumprir a), nos casos em que são necessários desvios de rota superiores a 15°, o 

operadornão precisa de considerar os obstáculos que distem lateralmente mais do que: 

 

1) 600 m, se o piloto puder manter a precisão de navegação necessária, através da área de 

obstáculos; ou 

 

2) 900 m, para voos noutras condições. 

 

g) O operador deverá estabelecer procedimentos de contingência para satisfazer os requisitos da 

OPS 1.570 e proporcionar uma rota segura, evitando obstáculos, para permitir que o avião 

cumpra os requisitos de voo em rota do OPS 1.580, ou aterre no aeródromo de partida ou no 

aeródromo alternativo de descolagem. 
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OPS 1.575 

Em rota – todos os motores operativos 

 

a) O operador deverá assegurar que, nas condições meteorológicas previstas para o voo e em 

qualquer ponto da rota ou em qualquer ponto de desvio planeado, o avião possa efectuar um 

gradiente mínimo de subida de 300 pés por minuto, com todos os motores em funcionamento, 

nas condições de potência máxima contínuaàs: 

 

1) Altitudes mínimas para um voo seguro, em cada fase da rota, ou em qualquer desvio 

planeado, calculado a partir da informação contida no Manual de Operações; e 

 

2) Altitudes mínimas necessárias para o cumprimento das condições indicadas na 

OPS 1.580 e 1.585, conforme apropriado. 

 

OPS 1.580 

Em rota – um motor inoperativo 

 

a) O operador deverá assegurar que, nas condições meteorológicas previstas para o voo e caso 

um dos motores fique inoperativo em qualquer segmento da rota ou em qualquer ponto de 

desvio planeado, estando os restantes motores a funcionar nas condições especificadas de 

potência máxima contínua, o avião possa prosseguir o voo na altitude de cruzeiro até um 

aeródromo onde possa efectuar uma aterragem, em conformidade com as OPS 1.595 ou 

OPS 1.600, conforme o caso, evitando os obstáculos numa distância de 9,3 km (5 milhas 

náuticas) para ambos os lados da rota pretendida com uma margem vertical, mínima de: 

 

1) 1000 pés, quando o gradiente de subida for igual a zero ou superior; ou 
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2) 2000 pés, quando o gradiente de subida for inferior a zero. 

 

b) A trajectória de voo deverá ter um gradiente positivo a uma altitude de 450 m (1500 pés) 

acima do aeródromo onde se pretende efectuar a aterragem, após a falha de um dos motores. 

 

c) Para efeitos desta alínea, o gradiente de subida disponível do avião deverá ser considerado 

como 150 pés por minuto abaixo do gradiente bruto de subida especificado. 

 

d) Ao cumprir a presente alínea, o operador deve aumentar as margens de largura da alínea a) 

para 18,5 km (10 milhas náuticas), se a precisão de navegação não estiver dentro do requisito 

mínimo de 95% de precisão. 

 

e) É permitido o alijamento de combustível desde que se mantenha a quantidade necessária para 

chegar ao aeródromo com as reservas exigidas, se for utilizado um procedimento de 

segurança. 

 

OPS 1.585 

Em rota – aviões com 3 ou mais motores e 2 motores inoperativos 

 

a) O operador deverá assegurar que em caso algum, ao longo de qualquer segmento da rota 

programada, um avião com 3 ou mais motores e utilizando todos os motores no regime de 

velocidade de cruzeiro de longo alcance, à temperatura padrão sem vento se encontre a mais 

de 90 minutos de um aeródromo que obedeça aos requisitos aplicáveis de desempenho à 

massa prevista à aterragem, salvo se cumprir as alíneas b) a e). 
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b) A trajectória de voo em rota com 2 motores inoperativos deverá permitir que o avião continue 

o voo nas condições meteorológicas previstas, evitando todos os obstáculos numa distância 

de 9,3 km (5 milhas náuticas) de ambos os lados da rota pretendida, com uma margem 

vertical mínima de 2000 pés, até um aeródromo que obedeça aos requisitos de desempenho 

aplicáveis à massa prevista à aterragem. 

 

c) Presume-se que os dois motores falhem no ponto mais crítico do segmento de rota quando o 

avião, com todos os motores à velocidade de cruzeiro de longo alcance, à temperatura padrão 

sem vento se encontre a mais de 90 minutos de um aeródromo que obedeça aos requisitos de 

desempenho aplicáveis, à massa prevista à aterragem. 

 

d) A massa esperada do avião no ponto em que se julga ocorrer a falha dos 2 motores não deverá 

ser inferior àquela que incluiria combustível suficiente para prosseguir para um aeródromo 

onde se prevê efectuar a aterragem, chegando acima da área de aterragem a uma altitude 

mínima de 450 m (1500 pés) directamente e, em seguida, continuar em voo nivelado 

durante 15 minutos. 

 

e) Para os efeitos desta alínea, o gradiente de subida do avião deverá ser considerado como 

sendo de 150 pés por minuto inferior ao especificado. 

 

f) Ao cumprir a presente alínea, o operador deve aumentar as margens de largura da alínea a) 

supra para 18,5 km (10 milhas náuticas), se a precisão de navegação não estiver dentro do 

requisito mínimo de 95% do nível de precisão. 

 

g) É permitido o alijamento de combustível desde que se mantenha a quantidade necessária para 

chegar ao aeródromo com as necessárias reservas, se for utilizado um procedimento de 

segurança. 
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OPS 1.590 

Aterragem – aeródromos de destino e alternativos 

 

O operador deverá assegurar que a massa do avião à aterragem, calculada de acordo com a 

OPS 1.475 a), não exceda a massa máxima de aterragem especificada no Manual de Voo do Avião, 

para a altitude e, se indicado no Manual, a temperatura ambiente prevista para a hora de aterragem, 

no aeródromo de destino e no aeródromo alternativo. 

 

OPS 1.595 

Aterragem – pistas secas 

 

a) O operador deverá assegurar que a massa do avião na aterragem, calculada de acordo com a 

OPS 1.475 a), para a hora prevista de aterragem, permita efectuar uma aterragem com 

paragem completa a 50 pés acima da soleira da pista, dentro de 70% da distância de aterragem 

disponível, no aeródromo de destino e em qualquer aeródromo alternativo. 

 

b) Ao cumprir o disposto na alínea a), o operador deve ter em conta o seguinte: 

 

1) A altitude no aeródromo; 

 

2) Não mais de 50% do componente de vento frontal ou não menos de 150% do 

componente de vento de cauda. 

 

3) O tipo de superfície da pista; e 
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4) O declive da pista na direcção da aterragem. 

 

c) Para despachar um avião em conformidade com a alínea a) supra, dever-se-á partir do 

princípio que: 

 

1) O avião aterrará na pista mais favorável, sem vento; e 

 

2) O avião aterrará na pista com maiores probabilidades de lhe ser destinada, considerando 

a velocidade e a direcção prováveis do vento, assim como as características da 

assistência em terra e ainda outras condições como as ajudas à aterragem e o terreno. 

 

d) Se o operador não puder cumprir o estipulado em c) 2), para o aeródromo de destino, o avião 

pode ser despachado se for designado um aeródromo alternativo que permita o cumprimento 

integral das alíneas a), b), e c). 

 

OPS 1.600 

Aterragem – pistas molhadas e contaminadas 

 

a) O operador deverá assegurar que, quando os boletins ou as previsões meteorológicos, ou 

ambos, indicarem que a pista à hora prevista de chegada pode estar molhada, a distância 

disponível para aterragem seja igual ou superior à distância necessária para a aterragem, 

calculada de acordo com a OPS 1.595, multiplicada por um factor de 1,15. 

 

b) O operador deverá assegurar que, quando os boletins ou as previsões meteorológicos, ou 

ambos, indicarem que a pista à hora prevista de chegada pode estar contaminada, a distância 

para aterragem, calculada utilizando-se os dados aceitáveis para a Autoridade para aquelas 

condições, não seja superior à distância disponível para aterragem. 
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SUBPARTE J 
MASSA E CENTRAGEM 

 
OPS 1.605 

Generalidades 
(Ver Apêndice 1 à OPS 1.605) 

 
a) O operador deverá certificar-se de que, durante qualquer fase da operação, a carga, a massa e 

o centro de gravidade do avião obedecem aos limites especificados no Manual de Voo do 
Avião, devidamente aprovado, ou no Manual de Operações, caso este seja mais restritivo. 

 
b) O operador deverá estabelecer a massa e o centro de gravidade de qualquer avião através de 

pesagem antes de iniciar as operações e, posteriormente, de 4 em 4 anos, se a operação incidir 
sobre massas de aviões individuais, e de 9 em 9 anos, se se tratar de massas de uma frota. 
Devem ser tidas em conta e devidamente documentadas todas as modificações e reparações 
que tenham ocorrido e produzam efeitos sobre a massa e a centragem. Além disso, se não 
houver um conhecimento exacto das alterações provocadas sobre a massa e a centragem, 
dever-se-á proceder a uma nova pesagem das aeronaves. 

 
c) O operador deve calcular a massa de todos os elementos operacionais, incluindo os 

tripulantes, pesando ou utilizando massas padrão. A influência da sua localização no centro de 
gravidade do avião deve ser calculada. 

 
d) O operador deverá determinar a massa de tráfego, incluindo qualquer balastro, pesando ou 

utilizando as massas padrão aplicadas aos passageiros e à bagagem, em conformidade com a 
OPS 1.620. 
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e) O operador deve calcular a massa do combustível utilizando a densidade real ou, se esta for 
desconhecida, a densidade calculada de acordo com o método especificado no Manual de 
Operações. 

 
OPS 1.607 

Terminologia 
 
a) Massa operacional em Vazio. Massa total do avião apta para um tipo específico de operação, 

excluindo todo o combustível utilizável e a massa de tráfego. Nesta massa estão incluídos os 
seguintes itens: 
 
1) Tripulação e respectiva bagagem; 
 
2) Catering e equipamento amovível para serviço a bordo; e 
 
3) Água potável e produtos químicos para as instalações sanitárias. 

 

b) Massa Máxima com o Combustível a Zero. A massa máxima autorizada de um avião sem 

combustível. A massa do combustível existente em reservatórios especiais deve ser incluída 

na massa de combustível a zero, quando explicitamente mencionado nas limitações do 

Manual de Voo do Avião. 

 

c) Massa Máxima à Aterragem. Massa máxima total autorizada para uma aterragem em 

condições normais. 

 

d) Massa Máxima à Descolagem. Massa máxima total autorizada no início da corrida para 

descolagem. 
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e) Classificação de passageiros. 

 

1) Adultos, homens ou mulheres, com idade igual ou superior a 12 anos. 

 

2) Crianças são definidas como pessoas com idade igual ou superior a 2 anos e inferior 

a 12 anos. 

 

3) Passageiros de idade inferior a 2 anos são considerados "bebés". 

 

f) Massa de tráfego. Massa total de passageiros, bagagens e carga, incluindo bagagem de mão. 

 

OPS 1.610 

Carga, massa e centragem 

 

O operador deve especificar no Manual de Operações os princípios e os métodos utilizados no 

carregamento e nos cálculos de massa e centragem que satisfazem os requisitos da OPS 1.605. Este 

sistema deve abranger todos os tipos de operações pretendidas. 

 

OPS 1.615 

Valores referentes à tripulação 

 

a) Para calcular a massa operacional em vazio, o operador deverá utilizar os seguintes valores: 

 

1) Massas reais incluindo a bagagem da tripulação; ou 
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2) Massas normalizadas, incluindo a bagagem de mão – 85 kg para os tripulantes de 

voo – e 75 kg para os tripulantes de cabina; ou 

 

3) Outras massas normalizadas aceites pela Autoridade. 

 

b) O operador deverá proceder a correcções que tenham em conta qualquer bagagem extra. 

Quando se calcula o centro de gravidade do avião, o posicionamento deste tipo de bagagem 

deve ser tomado em consideração. 

 

OPS 1.620 

Valores referentes a passageiros e bagagem 

 

a) O cálculo da massa dos passageiros e da bagagem obtém-se através da pesagem de cada 

pessoa e da respectiva bagagem ou com base nos valores de massa normalizados 

especificados nos Quadros 1 a 3, excepto quando o número de lugares for inferior a 10. 

Nestes casos, a massa dos passageiros pode ser calculada através de declaração do passageiro 

ou de alguém em seu nome, adicionando-se-lhe uma constante pré-determinada, por forma a 

levar em conta a bagagem de mão e a roupa (o Manual de Operações deve incluir o 

procedimento que especifica as situações em que devem ser seleccionadas massas reais ou 

normalizadas e o procedimento a seguir aquando da utilização de declaração verbal). 

 

b) Se a massa real for calculada por pesagem, o operador deverá certificar-se de que toda a 

bagagem do passageiro é pesada. Este procedimento deve efectuar-se na altura do embarque, 

num local adjacente. 
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c) Se a massa dos passageiros for calculada em função de massas normalizadas, utilizar-se-ão os 

valores indicados nos Quadros 1 e 2, infra. As massas normalizadas englobam a bagagem de 

mão e a massa de qualquer bebé com idade inferior a 2 anos, transportado ao colo de um 

adulto. Os passageiros de idade inferior a 2 anos e que ocupam lugares individuais, para 

efeitos do disposto nesta alínea, serão considerados como crianças. 

 

d) Valores para passageiros – 20 ou mais lugares. 

 

1) Se o avião tiver capacidade igual ou superior a 20 lugares, aplicar-se-ão as massas 

normalizadas indicadas no Quadro l, para qualquer passageiro, independentemente do 

sexo. Em alternativa, nos casos em que a capacidade oferecida é igual ou superior 

a 30 lugares, aplicar-se-ão os valores indicados para "Adultos", no Quadro 1. 

 

2) Para efeitos do Quadro 1, voos de "holiday charter" significam voos de fretamento que 

fazem parte de um pacote global de férias. Aplicam-se os valores de massa dos voos de 

"holiday charter" desde que o número de lugares do avião utilizados para o transporte 

não comercial de certas categorias de passageiros não seja superior a 5%. 

 

Quadro 1 

20 e mais 
Lugares dos passageiros 

Masc. Fem. 

30 e mais 

adultos 

Todos os voos, excepto os de fretamento 88 kg 70 kg 84 kg 

Fretamento 83 kg 69 kg 76 kg 

Crianças 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Valores para passageiros – 19 ou inferior. 

 

1) Quando o número total de lugares for igual ou inferior a 19, aplicam-se os valores 

constantes do Quadro 2. 

 

2) Quando se trate de voos em que não é transportada bagagem de mão na cabina ou 

quando esta tiver sido considerada em separado, podem-se deduzir 6 kg aos valores 

(masc. e fem.) acima referidos. Para efeitos deste subparágrafo, artigos como 

sobretudos, guarda-chuvas, malas de mão, revistas ou máquinas fotográficas pequenas, 

não são considerados. 

 

Quadro 2 

 

Lugares dos passageiros 1 – 5 6 – 9 10 – 19 

Masc. 104 kg 96 kg 92 kg 

Fem. 86 kg 78 kg 74 kg 

Crianças 35 kg 35 kg 35 kg 

 

f) Valores referentes à bagagem. 

 

1) Quando se trate de um avião de capacidade igual ou superior a 20 passageiros, os 

valores referidos no Quadro 3 aplicam-se a cada volume de bagagem registado. Para 

aviões de capacidade máxima igual ou inferior a 19 passageiros, utilizar-se-á o processo 

de pesagem real para cada volume de bagagem. 
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2) Para efeitos do Quadro 3: 

 

i) Por voo doméstico entende-se um voo com origem e destino no território do 

mesmo Estado; 

 

ii) Por voos intra-europeus entendem-se voos que não os domésticos, com origem e 

destino dentro da área especificada no Apêndice 1 à OPS 1.620 f); e 

 

iii) Por voo intercontinental, que não os europeus, entende-se um voo com origem e 

destino em continentes diferentes. 

 

Quadro 3 

Vinte ou mais lugares 

 

Tipo de voo Massa normalizada para 

bagagem 

Doméstico 11 kg 

Intra-europeu 13 kg 

Intercontinental 15 kg 

Todos os outros 13 kg 
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g) Se o operador pretender utilizar valores normalizados diversos dos constantes dos Quadros 1 

a 3, deverá informar a Autoridade dos motivos, solicitando autorização prévia. Deverá 

também submeter à aprovação um estudo detalhado com um plano de supervisão de pesagem 

e aplicar o método de análise estatística constante do Apêndice 1 à OPS 1.620 g). Após 

aprovação por parte da Autoridade, os valores de massa normalizados revistos só poderão ser 

utilizados pelo operador em causa. Os valores de massa normalizados revistos só poderão ser 

utilizados em circunstâncias consentâneas com as que deram origem ao estudo. Sempre que 

os valores de massa normalizados revistos excedam os valores indicados nos Quadros 1-3, 

devem ser utilizados os valores mais elevados. 

 

h) Se, em determinado voo, um número significativo de passageiros e respectiva bagagem de 

mão exceder a massa normalizada, o operador deverá calcular a massa real dos passageiros 

por pesagem ou adicionando um aumento adequado de massa. 

 

i) Se for utilizado o processo de massa normalizada para bagagem registada e houver um 

número significativo de passageiros cuja bagagem registada parece exceder essa massa, o 

operador deve calcular a massa real dessa bagagem pesando-a ou adicionando um aumento 

adequado de massa. 

 

j) Quando for utilizado um método não normalizado, o operador deverá certificar-se de que o 

comandante seja informado e que esse método conste da documentação referente à massa e 

centragem. 
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OPS 1.625 

Documentação referente à massa e centragem 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.625) 

 

a) Antes de cada voo, o operador deverá preparar a documentação sobre massa e centragem, 

especificando a carga e a sua distribuição. Esta documentação deverá permitir ao comandante 

certificar-se de que os limites de massa e centragem do avião não são excedidos. O nome do 

responsável pela elaboração desta documentação deverá constar da mesma. O responsável 

pela supervisão do carregamento do avião confirmará, apondo a sua assinatura, que a carga e 

a respectiva distribuição estão de acordo com a documentação relativa à massa e centragem. 

O comandante deverá aceitar o documento, apondo a sua assinatura. (Ver também a 

OPS 1.1055 a) 12)). 

 

b) O operador deverá especificar os procedimentos sobre alterações de última hora referentes à 

carga. 

 

c) O operador pode utilizar processos alternativos aos exigidos nas alíneas a) e b) supra, desde 

que devidamente aprovados pela Autoridade. 
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Apêndice 1 à OPS 1.605 

Massa e centragem – generalidades 

Ver OPS 1.605 

 

a) Determinação da massa de um avião em vazio 

 

 1) Pesagem do avião 

 

i) Os aviões novos são normalmente pesados na fábrica e são considerados 

operacionais sem serem submetidos a nova pesagem, desde que os registos de 

massa e centragem tenham sido adaptados em função de quaisquer alterações ou 

modificações efectuadas no avião. Os aviões transferidos de um operador titular 

de um plano aprovado de controlo da massa para outro operador não necessitam 

de ser pesados antes de o novo operador os utilizar, excepto se tiverem decorrido 

mais de 4 anos sobre a última pesagem. 

 

ii) A massa e o centro de gravidade de cada avião, deverão ser reexaminados 

periodicamente. Cabe ao operador definir o intervalo máximo entre duas pesagens 

devendo estas obedecer aos requisitos da OPS 1.605 b). Além disso, a massa e o 

CG de cada aeronave serão novamente determinados através de: 

 

 A) Pesagem; ou 

 

B) Cálculo, se o operador fundamentar e demonstrar a validade do método de 

cálculo escolhido, sempre que as alterações cumulativas da massa 

operacional em vazio excedam ± 0,5% da massa máxima à aterragem ou a 

modificação cumulativa na posição do CG exceda 0,5% da corda média 

aerodinâmica. 
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 2) Massa da frota e localização do CG 

 

i) Quando se tratar de uma frota ou de um conjunto de aviões do mesmo modelo e 

versão, pode-se utilizar a massa média em vazio e a localização do CG, desde que 

obedeçam às tolerâncias especificadas em ii). Além disso, podem-se utilizar os 

critérios especificados em iii), iv) e a) 3). 

 

 ii) Tolerâncias 

 

A) Se a massa em vazio de uma aeronave, obtida por cálculo ou por pesagem, 

apresentar uma variação superior a ± 0,5% da massa máxima à descolagem 

estabelecida ou o CG apresentar uma variação superior a ± 0,5% da corda 

média aerodinâmica do CG da frota, essa aeronave deve ser excluída da 

frota. Podem-se determinar frotas separadas, cada uma com massas médias 

diferentes. 

 

B) Quando a massa do avião não exceda os limites da frota em que está 

incluída, mas o CG exceda essa tolerância, o avião pode operar em 

conformidade com os valores da massa da frota em vazio aplicável, desde 

que utilize os seus valores individuais de CG. 
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C) Se um avião, em comparação com outros da frota, apresentar uma diferença 

física precisa, nomeadamente em termos de equipamento ou versão dos 

lugares, que exceda a margem de tolerância permitida, o avião pode 

permanecer na frota, desde que se proceda às correcções apropriadas em 

termos de massa e/ou localização do CG. 

 

D) Os aviões para os quais não tiver sido estipulada a corda média 

aerodinâmica, devem operar com os seus valores individuais de massa e 

de CG, ou ser submetidos a um estudo específico e aprovação. 

 

iii) Valores da frota 

 

A) Se um avião sofrer alterações, quer no equipamento quer na sua versão, após 

ter sido pesado, compete ao operador verificar se o referido avião está 

dentro das tolerâncias especificadas em 2) ii). 

 

B) Aviões que não tenham sido pesados desde a última determinação da massa 

da frota podem operar com os valores da frota, desde que se proceda à 

revisão dos valores individuais por cálculo e estes estejam dentro dos limites 

definidos em 2) ii). Se os valores individuais excederem os limites de 

tolerância, o operador deverá determinar os novos valores da frota de acordo 

com as condições estipuladas em 2) i) e 2) ii), ou operar as aeronaves que 

não cumprem os limites utilizando os seus valores individuais. 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 223 
ANEXO DG C III   PT 

C) Quando se acrescenta um avião à frota que opera com valores de frota, o 

operador deverá verificar, através de pesagem ou por cálculo, que os valores 

reais estão dentro das tolerâncias especificadas em 2) ii). 

 

iv) A fim de se cumprirem as disposições apresentadas em 2) i), os valores da frota 

devem ser actualizados pelo menos no final de cada determinação da massa da 

frota. 

 

 3) Número de aviões sujeitos a pesagem para determinação dos valores da frota 

 

i) Se "n" é o número de aviões da frota, usando valores de frota, o operador deve 

pesar pelo menos, no período compreendido entre duas avaliações, o número de 

aviões definido no Quadro abaixo: 

 

Número de aviões  

da frota 

Número mínimo de 

pesagens 

2 ou 3 n 

4 a 9 (n + 3)/2 

a partir de 10 (n + 51)/10 

 

ii) Ao proceder à selecção dos aviões que irão ser pesadas, deve optar-se pelos que 

não são pesados há mais tempo, 

 

iii) O intervalo entre duas avaliações de massa de frota não deve exceder 48 meses. 
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 4) Procedimentos de pesagem 

 

i) A pesagem deverá ser efectuada pelo fabricante ou por uma organização de 

manutenção devidamente aprovada. 

 

 ii) Precauções a tomar: 

 

 A) Verificação de que o avião e o equipamento estão completos; 

 

 B) Certificação de que todos os fluidos foram devidamente considerados; 

 

 C) Certificação de que o avião foi limpo; e 

 

 D) Certificação de que a pesagem é realizada num local fechado. 

 

iii) Todo o equipamento utilizado na pesagem deverá ser devidamente calibrado, 

colocado a zero e utilizado segundo as instruções do fabricante. As básculas 

devem ser calibradas pelo fabricante, por um departamento civil de pesagem e 

medição ou por uma entidade devidamente autorizada, num espaço de 2 anos ou 

num espaço de tempo definido pelo fabricante do equipamento de pesagem, 

preferindo-se o menor. O equipamento deverá permitir o cálculo exacto da massa 

do avião. 

 

b) Massas normalizadas específicas para a massa de tráfego. Além das massas normalizadas para 

passageiros e bagagem registada, o operador pode submeter à aprovação da Autoridade outras 

massas normalizadas. 
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c) Carregamento do avião 

 

1) O operador deve assegurar que o carregamento das suas aeronaves é supervisionada por 

pessoal qualificado. 

 

2) O operador deve assegurar que a carga é arrumada de acordo com os valores utilizados 

para o cálculo da massa e centragem do avião. 

 

3) O operador deverá cumprir os limites estruturais adicionais, nomeadamente os limites 

de resistência do peso do avião, a carga máxima por metro linear, a massa máxima por 

compartimento de carga, e/ou o limite máximo de lugares. 

 

d) Limites do centro de gravidade 

 

1) Envelope operacional do CG. Se, ao determinar a centragem, não forem considerados os 

efeitos do número de passageiros por cada fila de lugares, da carga em contentores 

individuais e do combustível em reservatórios individuais, devem ser aplicadas margens 

operacionais ao envelope do centro de gravidade certificado. Ao determinar as margens 

do CG há que considerar possíveis desvios à distribuição de carga inicial. Se se aplicar o 

princípio de lugares sem marcação, o operador terá de introduzir, através do pessoal de 

voo, procedimentos destinados a corrigir uma ocupação de lugares desequilibrada. As 

margens do CG e procedimentos operacionais inerentes, incluindo pressupostos quanto 

aos lugares ocupados pelos passageiros, devem ser aceites pela Autoridade. 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 226 
ANEXO DG C III   PT 

2) Centro de gravidade durante o voo. Para além do estipulado em d)1), o operador deve 

demonstrar que os procedimentos foram estabelecidos de acordo com a variação 

extrema do CG durante o voo, causada pelos movimentos dos passageiros, da tripulação 

e pelo consumo/transferência de combustível. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.620 f) 

Definição da área de voos dentro da região europeia 

 

Para efeitos da OPS 1.620 f) designam-se por voos na região europeia, não domésticos, os voos 

operados na área limitada por loxodromia entre os seguintes pontos: 

 

– N7200 E04500 

– N4000 E04500 

– N3500 E03700 

– N3000 E03700 

– N3000 W00600 

– N2700 W00900 

– N2700 W03000 

– N6700 W03000 
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– N7200 W01000 

– N7200 E04500 

conforme representado na figura 1, abaixo: 

 

 
Figura 1 

Região europeia 
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Apêndice 1 à OPS 1.620 g) 

Procedimentos para determinar os valores normalizados revistos de massa  

para os passageiros e bagagem 

 

a) Passageiros 

 

1) Método de pesagem por amostragem. A massa média dos passageiros e da respectiva 

bagagem de mão deve ser calculada em função do peso obtido por amostragem. A 

escolha do objecto da amostragem deve ser representativa, tendo em conta o tipo de 

operação, a frequência de voo nas várias rotas, os voos de chegada/partida, a época do 

ano e a versão do avião. 

 

2) Amplitude da amostragem. Deve-se proceder à pesagem de: 

 

i) Um número de passageiros calculado a partir de uma amostra piloto, utilizando 

processos estatísticos normais e com uma margem de precisão de 1% para adultos e 

de 2% quando sejam discriminados os indivíduos do sexo masculino e feminino; e 

 

ii) para aviões: 

 

A) Com uma capacidade de 40 ou mais lugares, um total de 2000 passageiros; ou 

 

B) Com uma capacidade inferior a 40 lugares, um total de 50 x o número de 

lugares. 
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3) Massa dos passageiros. Na massa dos passageiros inclui-se a bagagem de mão. Quando 

se procede a uma pesagem por amostragem, os bebés são pesados juntamente com o 

adulto com quem viajam (ver também a OPS 1620 c) d) e e)). 

 

4) Local de pesagem. Os passageiros devem ser pesados o mais perto possível do avião, 

num ponto em que dificilmente possam verificar-se alterações de peso devido ao 

abandono ou aquisição de artigos pessoais antes do embarque. 

 

5) Balança. A balança a utilizar na pesagem dos passageiros deve ter capacidade para 

pesar, no mínimo, 150 kg, apresentando graduações mínimas de 500 g. A balança deve 

estar aferida, sendo permitido um desvio de 0,5% ou 200 g, conforme o valor superior. 

 

6) Registo dos valores de massas. Para cada voo incluído no estudo, devidamente 

identificado, deverá proceder-se ao registo do peso dos passageiros, discriminando 

indivíduos do sexo masculino/feminino e crianças. 

 

b) Bagagem registada. O processo estatístico para determinar os valores normalizados revistos 

da bagagem obtidos pelo processo de amostragem são praticamente os mesmos que os 

utilizados para passageiros, conforme indicado em a) 1). No respeitante a bagagem, a margem 

aceite é de 1%. Devem ser pesados, no mínimo, 2000 volumes de bagagem registada. 
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c) Passageiros e bagagem registada – Cálculo dos valores de massa normalizados revistos: 

 

1) Para assegurar que a preferência pela utilização dos valores de massa normalizados 

revistos para passageiros e bagagens, em vez do sistema de pesagem real, não afecte a 

segurança da operação, deverá ser elaborada uma análise estatística. Desta análise 

resultam os valores médios de massa para passageiros e bagagem e outros valores. 

 

2) Em aeronaves com uma versão de 20 ou mais lugares para passageiros, as médias 

referidas aplicam-se como valores normalizados revistos para indivíduos do sexo 

masculino e feminino. 

 

3) Em aeronaves mais pequenas, para se obter os valores normalizados revistos, deverão 

ser adicionados à massa média do passageiro os valores constantes do quadro seguinte: 

 

Número de lugares 

para passageiros 

Aumento de massa 

necessário 

1 – 5 incl. 16 kg 

6 – 9 incl. 8 kg 

10 – 19 incl. 4 kg 

 

 Em alternativa, podem aplicar-se todos os valores (médios) normalizados revistos 

referente a adultos a aviões com uma versão igual ou superior a 30 lugares. Os valores 

(médios) harmonizados revistos de massa normalizada para bagagem registada aplicam-

-se a aviões com 20 ou mais lugares para passageiros. 
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4) O operador pode optar por apresentar à aprovação da Autoridade um projecto detalhado 

de supervisão e subsequentemente uma alteração da massa normalizada revista, desde 

que este valor seja calculado pelo processo referido no presente Apêndice. O operador 

deve proceder à revisão destas alterações com intervalos não superiores a cinco anos. 

 

5) Os valores de massa normalizados revistos respeitantes a adultos devem basear-se numa 

proporção de 80/20 (masculino/feminino) em todos os voos, excepto nos de fretamento 

onde a proporção é de 50/50. Se o operador pretender utilizar uma proporção diferente 

em rotas específicas ou em determinados voos, deve submeter à aprovação da 

Autoridade valores que demonstrem que a proporção alternativa masculino/feminino é 

mais fiável e abrange pelo menos 84% dos passageiros adultos numa amostragem 

mínima de 100 voos representativos. 

 

6) Os valores médios de massa apurados serão arredondados até ao número inteiro mais 

próximo, em kg. Os valores de massa para a bagagem registada serão arredondados até 

ao valor de 0,5 kg mais próximo, conforme apropriado. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.625 

Documentação sobre massa e centragem 

 

a) Documentação sobre massa e centragem 

 

 1) Conteúdo 
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i) A documentação sobre massa e centragem deste boletim deve conter a seguinte 

informação: 

 

A) Matrícula e modelo do avião; 

 

B) Número e data do voo; 

 

C) Nome do comandante; 

 

D) Nome da pessoa que elaborou o documento; 

 

E) Massa operacional em vazio e correspondente CG; 

 

F) Massa do combustível à descolagem e do combustível utilizado durante o 

voo; 

 

G) Massa de fluidos além do combustível; 

 

H) Componentes de carga incluindo passageiros, bagagem, carga e lastro; 

 

I) Massa à descolagem, à aterragem e sem combustível; 

 

J) Distribuição da carga; 

 

K) Posições do CG aplicáveis ao avião; 

 

L) Limites de massa e valores do CG. 

 

ii) O operador, desde que previamente autorizado pela Autoridade, pode omitir 

alguns dos elementos acima referidos. 
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2) Alterações de última hora. Se ocorrer alguma alteração depois de preenchida a 

documentação referente à massa e centragem, tal facto deve ser comunicado ao 

comandante, sendo o documento alterado em conformidade. As alterações máximas 

permitidas, ao nível dos passageiros ou da carga, devem ficar especificadas no Manual 

de Voo. Se esse valor for excedido, terá de ser preparado um novo boletim. 

 

b) Sistemas informáticos. Quando a documentação de massa e centragem for elaborado por 

sistema informático, o operador deve verificar se os dados estão correctos. Deve ser 

estabelecido um sistema que verifique se as alterações aos dados foram devidamente 

incorporadas no sistema e se este está a funcionar correctamente, procedendo-se à verificação 

dos resultados pelo menos de seis em seis meses. 

 

c) Sistemas de massa e centragem a bordo. Se o operador pretender utilizar um sistema 

informático a bordo, como fonte primária de obtenção dos valores da massa e centragem deve 

requerer autorização à Autoridade. 

 

d) Envio de dados. Quando a documentação de massa e centragem é enviada para o avião 

através de transferência electrónica deve estar disponível nos serviços de apoio em terra uma 

cópia da documentação final, tal como foi aceite pelo comandante. 
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SUBPARTE K 

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO 

 

OPS 1.630 

Introdução Geral 

 

a) O operador deverá assegurar que o voo não seja iniciado excepto se os requisitos a nível de 

equipamento e de instrumentos da presente Subparte estiverem: 

 

1) Aprovados, excepto de acordo com o especificado na alínea c), e instalados de acordo 

com os requisitos aplicáveis, incluindo as normas mínimas de desempenho e os 

requisitos de operação e de navegabilidade; e 

 

2) Aptos a funcionar para o tipo de operação a ser efectuada, sem prejuízo das excepções 

previstas na MEL (ref. OPS 1.030). 

 

b) Os requisitos de equipamento e instrumentos e as normas mínimas de desempenho estão de 

acordo com o estipulado nas Especificações Técnicas Normalizadas Europeias (ETSO) 

aplicáveis, indicados nas Especificações de Certificação aplicáveis dos ETSO (CS-TSO), 

excepto se forem estabelecidas normas diferentes nos códigos de operação e de 

navegabilidade. Os instrumentos e o equipamento que estejam em conformidade com as 

especificações diferentes das estipuladas nas ETSO à data de implementação da OPS poderão 

continuar ao serviço ou ser instalados, excepto se forem estipulados requisitos adicionais 

nesta Subparte. Os instrumentos e o equipamento que já tiverem sido aprovados não 

necessitam de respeitar a ETSO revista ou uma especificação revista, que não ETSO, salvo se 

for estipulado um requisito com efeitos retroactivos. 
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c) Os itens que se seguem não necessitam de aprovação de equipamento: 

 

1) Fusíveis referidos na OPS 1.635; 

 

2) Lanternas eléctricas referidas na OPS 1.640 a) 4); 

 

3) Relógio de precisão referido na OPS 1.650 b) e 1.652 b); 

 

4) Uma prancheta para cartas, indicada na OPS 1.652 n); 

 

5) Estojos de primeiros socorros, referidos na OPS 1.745; 

 

6) Estojo médico de emergência, referido na OPS 1.755; 

 

7) Megafones referidos na OPS 1.810; 

 

8) Equipamento de sobrevivência e de sinalização pirotécnica, referido na OPS 1.835 a) 

e c); e 

 

9) Âncoras de mar e equipamento para amarrar ou manobrar na água hidroaviões ou aviões 

anfíbios, referidos na OPS 1.840. 

 

d) Se o equipamento for destinado a ser usado por um tripulante de voo, no seu posto durante o 

voo, deverá poder ser operado a partir do lugar do tripulante. Quando um único artigo do 

equipamento tiver de ser operado por mais do que um tripulante, deverá ser instalado de modo 

a que a sua operação possa ser imediata, a partir de qualquer lugar de tripulante em que o 

equipamento deve ser operado. 
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e) Os instrumentos que são utilizados por um membro da tripulação de voo deverão estar 

dispostos de forma a que as suas indicações sejam claramente visíveis para o tripulante no seu 

posto, com um desvio mínimo praticável a partir da sua posição e linha de visão, normalmente 

assumidas ao olhar em frente, ao longo da trajectória. Sempre que seja necessário utilizar um 

instrumento único num avião operado por mais do que um tripulante, esse instrumento deverá 

estar instalado de modo a ser visível a partir do lugar de cada tripulante. 

 

OPS 1.635 

Dispositivos de protecção dos Circuitos 

 

O operador não deverá operar um avião em que sejam utilizados fusíveis, excepto se houver 

fusíveis sobressalentes à disposição em voo e em número igual a pelo menos 10% do número de 

fusíveis para cada tipo ou 3 para cada tipo, preferindo-se o valor mais elevado. 

 

OPS 1.640 

Luzes do Avião 

 

O operador não deverá operar um avião excepto se estiver equipado com: 

 

a) Para voos diurnos: 

 

1) Sistema de luzes anti-colisão; 
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2) Iluminação gerada pelo sistema eléctrico do avião, para iluminar adequadamente todos 

os instrumentos e o equipamento essenciais à segurança operacional do avião; 

 

3) Iluminação gerada pelo sistema eléctrico do avião para iluminar todos os 

compartimentos dos passageiros; e 

 

4) Uma lanterna eléctrica para cada membro da tripulação, de fácil acesso aos membros de 

tripulação quando sentados nos seus lugares. 

 

b) Para voos nocturnos, além do equipamento especificado em a), supra: 

 

 1) Luzes de navegação e de posição; e 

 

 2) Duas luzes de aterragem ou uma única luz com dois filamentos separados; e 

 

3) Luzes em conformidade com a regulamentação internacional, para evitar colisões no 

mar, se se tratar de um hidroavião ou de um avião anfíbio. 

 

OPS 1.645 

Limpa pára-brisas 

 

O operador não deverá operar um avião de massa máxima certificada à descolagem superior 

a 5700 kg, excepto se estiver equipado, em cada lugar de piloto, com um limpa pára-brisas ou um 

dispositivo equivalente que mantenha uma parte do pára-brisas limpa, em caso de precipitação. 
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OPS 1.650 

Operações diurnas em VFR – instrumentos de voo e de navegação e equipamento associado 

 

O operador não deverá operar um avião durante o dia, de acordo com as Regras de Voo Visual 

(VFR), excepto se estiver equipado com os devidos instrumentos de voo e de navegação e 

equipamento associado e, quando aplicável, nas condições estipuladas nas seguintes alíneas: 

 

a) Uma bússola magnética; 

 

b) Um relógio de precisão indicando as horas, minutos e segundos; 

 

c) Um altímetro de pressão sensível, graduado em pés, com uma subescala de acerto graduada 

em hectopascais/milibares, ajustável a qualquer pressão barométrica com possibilidade de ser 

ajustada em voo; 

 

d) Um indicador de velocidade do ar, calibrado em nós; 

 

e) Um variómetro; 

 

f) Um indicador de voltas e derrapagem ou um coordenador de voltas incorporando um 

indicador de derrapagem; 

 

g) Um indicador de atitude; 

 

h) Um indicador de direcção estabilizado; e 
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i) Um indicador da temperatura exterior com graduação em graus Celsius na cabina de voo; 

 
j) Para voos cuja duração não exceda 60 minutos, que efectuem a descolagem e a aterragem no 

mesmo aeródromo e que permaneçam a uma distância de 50 milhas náuticas desse 
aeródromo, os instrumentos estipulados em f), g) e h), e em k) 4), k) 5) e k) 6), poderão ser 
todos substituídos por um indicador de voltas e um de derrapagem ou por um coordenador de 
voltas incorporando um indicador de derrapagem, ou ambos por um conjunto de indicador de 
atitude e de derrapagem. 

 
k) Sempre que sejam necessários dois pilotos, o lugar do segundo piloto deverá dispor dos 

seguintes instrumentos separados: 
 
1) Um altímetro de pressão sensível, graduado em pés, com uma subescala 

calibradagraduada em hectopascais/milibares, ajustável a qualquer pressão barométrica 
com possibilidade de ser ajustada em voo; 

 
2) Um indicador de velocidade do ar, graduado em nós; 
 
3) Um variómetro; 
 
4) Um indicador de voltas e derrapagem ou um coordenador de voltas incorporando um 

indicador de derrapagem; 
 
5) Um indicador de atitude; e 
 
6) Um indicador de direcção estabilizado. 
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l) Cada sistema indicador de velocidade tem de estar equipado com um tubo "pitot" aquecido, 
ou com meios equivalentes, para impedir o mau funcionamento devido a condensação ou à 
formação de gelo, no caso de: 
 
1) Aviões com uma massa máxima à descolagem superior a 5700 kg ou com uma versão 

máxima aprovada superior a 9 passageiros; 
 
2) Aviões cujo primeiro certificado de navegabilidade tenha sido emitido a partir 

de 1 de Abril de 1999; 
 
m) Sempre que sejam necessários instrumentos em duplicado, devem existir indicadores 

separados para cada piloto e selectores separados ou qualquer outro equipamento associado, 
conforme apropriado; 

 
n) Todos os aviões devem estar equipados com os meios que indiquem quando os instrumentos 

de voo não estão a ser devidamente alimentados; e 
 
o) Todos os aviões com limitações de compressibilidade não indicada pelos indicadores de 

velocidade devem ser equipados com um indicador do número Mach, no posto de cada piloto. 
 
p) O operador não deve efectuar operações diurnas VFR salvo se o avião estiver equipado com 

auscultadores com microfone regulável ou equivalente para cada membro da tripulação de 
voo que esteja a exercer funções na cabina de voo. 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 241 
ANEXO DG C III   PT 

OPS 1.652 
Operações nocturnas ou IFR – instrumentos de voo e de navegação e equipamento associado 

 
O operador não deverá operar um avião de acordo com as Regras de Voo por Instrumentos (IFR) ou 
durante a noite seguindo as Regras de Voo Visual (VFR), excepto se estiver equipado com os 
instrumentos de voo e de navegação e o equipamento associado e, quando aplicável, nas condições 
estipuladas, como se segue: 
 
a) Uma bússola magnética; 
 
b) Um relógio de precisão indicando as horas, minutos e segundos; 
 
c) Dois altímetros de pressão sensíveis, graduados em pés, com uma subescala graduada em 

hectopascais/milibares, ajustável a qualquer pressão barométrica, com possibilidade de ser 
ajustada em voo. Os referidos altímetros devem estar equipados com contador de tambor e 
agulha ou equivalente. 

 
d) Um sistema indicador de velocidade com tubo "pitot" aquecido ou um meio equivalente de 

impedir o mau funcionamento devido à condensação ou à formação de gelo, incluindo um 
aviso de indicação de falha de aquecimento do "pitot". O requisito do sistema de aviso não se 
aplica aos aviões com uma versão máxima de 9 passageiros ou com uma massa máxima à 
descolagem de 5700 kg ou inferior e cujo Certificado de Navegabilidade tenha sido emitido 
antes de 1 de Abril de 1998. 

 
e) Um variómetro; 
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f) Um indicador de voltas e derrapagem; 
 
g) Um indicador de atitude; 
 
h) Um indicador de direcção estabilizado; 
 
i) Um indicador da temperatura exterior com graduação em graus Celsius na cabina de voo; e 
 
j) Dois sistemas independentes de pressão estática, excepto no caso dos aviões a hélice de massa 

máxima à descolagem até 5700 kg, caso em que é permitido um sistema de pressão estática e 
uma fonte alternativa de pressão estática. 

 
k) Sempre que sejam necessários dois pilotos, o lugar do segundo piloto deverá dispor dos 

seguintes instrumentos separados: 
 
1) Um altímetro de pressão sensível graduado em pés, com uma subescala graduada em 

hectopascais/milibares, ajustável a qualquer pressão barométrica, com possibilidade de 
ser ajustada em voo e que pode ser um dos dois altímetros estipulados na alínea c). Os 
referidos altímetros devem estar equipados com indicador de tambor e rotativo ou 
equivalente. 
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2) Um sistema indicador de velocidade com tubo "pitot" aquecido ou um meio equivalente 
de impedir o mau funcionamento devido à condensação ou à formação de gelo, 
incluindo um sistema de aviso indicando falha do sistema de aquecimento do "pitot". O 
requisito de aviso indicador de falha do aquecimento do "pitot" não se aplica aos aviões 
com uma versão máxima de 9 passageiros ou com uma massa máxima à descolagem 
até 5700 kg e cujo certificado de navegabilidade tenha sido emitido antes de 1 de Abril 
de 1998. 

 
3) Um indicador de velocidade vertical; 
 
4) Um indicador de voltas e derrapagem; 
 
5) Um indicador de atitude; e 
 
6) um indicador de direcção estabilizado. 

 
l) Os aviões com massa máxima à descolagem superior a 5700 kg ou com uma versão máxima 

aprovada superior a 9 passageiros, devem estar equipados com um indicador de atitude 
suplementar (horizonte artificial), com a possibilidade de ser utilizado por cada piloto, a partir 
do seu lugar e que: 
 
1) Seja continuamente alimentado electricamente durante a operação normal e, depois de 

ocorrer uma falha total do sistema do gerador eléctrico, seja alimentado a partir de uma 
fonte independente do sistema do gerador eléctrico; 

 
2) Ofereça uma operação fiável por um período mínimo de 30 minutos depois de ocorrer 

falha total do sistema normal de gerador eléctrico, considerando outras cargas sobre o 
fornecimento de energia de emergência e os procedimentos de operação; 
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3) Opere independentemente de qualquer outro sistema indicador de atitude; 
 
4) Esteja automaticamente operativo depois de uma falha total do sistema normal de 

gerador eléctrico; e 
 
5) Seja adequadamente iluminado durante todas as fases da operação, 
 
 excepto no que se refere a aviões com uma massa máxima à descolagem de 5700 kg ou 

inferior, já matriculados num Estado membro da JAA em 1 de Abril de 1995 e 
equipados com um indicador de atitude suplementar no lado esquerdo do painel de 
instrumentos. 

 
m) Ao cumprir a alínea l), deve ser claramente evidente para a tripulação de voo que o indicador 

de atitude suplementar, estipulado nessa alínea, está a ser operado por energia de emergência. 
Quando este indicador dispuser de energia própria, deve haver uma indicação associada, no 
próprio instrumento ou no painel de instrumentos, quando esta energia estiver a ser usada. 

 
n) Uma prancheta de cartas ou mapas numa posição de fácil leitura, que se possa iluminar no 

caso de operações nocturnas. 
 
o) Se o sistema de instrumentos de atitude suplementar estiver certificado de acordo com 

a CS 25.1303 b 4) ou equivalente, os indicadores de volta e derrapagem poderão ser 
substituídos por indicadores de derrapagem. 

 
p) Sempre que sejam necessários instrumentos em duplicado, os requisitos abrangem indicadores 

separados para cada piloto e selectores separados ou outro equipamento associado, conforme 
apropriado; 
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q) Todos os aviões devem estar equipados com os meios que indiquem quando os instrumentos 
de voo requeridos não estão a ser devidamente alimentados; e 

 
r) Todos os aviões com limitações de compressibilidade não indicada de outro modo pelos 

indicadores de velocidade requeridos poderão ser equipados com um indicador do número 
Mach, em cada lugar de piloto. 

 
s) O operador não deverá efectuar operações de voo por instrumentos ou operações nocturnas a 

menos que o avião esteja equipado com auscultadores com microfone regulável ou 
equivalente para cada membro da tripulação de voo de serviço na cabina de pilotagem, bem 
como com um botão de transmissão nos comandos para cada piloto. 

 
OPS 1.655 

Equipamento Adicional para Operações com um único Piloto em Voos Nocturnos ou IFR 
 
O operador não deverá efectuar operações IFR com um só piloto, excepto se o avião estiver 
equipado com um piloto automático, com pelo menos um modo de direcção e um controlo de 
altitude. 
 

OPS 1.660 
Sistema de aviso de altitude 

 
a) O operador não deverá operar um avião de turbo-hélice cuja massa máxima à descolagem seja 

superior a 5700 kg ou com uma versão máxima aprovada de passageiros superior a 9 lugares, 
ou um avião turbo-reactor, excepto se estiverem equipados com um sistema de aviso de 
altitude, capaz de: 

 
1) Avisar a tripulação de voo sobre a aproximação a uma altitude previamente 

seleccionada; e 
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2) Avisar a tripulação de voo através de, pelo menos, um sinal auditivo, quando se desviar 
acima ou abaixo de uma altitude previamente seleccionada, 

 
 excepto no caso de aviões com uma massa máxima à descolagem até 5700 kg, com uma 

versão máxima aprovada superior a 9 passageiros e cujo primeiro Certificado de 
Navegabilidade individual tenha sido emitido num Estado membro da JAA antes 
de 1 de Abril de 1972 e já matriculados num Estado membro da JAA em 1 de Abril 
de 1995. 

 
OPS 1.665 

Sistema de aviso de proximidade do solo e sistema de percepção e aviso do terreno 
 
a) O operador não deverá operar um avião de turbina com uma massa máxima à descolagem 

superior a 5700 kg ou uma versão máxima aprovada superior a 9 passageiros excepto se 
estiver equipado com um sistema de aviso de proximidade do solo que inclua uma função de 
aviso de antecipação de perigo de terreno (Sistema de percepção e aviso do terreno – TAWS). 

 
b) O sistema de aviso de proximidade do solo deverá fornecer automaticamente, por meio de 

sinais auditivos, que podem ser complementados por sinais visuais, avisos distintos e 
atempados à tripulação de voo em caso de descida muito rápida com aproximação ao solo; de 
perda de altitude após a descolagem ou após uma aproximação falhada; de configuração 
incorrecta na aterragem, e de desvios da ladeira no sentido do solo. 

 
c) O sistema de percepção e aviso e do terreno deverá fornecer automaticamente à tripulação de 

voo, por meio de sinais visuais e auditivos e de um visor de percepção do terreno, tempo 
suficiente para evitar colisões de um voo controlado com o solo e facultar a capacidade de ver 
antecipadamente a altura que medeia entre o solo e o avião. 
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OPS 1.668 
Sistema de navegação de prevenção de colisão 

 
O operador não deverá operar um avião de turbina cuja massa máxima à descolagem seja superior 
a 5700 kg ou com uma versão máxima aprovada de passageiros superior a 19 lugares, excepto se 
este estiver equipado com um sistema de navegação de prevenção de colisão com um nível de 
desempenho mínimo de pelo menos ACAS II. 
 

OPS 1.670 
Equipamento de radar de tempo de aeronave 

 
a) O operador não deverá operar: 

 
1) Um avião pressurizado; ou 
 
2) Um avião não pressurizado que tenha uma massa máxima à descolagem superior 

a 5700 kg; ou 
 
3) Um avião não pressurizado que tenha uma versão máxima aprovada de 9 passageiros ou 

superior, excepto se o avião em causa estiver equipado com equipamento de radar de 
tempo, sempre que efectue voos nocturnos ou em condições meteorológicas por 
instrumentos, em áreas onde são previsíveis a ocorrência de trovoadas ou outras 
condições atmosféricas de risco, consideradas detectáveis através do radar de tempo de 
aeronave. 
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b) Para aviões de propulsão por hélice pressurizados, com uma massa máxima à descolagem 

inferior a 5700 kg e uma versão máxima inferior a 9 passageiros, o equipamento de radar 

meteorológico poderá ser substituído por outro equipamento capaz de detectar trovoadas e 

outras condições atmosféricas de risco, consideradas detectáveis com o equipamento de radar, 

desde que se obtenha a aprovação da Autoridade. 

 

OPS 1.675 

Equipamento para operações em condições de formação de gelo 

 

a) O operador não deverá operar um avião em condições reais ou previstas de formação de gelo, 

excepto se estiver equipado e certificado para operar nessas condições. 

 

b) O operador não deverá operar um avião em condições reais ou previstas de formação de gelo 

durante a noite, excepto se estiver equipado com meios de iluminação ou detecção da 

formação de gelo. Qualquer iluminação que se utilize não deverá causar reflexo ou 

encandeamento, pois tal pode perturbar a tripulação de voo no exercício das suas funções. 

 

OPS 1.680 

Equipamento de detecção de radiação cósmica 

 

O operador não deverá operar um avião acima de 15 000 m (49 000 pés), excepto se estiver 

equipado com um instrumento que meça e indique continuadamente a taxa de radiação cósmica 

total recebida (isto é, o total da radiação ionizante e de neutrões de origem galáctica e solar) e a 

dose cumulativa em cada voo. 
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OPS 1.685 

Sistema de comunicação da tripulação por interfone 

 

O operador não deverá operar um avião em que seja necessária uma tripulação com mais do que um 

membro, excepto se estiver equipado com um sistema de comunicação por interfones para a 

tripulação, incluindo auscultadores e microfones, não do tipo de suporte manual, para utilização por 

todos os membros da tripulação de voo. 

 

OPS 1.690 

Sistema de interfones dos tripulantes 

 

a) O operador não deverá operar um avião com uma massa máxima à descolagem superior 

a 15 000 kg ou com uma versão máxima aprovada superior a 19 passageiros, excepto se 

estiver equipado com um sistema de comunicação por interfones para a tripulação. 

Exceptuam-se os aviões cujo primeiro certificado de navegabilidade individual tenha sido 

emitido antes de 1 de Abril de 1965, e já matriculados num Estado membro a partir 

de 1 de Abril de 1995. 

 

b) O sistema de comunicação por interfones, para a tripulação, estipulado neste parágrafo, 

deverá: 

 

1) Poder operar independentemente do sistema de comunicação com os passageiros, 

excepto no que respeita a auscultadores, microfones, interruptores de selectores e 

dispositivos de sinalização; 

 

2) Fornecer um meio de comunicação em dois sentidos, entre a cabina da tripulação de voo e: 

 

i) Cada compartimento de passageiros; 
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ii) Cada cozinha ("galley") situada em local diferente do nível do compartimento de 

passageiros; e 

 

iii) Cada cabina remota de tripulação que não esteja no nível do compartimento de 

passageiros e não seja de fácil acesso a partir do mesmo. 

 

3) Ser prontamente acessível para utilização por cada tripulante a partir do seu lugar, na 

cabina de tripulação de voo; 

 

4) Ser de fácil acesso para utilização a partir dos lugares dos tripulantes de cabina, 

próximo de cada saída separada ou de cada par de saídas de emergência, ao nível 

do chão; 

 

5) Ter um sistema de aviso incorporando sinais auditivos ou visuais para utilização pelos 

tripulantes de voo no sentido de avisar a tripulação de cabina e vice-versa; 

 

6) Possibilitar ao receptor de uma comunicação determinar se se trata de uma comunicação 

normal ou de emergência; e 

 

7) Proporcionar, em terra, um meio de comunicação nos dois sentidos entre o pessoal de 

terra e pelo menos dois tripulantes de voo. 
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OPS 1.695 

Sistema de comunicação com os passageiros 
 
a) O operador não deverá operar um avião com uma versão máxima aprovada superior 

a 19 passageiros, excepto se estiver instalado um sistema de comunicação com os passageiros. 

 

b) O sistema de comunicação referido na alínea anterior deverá: 

 

1) Operar independentemente dos sistemas de interfones, excepto no que respeita a 

auscultadores, microfones, interruptores de selectores e dispositivos de sinalização; 

 

2) Estar prontamente acessível para uso imediato a partir de cada lugar dos tripulantes 

de voo; 

 

3) Para cada saída de emergência dos passageiros, ao nível do chão, que tenha adjacente 

um lugar de tripulação de cabina, deverá ter um microfone facilmente acessível ao 

membro da tripulação de cabina sentado, excepto quando um microfone possa servir 

mais do que uma saída, desde que a proximidade das saídas permita a comunicação 

verbal não assistida por microfone, entre os tripulantes de cabina quando sentados; 

 

4) Poder ser operado dentro de 10 segundos por um membro da tripulação de cabina, em 

cada lugar do compartimento a partir do qual a utilização é acessível; e 

 

5) Ser audível e inteligível em todos os lugares dos passageiros, nos lavabos, nos lugares e 

postos de trabalho da tripulação de cabina. 
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OPS 1.700 

Gravadores de voz da cabina de pilotagem – 1 

 

a) O operador não deverá operar um avião cujo primeiro certificado de navegabilidade tenha 

sido emitido em 1 de Abril de 1998 ou posteriormente, e que: 

 

1) seja um multi-motor de turbina, com uma versão máxima aprovada superior 

a 9 passageiros; ou 

 

2) Possua uma massa máxima aprovada de descolagem superior a 5700 kg, 

 

excepto quando equipado com um gravador de voz na cabina de pilotagem, que registe 

com referência a uma determinada escala de tempo: 

 

i) Comunicações de voz transmitidas ou recebidas através do equipamento de rádio-

comunicações da cabina; 

 

ii) o ambiente audível da cabina, incluindo sem interrupção, os sinais audio recebidos 

de cada microfone utilizado; 

 

iii) Comunicações de voz de membros da tripulação a utilizarem o sistema de 

interfonia do avião; 

 

iv) vozes ou sinais audio que identifiquem ajudas de navegação ou de aproximação, 

recebidas num auscultador ou num altifalante; e 
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v) Comunicações de voz de tripulantes de voo, utilizando o sistema de comunicação 

com os passageiros, se instalado. 

 

b) O gravador de voz da cabina de pilotagem deverá ter capacidade para guardar a informação 

gravada durante, pelo menos, as 2 últimas horas de operação. Exceptuam-se os aviões cuja 

massa máxima à descolagem seja igual ou inferior a 5700 kg, caso em que tal período pode 

ser reduzido para 30 minutos. 

 

c) O gravador de voz deverá iniciar automaticamente a gravação antes do início de rolagem do 

avião pelos seus próprios meios, devendo continuar a gravar até o voo ter terminado, quando 

o avião deixa de se movimentar por meios próprios. Adicionalmente, dependendo da 

disponibilidade de energia eléctrica, o gravador de voz da cabina de pilotagem deve começar 

a gravação logo que possível, durante as verificações de sistemas da cabina de pilotagem, 

antes do arranque dos motores no início do voo, até ao momento de realização das 

verificações da cabina de pilotagem, imediatamente após a paragem dos motores, no final do 

voo. 

 

d) O gravador de voz da cabina de pilotagem deverá ter um dispositivo que permita a sua 

localização na água. 

 

OPS 1.705 

Gravadores de voz da cabina de pilotagem – 2 

 

a) O operador não deverá operar qualquer avião multi-motor de turbina cujo primeiro 

Certificado de Navegabilidade individual tenha sido emitido a partir de 1 de Janeiro de 1990 e 

até 31 de Março de 1998 inclusive, cuja massa máxima à descolagem seja igual a 5700 kg ou 

inferior e que tenha uma versão máxima aprovada superior a 9 passageiros, salvo se estiver 

equipado com um gravador de voz de cabina de pilotagem que registe: 

 

1) Comunicações de voz transmitidas ou recebidas através do equipamento de rádio-

comunicações da cabina; 
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2) O ambiente audível da cabina de voo, incluindo, sem interrupção, os sinais audio 

recebidos de cada microfone utilizado; 

 

3) Comunicações de voz de membros da tripulação a utilizarem o sistema de interfonia do 

avião; 

 

4) Vozes ou sinais audíveis que identifiquem ajudas de navegação ou de aproximação, 

recebidas num auscultador ou num altifalante; e 

 

5) Comunicações de voz de tripulantes de voo, utilizando o sistema de comunicação com 

os passageiros, se instalado. 

 

b) O gravador de voz da cabina de pilotagem deverá ter a capacidade para guardar a informação 

gravada durante, pelo menos, os últimos 30 minutos da operação. 

 

c) O gravador de vozes deverá iniciar automaticamente a gravação antes do início da rolagem do 

avião pelos seus próprios meios, devendo continuar a gravar até ao final do voo, quando o 

avião deixa de se movimentar por meios próprios. Adicionalmente, dependendo da 

disponibilidade de energia eléctrica, o gravador de voz da cabina de pilotagem deve começar 

a gravação logo que possível, durante as verificações de sistemas na cabina de pilotagem, 

antes do arranque dos motores no início do voo, até ao momento de realização das 

verificações da cabina de pilotagem, imediatamente após a paragem dos motores, no final 

do voo. 

 

d) O gravador de vozes da cabina de pilotagem deverá ter um dispositivo que permita a sua 

localização na água. 
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OPS 1.710 

Gravadores de voz da cabina de pilotagem – 3 

 

a) O operador não deverá operar qualquer avião, cuja massa máxima à descolagem seja superior 

a 5700 kg e cujo primeiro de navegabilidade individual tenha sido emitido antes de 1 de Abril 

de 1998, salvo se estiver equipado com um gravador de voz da cabina de pilotagem que 

registe: 

 

1) Comunicações de voz transmitidas ou recebidas através do equipamento de rádio-

comunicações da cabina; 

 

2) O ambiente audível da cabina de voo; 

 

3) Comunicações de voz de membros da tripulação a utilizarem o sistema de interfonia do 

avião; 

 

4) Vozes ou sinais audio que identifiquem ajudas de navegação ou de aproximação, 

recebidas num auscultador ou num altifalante; e 

 

5) Comunicações de voz de tripulantes de voo, utilizando o sistema de comunicação com 

os passageiros, se instalado. 

 

b) O gravador de voz da cabina de pilotagem deverá ter a capacidade para guardar a informação 

gravada durante, pelo menos, os últimos 30 minutos da operação. 
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c) O gravador de voz deverá iniciar automaticamente a gravação antes do início da rolagem do 

avião pelos seus próprios meios e deverá continuar a gravar até ao final do voo, quando o 

avião deixa de movimentar-se por meios próprios. 

 

d) O gravador de voz da cabina de pilotagem deverá ter um dispositivo que permita a sua 

localização na água. 

 

OPS 1.715 

Registadores de parâmetros de voo – 1 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.715) 

 

a) O operador não deverá operar um avião cujo primeiro Certificado de Navegabilidade tenha 

sido emitido em 1 de Abril de 1998 ou posteriormente, e que: 

 

1) seja um multi-motor de turbina, com uma versão máxima aprovada superior 

a 9 passageiros; ou 

 

2) tenha uma massa máxima aprovada de descolagem superior a 5700 kg, 

 

 salvo se estiver equipado com um registador de parâmetros de voo que utilize um 

método digital de registo e armazenamento de parâmetros e um método que permita a 

rápida recuperação desses parâmetros. 

 

b) O registador de parâmetros de voo deverá ter capacidade para guardar os parâmetros gravados 

durante, pelo menos, as últimas 25 horas de operação. Exceptuam-se os aviões com uma 

massa máxima certificada à descolagem igual ou inferior a 5700 kg, em que o período acima 

referido pode ser reduzido para 10 horas. 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 257 
ANEXO DG C III   PT 

c) O registador de parâmetros de voo deverá, com referência a uma determinada escala de 

tempo, registar: 

 

1) Os parâmetros enumerados nos Quadros A1 ou A2 do Apêndice 1 à OPS 1.715, 

conforme for aplicável; 

 

2) Para os aviões com massa máxima à descolagem superior a 27 000 kg, os parâmetros 

adicionais enumerados no Quadro B do Apêndice 1 à OPS 1.715; 

 

3) Para os aviões especificados na alínea a), o registador de parâmetros de voo deve 

registar quaisquer parâmetros específicos, relativamente a um projecto novo ou único ou 

a características operacionais do avião, conforme determinado pela Autoridade durante 

a emissão do certificado de tipo ou do certificado de tipo suplementar; e 

 

4) Para os aviões equipados com um sistema de visualização electrónica, os parâmetros 

enumerados no Quadro C do Apêndice à OPS 1.715, salvo que, para os aviões cujo 

primeiro Certificado de Navegabilidade individual tenha sido emitido antes 

de 20 de Agosto de 2002, os parâmetros para os quais: 

 

i) O sensor não esteja disponível; ou 

 

ii) O sistema ou equipamento do avião que gera os parâmetros precise de ser 

modificado; ou 

 

iii) Os sinais que sejam incompatíveis com o sistema de registo, 

 

podem não ser gravados se a Autoridade aceitar. 
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d) Os parâmetros deverão ser obtidos de fontes do avião que permitam estabelecer uma 

correlação exacta com a informação mostrada à tripulação de voo. 

 

e) O registador de parâmetros de voo deverá iniciar automaticamente o registo antes do avião 

iniciar a rolagem pelos seus próprios meios e parar automaticamente quando o avião se 

imobilizar. 

 

f) O registador de parâmetros de voo deverá estar munido de um dispositivo que permita a sua 

localização na água. 

 

g) Os aviões cujo primeiro Certificado de Navegabilidade individual tenha sido emitido 

em 1 de Abril de 1998 ou posteriormente, mas não após 1 de Abril de 2001, podem não ser 

obrigados a cumprir a OPS 1.715 c) se aprovados pela Autoridade e desde que: 

 

1) O cumprimento da OPS 1.715 c) não possa ser realizado sem uma ampla modificação 

dos sistemas e equipamentos do avião para além do sistema de registo de parâmetros de 

voo; e 

 

2) O avião cumpra a OPS 1.715 c) excepto o parâmetro 15b) do Quadro A do Apêndice 1 à 

OPS 1.720, que não necessita de ser registado. 
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OPS 1.720 

Registadores de parâmetros de voo – 2 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.720) 

 

a) O operador não deverá operar um avião cujo primeiro certificado de navegabilidade tenha 

sido emitido entre 1 de Junho de 1990 e 31 de Março de 1998 inclusive, que tenha uma massa 

máxima à descolagem aprovada superior a 5700 kg, salvo se estiver equipado com um 

registador de parâmetros de voo que disponha de um método digital de registo e 

armazenamento de parâmetros e um método de rápida recuperação desses parâmetros. 

 

b) O registador de parâmetros de voo deverá ter capacidade para guardar os parâmetros gravados 

durante, pelo menos, as últimas 25 horas de operação. 

 

c) O registador de parâmetros de voo deverá, com referência a uma determinada escala de 

tempo, registar: 

 

1) Os parâmetros enumerados no Quadro A do Apêndice 1 à OPS 1.720; e 

 

2) Para os aviões com massa máxima à descolagem até 27 000 kg, os parâmetros 

adicionais enumerados no Quadro B do Apêndice 1 à OPS 1.720. 

 

d) Para os aviões com massa máxima à descolagem até 27 000 kg, se a Autoridade aceitar, não é 

necessário registar os parâmetros 14 e 15b do Quadro A do Apêndice 1 à OPS 1.720, quando 

se verificar qualquer das seguintes condições: 

 

1) O sensor não estar prontamente disponível, 
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2) Não haver suficiente capacidade disponível no sistema de registo de parâmetros de voo, 

 

3) Ser necessária uma alteração no equipamento gerador dos parâmetros. 

 

e) Para os aviões com uma massa máxima de descolagem superior a 27 000 kg, se a Autoridade 

aceitar, não é necessário registar os seguintes parâmetros: 15b do Quadro A do Apêndice 1 à 

OPS 1.720 e 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 do Quadro B do Apêndice 1, se qualquer das 

seguintes condições se verificar: 

 

1) O sensor não estar prontamente disponível, 

 

2) Não haver suficiente capacidade disponível no sistema de registo de parâmetros de voo, 

 

3) Ser necessária uma alteração no equipamento gerador dos parâmetros, 

 

4) No que se refere aos parâmetros de navegação (selecção de frequência NAV, distância 

DME, latitude, longitude, velocidade ao solo e deriva), os sinais não estarem 

disponíveis em forma digital. 

 

f) Os parâmetros individuais que possam ser determinados por cálculo a partir dos outros 

parâmetros gravados não precisam de ser registados, se a Autoridade aceitar. 

 

g) Os parâmetros deverão ser obtidos de fontes do avião que permitam estabelecer uma 

correlação exacta com a informação mostrada à tripulação de voo. 
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