
1 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antônio Eduardo Vale de Azeredo 

 

 

Objetivos de Segurança para Aeronaves em Certificação 
 

 

 

 

 

Trabalho de Graduação 

2016 

 

 

 

Aeronáutica 
 

 

 

 

 
 

 
 



2 

CDU:629.73.072 

 

Antônio Eduardo Vale de Azeredo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivos de Segurança para Aeronaves em Certificação 
 

 

 
 

 

 

Orientador 

Prof. Dr. Adson Agrico de Paula (ITA) 

 

 

 

 

Orientador 

1º Ten. Vítor Henrique Oliveira Bourguignon (IFI) 

 

 

 

 

 

 

Engenharia Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 

 

2016 

 



3 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 

Divisão de Informação e Documentação 

Azeredo, Antônio Eduardo Vale de 

Objetivos de Segurança para Aeronaves em Certificação / Antônio Eduardo Vale de Azeredo 

São José dos Campos, 2016. 

              53f. 

 

   Trabalho de Graduação – Divisão de Aeronáutica  – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2016. 

Orientadores: Prof. Dr. Adson Agrico de Paula – ITA e 1º Ten Eng. Vítor Henrique Oliveira Bourguignon 

 

   1. Segurança do voo.  2. Certificação.  3. Regulamentação aeronáutica.  4. Gerenciamento de riscos.   

5. Engenharia aeronáutica.   I. Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. II. Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica. Divisão de Aeronáutica.  III. Objetivos de Segurança para Aeronaves em 

Certificação. 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

AZEREDO, Antônio Eduardo Vale de; Objetivos de Segurança para Aeronaves em Certificação. 

2016. /53f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 

São José dos Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

CESSÃO DE DIREITOS 

 

NOME DO AUTOR: Antônio Eduardo Vale de Azeredo 

TÍTULO DO TRABALHO: Objetivos de Segurança para Aeronaves em Certificação 

TIPO DO TRABALHO/ANO: Graduação / 2016 

 

 

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias deste 

trabalho de graduação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e 

científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta monografia de 

graduação pode ser reproduzida sem a autorização do autor. 

 

 

 

 

 
Antônio Eduardo Vale de Azeredo 

Rua H8-A, apt 133, Campus do CTA 

CEP 12228-460, São José dos Campos - SP 

 

 

 



4 

OBJETIVOS DE SEGURANÇA PARA AERONAVES EM CERTIFICAÇÃO 

 

 
Essa publicação foi aceita como Relatório Final de Trabalho de Graduação 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Antônio Eduardo Vale de Azeredo 

Autor 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr Adson Agrico de Paula (ITA) 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

1º Ten Eng Vítor Henrique Oliveira Bourguignon (IFI) 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. André Valderato Gomes Cavalieri 

Coordenador do Curso de Engenharia Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José dos Campos, _____ de _________ de _______ 

 
 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a meus amados pais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

Agradecimentos 

 
  
 Agradeço a Deus por me proporcionar a vida, que por ser repleta de desafios e incertezas é 

maravilhosa.  

Agradeço a meus pais Maria Salomé Nepomuceno Vale e Dilger Leal de Azeredo que sempre 

me proporcionaram os ensinamentos para que, um dia, na falta deles, eu fosse um homem 

autossuficiente e capaz de enfrentar o mundo de maneira justa e honesta. A saudade que sinto de 

vocês é enorme.  

 Agradeço à minha tia Cláudia e Alessandro por me incentivarem a persistir e continuar no 

ITA sempre com a frase “tudo passa, inclusive as coisas ruins”. 

 Agradeço ao professor Adson e ao tenente Bourguignon pela orientação nesse trabalho de 

graduação, a ajuda de vocês foi fundamental e sou eternamente grato pela paciência em me conduzir 

ao trabalho final.  

 Agradeço ao professor Boomer, pessoa maravilhosa de coração enorme que considero como 

um grande amigo, e que em um dos momentos mais cruciais da minha estadia no ITA lutou, batalhou 

e confiou em mim para que eu pudesse chegar ao fim. 

Agradeço também aos meus amigos Victor Hugo Tonussi e Vinícius Roman pela amizade na 

Escola Preparatória de Cadetes do Ar, nessa fase da minha vida vocês foram fundamentais e a partir 

do momento que nossas trajetórias de vida se afastaram tive certeza que carregaria nossa amizade 

desde então. 

Agradeço ao meu amigo Luiz Fernando Medeiros pela grande amizade que tivemos em 

Barbacena. 

Por fim, agradeço ao aluno aleatório João Paulo, ao Gustavo Kanaan, Marcelo Pereira e à 

Marina Azevedo pela amizade e paciência comigo no ITA. Vocês foram fundamentais na minha vida 

acadêmica aqui e não sabem o quão importante foram para que eu pudesse concluir a graduação, visto 

que a força necessária, bem como a infinita paciência que precisei ter muitas vezes vieram de palavras 

doces e sábias de vocês. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando se nasce pobre, estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema” 

Autor Desconhecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Resumo 

 

  

              A partir da década de 1940 a quantidade de aeronaves produzidas no mundo aumentou 

drasticamente, sendo que foi observado a importância do processo de certificação de produtos 

aeronáuticos e recomendado pela recém criada International Civil Aviation Organization (ICAO). 

Entretanto é a partir do ano de 2004 que diversos países signatários da ICAO se reuniram para definir 

parâmetros de certificação de sistemas de aeronaves militares, visto que tal assunto passou a ser de 

importância de inúmeros países.  

               O processo de certificação de produtos aeronáuticos era feita somente pelo Instituto de 

Fomento e Coordenação Industrial (IFI), no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

(DCTA), entretanto em 2006, com a criação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) tal ins-

tituto passo a emitir certificações apenas de produtos aeronáuticos militares. 

               Nesse contexto, este trabalho de graduação (TG) tem a finalidade de criar uma norma de 

certificação de sistemas para aeronaves militares, visto que tal documento não existe na FAB. Para 

tal, é utilizado como referência as normas já existentes em alguns países, como Canadá, Estados 

Unidos da América e Itália. 
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Abstract 

 

From the 1940s onwards, the number of aircraft produced in the world increased dramatically, 

and the importance of the aeronautical product certification process was observed. This was then 

recommended by the newly created International Civil Aviation Organization (ICAO). However, it 

was not until 2004 that a number of ICAO signatory countries met to define parameters for the certi-

fication of military aircraft systems, as this subject became relevant to many countries. 

In Brazil, the process of certification of aeronautical products was done only by the Institute 

of Development and Industrial Coordination (IFI), in the Department of Aerospace Science and 

Technology (DCTA), however in 2006, with the creation of the National Civil Aviation Agency 

(ANAC). This institute began issuing certifications only for military products. 

In this context, this graduation project (TG) aims to create a system certification standard for 

military aircraft, since such a document does not exist in the FAB. To do this, it was used existing 

standards in other countries, such as Canada, the United States of America and Italy. 
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Objetivos de Segurança para Aeronaves em Certificação 
 
 

1) Contexto Histórico 
 

  Segundo Kanaan, a partir da intensificação da produção aeronáutica no período da 

Segunda Guerra Mundial o índice de acidentes aeronáuticos cresceu significativamente, visto que a 

quantidade de aeronaves em circulação aumentou e o nível de segurança se manteve o mesmo. Assim 

sendo, criou-se em 1944, na Convenção de Chicago, a International Civil Aviation Organization 

(ICAO), uma agência das Nações Unidas na qual inúmeros países do mundo (sendo o Brasil um dos 

signatários) se comprometeram a cumprir recomendações da mesma com a finalidade de se criar um 

padrão internacional de segurança aeronáutica, seja na produção ou operação de uma aeronave. Foi-

se, então, acordado entre os signatários requisitos mínimos de segurança para a indústria aeronáutica. 

 A ICAO serviu como uma referência mundial de assuntos relacionados ao meio aeronáutico, 

entretanto tal fato não impediu que alguns países desenvolvessem suas próprias agências regulatórias, 

sendo nos Estados Unidos criada a Federal Aviation Administration (FAA), no Brasil o Instituto de 

Fomento e Coordenação Industrial (IFI) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) assumem 

esse papel no âmbito militar e civil, respectivamente, na Europa tem-se a European Aviation Safety 

Agency (EASA), entre outros. 

 Nas diversas Agências Reguladoras, assume-se que as mesmas são autoridades nacionais no 

que lhes compete, ou seja, elas representam o governo federal no âmbito a que lhe é destinada e as 

empresas que desejam usufruir do espaço aéreo ou aeroportuário, bem como produzir produtos 

aeronáuticos, devem se sujeitar às exigências e recomendações por ela impostas. 

 Nesse contexto, tem-se que aeronaves e produtos aeronáuticos devem cumprir requisitos de 

segurança do sistema (Safety) impostos pelas Agências Reguladoras.  

Entretanto é de acordo comum que os números de referência em Safety são baseados em 

acidentes catastróficos de aeronaves civis de transporte ocorridos entre a década de 1960. Nessa época 

verificou-se que esses acidentes são de causa: 

 

 De aeronavegabilidade: 

o Trem de Pouso, 

o Fuselagem (airframe), 

o Incêndios (na cabine e banheiros), 

o Motor, 

o Sistemas. 
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 Operacional: 

o Colisão com pássaros, 

o Out of runway, 

o Pouso forçado, 

o Overshoot/overrun, 

o Problemas meteorológicos, 

o Impacto no solo, 

o Undershoot, 

o Variados. 

A partir dos anos próximos a 1960 o número de acidentes aeronáuticos começou a decrescer, 

então, verificou-se que esse número tenderia a uma taxa de um acidente para cada um milhão de horas 

de voo, ou seja, foi-se definido que o risco aceitável para um acidente catastrófico seria de 1×10−6 

por hora de voo.  

 

Figura 𝟏. 𝟏: Curva de tendência da quantidade de acidentes por milhões de partidas ao longo dos anos 

 

Como se verificou que 10% dos acidentes catastróficos eram causados pelos sistemas, então 

o risco de acidente catastrófico causado pelos sistemas é de 1×10−7 por hora de voo. 
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Foram estimados, ainda, que 10 sistemas em uma aeronave são capazes de causar uma falha 

catastrófica e em cada um desses 10 sistemas existem 10 condições de falhas capazes de causar um 

acidente catastrófico. Logo, o risco mínimo aceitável para cada condição de falha deve ser menor que 

1×10−9 por hora de voo. Vale a pena ressaltar que a importância desse número se faz pela ordem de 

grandeza (10−9) e não pelo valor exato 1×10−9. 

Esquematicamente, tem-se: 

 

Figura 𝟏. 𝟐: Diagrama que demonstra a obtenção do valor 𝟏𝟎−𝟗 de falha catastrófica por hora de voo 

  

De uma maneira geral, tem-se que dada uma severidade e uma probabilidade de falhas, os 

riscos aceitável e inaceitável se fazem a partir de uma fronteira, como pode ser visto: 

 

Figura 𝟏. 𝟑: Risco aceitável e inaceitável na aviação de transporte civil 
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Tendo-se em vista condições mínimas de segurança existe uma balança no “Julgamento de 

Engenharia” (Engineerig Judgment) no qual se deve ponderar severidade e probabilidade de 

ocorrência. Dessa forma, se a ocorrência de um evento é catastrófica, então sua probabilidade de 

ocorrência deve ser extremamente improvável.  

Além disso, segundo arrazoado do Tenente Bourguignon, uma falha de um elemento primário 

da Análise da Árvore de Falhas (Fault Tree Analysis – FTA) não pode levar a um evento catastrófico, 

sendo essa condição baseada na metodologia fail-safe. Assim sendo, um evento catastrófico, quando 

houver, deve ser consequente de uma cadeia de eventos que resultem no mesmo. Dessa forma, a não 

existência de um evento catastrófico é inimaginável, visto que é inerente de todo o sistema, no qual 

todas as aeronaves estão inseridas, a presença de percussores que podem desencadear uma catástrofe, 

deixando mais claro ainda a importância do Safety para a aviação mundial. 

Objetivando-se a melhoria dos níveis de segurança, existe um trade-off significante nesse 

assunto. Esse trade-off se dá entre nível de segurança e gastos econômicos.  

Um aumento no nível de segurança se dá através de aumento nos gastos econômicos, 

entretanto o comportamento do nível de segurança apresenta comportamento assintótico enquanto os 

gastos tendem a infinito. Tal fato implica que mesmo aplicando a metodologia fail-safe, no qual existe 

a presença de redundâncias, essa redundância pode ser feita inúmeras vezes, aumentando o gasto 

econômico de maneira muito significativa, enquanto o nível de segurança pouco aumenta. 

Para ilustrar a ideia supracitada, utilizou-se Farhat aula 3, suponha componentes todos iguais, 

com confiabilidade 0,8 e preço igual a 0,1. Aplicando-se a redundância em paralelo desses 

componentes, tem-se que: 

 

Tabela 𝟏. 𝟏: Ilustração do trade-off nível de confiança versus custo  

Número de 

Componentes 

Confiabilidade 

do Sistema 

Incremento de 

Confiabilidade 

% Confiabilidade 

Incrementada ao 

Elemento Simples 

Preço 

Total do 

Sistema 

1 0,8 − − 0,1 

2 0,96 0,16 20 0,2 

3 0,992 0,032 24 0,3 

4 0,9984 0,0064 24,8 0,4 

5 0,99968 0,00128 24,96 0,5 

6 0,999936 0,000256 24,99 0,6 
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Figura 𝟏. 𝟒: Incremento no Nível de Segurança (Confiabilidade do Sistema) e Custos 

 

Nota-se, portanto, que os níveis de segurança apresentam comportamento assintótico, 

enquanto os custos crescem indeterminadamente (neste exemplo, de maneira linear). 

Dessa forma, para se ter uma considerável variação do nível de segurança mantendo os custos, 

ou seja, deformar a curva Nível de Segurança versus Custos Econômicos, é necessário investir em: 

 Tecnologia, 

 Metodologia, 

 Julgamento de Engenharia, 

 Criatividade, 

 Processos Otimizados, 

 Adequação a Normas de Qualidade, entre outros. 
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Figura 𝟏. 𝟓: Trade-off entre nível de segurança e custos econômicos e os critérios de deformação da curva 

 

 Além de se conceituar os diversos critérios e análises de segurança do sistema (Safety) é 

necessário que sua aplicação se faça de maneira correta, visando evitar falhas catastróficas. A título 

exemplo, em 31 de novembro de 1996, a empresa brasileira Táxi Aéreo Marília (TAM®) operava 

uma aeronave holandesa Fokker 100® quando um acidente catastrófico ocorreu com o sistema de 

empuxo reverso levando à queda da aeronave na cidade de São Paulo, após decolagem do Aeroporto 

de Congonhas, causando 99 mortes (95 pessoas a bordo, sendo 89 passageiros e 6 tripulantes, e 4 

pessoas em solo).  

O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) 

concluiu que no processo de certificação do Fokker 100® no Brasil, em 1990, o sistema de falhas do 

sistema tinha probabilidade de 10−11, no qual, segundo a FAR 25.1309 é extremamente improvável 

de ocorrer. Entretanto, uma possível condição de falha foi desconsiderada na Análise da Árvore de 

Falhas, sendo que com a existência da mesma a probabilidade de falhas seria da ordem de 10−6. Para 

esse valor de probabilidade, a agência reguladora não aprovaria a certificação dessa aeronave até que 

modificações fossem feitas no sistema para que o nível de probabilidade de falhas fosse inferior a 

10−9, como recomenda a FAR 25.1309, ou seja, uma cadeia de acontecimentos desencadeou um 

evento catastrófico. 

 No meio militar, as autoridades competentes sempre tiveram interesse em assuntos 

relacionados a Safety. Para exemplificar, atualmente, a Força Aérea Brasileira mantém o Instituto de 
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Fomento e Coordenação Industrial (IFI) com essa finalidade. Para ratificar esse interesse, nos dias 22 

e 23 de junho de 2004 representantes militares de diversos países se reuniram, na International 

Military Aviation Authority para discutirem um tema comum: a necessidade de uma autoridade 

regulatória na aeronavegabilidade de aeronaves militares. Nesse encontro, muitos programas foram 

modelados a partir dos programas Safety para aeronaves civis, ajustando-se as peculiaridades da 

aviação militar, sendo elas: 

 

 Diferentes requisitos: 

o Os requisitos de qualidade de aeronaves civis não consideram o papel, missão 

e tarefa das aeronaves militares no ambiente operacional a que se destinam. 

 Armamentos: 

o As normas de aeronavegabilidade civis não possuem material que se referem a 

componentes equivalentes a armamentos.  

 Dispositivos de autodefesa: 

o Aeronaves militares operam em ambientes hostis que exigem o uso de chaff, 

flares e outras tecnologias de autodefesa.  

 Operações de guerra: 

o Operações relacionada a guerras incluem missões extremamente perigosas em 

condições de necessidade operacional. 

 Função, missão e tarefas: 

o Diversas funções, missões e tarefas militares são únicas e não possuem ativi-

dades equivalentes na aviação civil. 

 Ambiente de uso: 

o Aeronaves militares inúmeras vezes operam sob condições climáticas adver-

sas, devendo executar a missão sob condições muitas vezes extremas. 

 Tecnologia militar: 

o Os requisitos de desempenho para aeronaves militares demandam rápidos 

avanços tecnológicos que podem ser implementados antes de estarem maduros. 

 Tendo em vista que o processo de Safety da aviação civil fornece uma excelente base para os 

programas militares, houve nesse encontro uma reaproximação dos militares com os programas: 

 FARs, 

 JARs, e outros. 
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Além dos materiais de aconselhamento: 

 FAA Advisory Circulars, 

 RTCA DO-178B, 

 RTCA DO-254, 

 SAE ARP4754, 

 SAE ARP4761 e outros. 

Tendo-se em vista todas as peculiaridades já citadas e considerando que a atividade-fim das 

forças armadas não é, de maneira geral, semelhante com a atividade-fim das empresas aeronáuticas 

civis, decidiu-se aceitar o risco (acceptable risk) menor para as aeronaves militares, de maneira tal 

que o fator aceitável para a aviação civil multiplicada por um fator 10 fornece o nível de aceitação 

militar para aeronaves de transporte. 

 

Figura 𝟏. 𝟔: Comparação entre os níveis de aceitação para aeronaves civis e militares 

 

 Levou-se em consideração também as diferentes categorias das aeronaves militares, sendo 

que foi adotado para uma falha catastrófica a probabilidade de aceitação deve ser inferior a: 

 10−8 para aeronaves militares de transporte, 

 10−7 para helicópteros militares, 

 10−6 para aeronaves militares a jato. 
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Figura 𝟏. 𝟕: Níveis de aceitação para diferentes categorias de aeronaves militares 

 

 Na aviação militar existe maior flexibilidade nos requisitos de níveis de segurança (Safety) 

aceitável e inaceitável. Além disso, o conceito de aceitável e inaceitável é geralmente baseado na taxa 

de aceitação do acidente, logo para uma situação em tempos de guerra, por exemplo, o nível de 

segurança pode ficar ainda mais flexível, de maneira tal que níveis de segurança abaixo dos referidos 

na Figura 10 podem ser reduzidos (desde que o acceptable risk seja aceito pela autoridade 

competente), visto que a atividade-fim exige urgência e prontidão. Tal fato pode ser observado em: 

 

Figura 𝟏. 𝟖: Nível de aceitação extremo para uma aeronave militar 
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 Portanto, tendo-se em vista a carência de material de Safety para aeronaves militares, bem 

como a preocupação das autoridades no assunto, é recomendado (por especialistas no assunto) um 

fórum de aeronavegabilidade para a aviação militar. Ainda é recomendado que esse fórum seja feito 

aproximando-se dos programas de Safety já existentes para as aeronaves civis, mas levando-se em 

consideração as peculiaridades da aviação militar, bem como a diferença da atividade-fim da mesma 

quando comparada com a atividade-fim da aviação civil. Para tal, é ideal que cada país adote critérios 

de níveis de segurança tendo em vista a particularidade de sua frota, densidade demográfica, fatores 

econômicos e outros. 

 
2) Norma MIL-STD-882E e Norma TAM 
 

 A Norma MIL-STD-882E, divulgada pelo Departamento de Defesa (DoD) dos Estados Uni-

dos da América em 11 de maio de 2012, é um documento que discorre sobre a prática padrão de 

segurança do sistema abordada pela Engenharia de Sistemas (ES) do DoD. A Norma tem como ob-

jetivo eliminar os perigos, onde for possível, e minimizar os riscos onde os perigos não podem ser 

eliminados. Dessa forma, o documento abrange os perigos que se aplicam aos sistemas, produtos, 

equipamentos, infraestrutura (incluindo hardware e software) ao decorrer do projeto, desenvolvi-

mento, teste, produção, uso e descarte dos mesmos. 

 A prática padrão de segurança do sistema contida na Norma fornece um método genérico 

(metodologia), ou seja, uma padronização para a identificação, classificação e redução dos perigos.  

 Vale a pena ressaltar que este documento tem cunho militar e foi produzido tendo como com-

promisso a proteção do pessoal contra acidentes fatais, ferimentos, doenças do trabalho e salvaguar-

dar os sistemas de defesa, infraestrutura e propriedade contra destruição acidental ou dano enquanto 

se executa uma missão requerida pela defesa nacional norte-americana.  

 Assim sendo, o objetivo do DoD é expandir a utilização da metodologia de segurança do 

sistema presente na MIL-STD-882E para integrá-la à gerência do risco em todo o processo de Enge-

nharia de Sistemas. Consequentemente, não somente os profissionais relacionados à segurança de 

sistemas podem se guiar pela Norma, mas também profissionais provenientes de diversas áreas, como 

por exemplo, engenheiros de proteção ao incêndio, profissionais relacionados com saúde ocupacional 

(médicos e engenheiros do trabalho) e engenheiros ambientais, para que de maneira conjunta possam 

identificar perigos e diminuir riscos através de todo o processo abrangido pela ES. 

 A Norma supracitada está em conformidade com as Instruções do Departamento de Defesa 

(DoDI), sendo elas: 
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 DoDI 5000.02 – Operação do Sistemas de Aquisição de Defesa: define as autoridades que 

aceitarão os riscos. 

 DoDI 6055.07 – Notificação de acidentes, investigação, relatório e registro. 

 Destaca-se o fato de que a MIL-STD-882E é a versão mais atualizada da Norma MIL-STD-

882, sendo que esta versão incorporou mudanças para atender os pedidos do governo norte-ameri-

cano e da indústria interessada em firmar contrato ou solicitação com o mesmo para restabelecer a 

descrição das tarefas a serem realizadas por cada parte. 

 Para que todos os interessados na prática padrão de segurança do sistema tenham os mesmo 

entendimentos sobre o assunto, então definiu-se de maneira bem clara alguns termos amplamente 

utilizados. Dessa forma, os interessados partem do mesmo princípio de entendimento do assunto e 

possuem vocabulário comum para que haja entendimento e diálogo claro sobre o que se deseja. Os 

termos mais utilizados neste trabalho serão: 

 Acidente (mishap): um evento não intencional (ou série de eventos) que resultam em morte, 

ferimentos, doenças ocupacionais, dano ou perda de equipamento ou propriedade, ou danos 

ao meio ambiente. 

 Ciclo de Vida (life-cicle): todas as fases de vida do sistema, sendo elas: concepção, pesquisa, 

desenvolvimento, teste, avaliação, produção, implantação, operação, suporte e descarte.  

 Contratante (contractor): uma entidade do setor privado que assina contrato com o governo 

com a finalidade de fornecer bens ou serviços.  

 Gerente do Programa (program manager – PM): o indivíduo designado pelo governo com 

responsabilidade e autoridade para executar os objetivos do programa para desenvolvimento, 

produção e conformação do sistema/produto/equipamento para atender às necessidades ope-

racionais do usuário. O PM é responsável pelos custos, cronograma e relatórios de desempe-

nho. 

 Severidade (severity): a magnitude das potenciais consequências de um acidente incluir 

morte, ferimentos, doenças ocupacionais, dano ou perda de equipamento ou propriedade, ou 

danos ao meio ambiente. 
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 Perigo (hazard): uma condição real ou potencial que pode culminar em um evento (ou série 

de eventos) não planejados, por exemplo um acidente, resultando em morte, ferimentos, do-

enças ocupacionais, dano ou perda de equipamento ou propriedade, ou danos ao meio ambi-

ente.  

 Risco (risk): a combinação da severidade do acidente e a probabilidade do mesmo ocorrer. 

 Risco Aceitável (acceptable risk): risco que autoridade responsável (definida pelo DoDI 

5000.02) está disposto a aceitar. 

 Segurança (safety): ausência de condições que podem causar morte, ferimentos, doenças ocu-

pacionais, dano ou perda de equipamento ou propriedade, ou danos ao meio ambiente. 

 Segurança do Sistema (system safety): aplicação de princípios, critérios e técnicas de enge-

nharia e administração para alcançar o risco aceitável dentro das limitações de eficácia ope-

racional e adequando tempo e custos ao longo de todas as fases do sistema de ciclo de vida. 

 A partir do momento que uma solicitação ou contrato é requisitado pelo governo, a MIL-STD-

882E delineia as definições e requerimentos obrigatórios mínimos a serem cumpridos pela indústria 

para a segurança do sistema ser aceitável. A partir desse momento, surge o processo de segurança do 

sistema que consiste em oito elementos dispostos numa sequência lógica a serem executados, de ma-

neira tal que é possível haver iteração entre eles, se requisitados. Segue uma figura expositiva dos 

elementos supracitados e de sua sequência de execução: 

 

Figura 𝟐. 𝟏: Sequência e elementos dos elementos do processo de segurança do sistema 
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 Elemento 𝟏 – Documentar a Abordagem da Segurança do Sistema: o PM e o contratante 

devem documentar a abordagem da segurança do sistema para gerenciarem os perigos como uma 

parte integral do processo de Engenharia de Sistemas. Essa abordagem requer que sejam exposta (as): 

 Descrição dos esforços do gerenciamento de risco, como o programa está interagindo com o 

gerenciamento de risco dentro do processo ES e toda estrutura do programa de gerenciamento. 

 Identificação e documentação das exigências do sistema. Uma vez que os requisitos são iden-

tificados, deve-se garantir sua inclusão nas especificações do sistema. 

 Definição de como os perigos e riscos associados são formalmente aceitos pela autoridade 

responsável pelo risco aceitável e em concordância com o DoDI 5000.02. 

 Documentação dos perigos com a malha-fechada do Sistema de Rastreamento dos Perigos 

(Hazard Tracking System – HTS). O HTS exige uma documentação que inclui aspectos rela-

cionados a perigos, associações a acidentes, avaliação de riscos, medidas de redução de risco, 

entre outros. Vale e pena notar que o governo deve receber e reter todos os dados registrados 

no HTS, bem como outros itens a ele relacionados, como por exemplo, estudos, análises, da-

dos de teste, notas, e outros.   

 Elemento 𝟐 – Identificar e Documentar Perigos: os perigos são identificados através de um 

sistemático processo de análise que inclui os sistemas de hardware e software, bem como o sistema 

de interface com o operador. O processo de identificação de perigos considera todo o sistema ciclo 

de vida e potenciais impactos ao pessoal, infraestrutura, sistemas de defesa, público e o meio ambi-

ente. Assim que identificados os perigos eles devem ser documentados no HTS.  

 Elemento 𝟑 – Avaliar e Documentar os Riscos: a partir das definições abaixo relacionadas 

é possível avaliar para um potencial acidente: 

 A categoria da severidade: Nessa classificação é levado em consideração mortes ou ferimen-

tos, impactos ambientais bem como perdas monetárias. Deve-se considerar que um perigo 

possui a capacidade de afetar uma ou mais considerações. 
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Tabela 𝟐. 𝟏: Categorias de severidade de acordo com a Norma MIL-STD-𝟖𝟖𝟐E 

Descrição 
Categoria da 

Severidade 
Critério 

Catastrófico 𝟏 

Pode resultar em um ou mais eventos que se seguem: 

morte, invalidez total permanente, significante im-

pacto ambiental, ou perda monetária maior ou igual 

a US$ 10M (milhões). 

Crítico 𝟐 

Pode resultar em um ou mais eventos que se seguem: 

invalidez parcial permanente, ferimentos ou doenças 

ocupacionais que resultem em hospitalização de pelo 

menos três profissionais, significante impacto ambi-

ental reversível, ou perda monetária maior ou igual a 

US$ 1M e menor que US$ 10M. 

Marginal 𝟑 

Pode resultar em um ou mais eventos que se seguem: 

ferimentos ou doenças ocupacionais que podem re-

sultar em um ou mais dias de trabalho perdido, mo-

derado impacto ambiental reversível, ou perda mo-

netária maior ou igual a US$ 100K (milhares) e me-

nor que US$ 1M. 

Negligenciável 𝟒 

Pode resultar em um ou mais eventos que se seguem: 

ferimentos ou doenças ocupacionais que não resul-

tam em dias de trabalho perdido, impacto ambiental 

mínimo, ou perda monetária menor que US$ 100K. 

 É interessante notar que a Tabela 2.1, supracitada, apresenta na definição dos critérios das 

categorias de risco aspectos econômicos e ambientais não abrangidos de maneira tão objetiva (indi-

cando valores e tipo de impacto ambiental) nas demais normas de regulamentação. Tais aspectos 

remetem ao fato de que o governo possui compromissos e responsabilidades para com seus clientes 

(no caso da Norma MIL-STD-882E, o cliente é o cidadão norte-americano) que anseiam para que os 

requisitos de segurança do país sejam cumpridos de maneira eficaz, eficiente e efetiva, além de não 

terem um custo desnecessário associado a um dano catastrófico, bem como garantirem a o menor 

impacto ambiental possível. 

 A preocupação dos agentes governamentais com relação a aspectos econômicos e ambientais 

nos remete a um modelo de gestão pública recentemente adotado no Brasil e em diversos países do 

mundo que é a administração pública gerencial, no qual se tem como um dos preceitos a busca da 

excelência no âmbito público. Nesse novo modelo de administração é exigido dos líderes públicos 

(pessoas designadas meritocraticamente que são imbuídas da missão de melhor representar o governo 

e tomar decisões a que lhe compete) que suas ações sejam baseadas em objetivos e comportamentos 

que: 



29 

 Melhorem a eficiência, eficácia e efetividade na produção de bens e serviços públicos. 

 Minimizem esforços e custos maximizando rendimentos. 

 Portanto, baseado no conceito de administração pública gerencial, a Norma MIL-STD-882E 

apresenta as diversas diretrizes a serem adotadas pelos líderes públicos e da indústria de maneira tal 

que os contratos e solicitações firmados entre Governo-Indústria sejam atendidos de maneira vanta-

josa para a instituição pública. 

 Além disso, o objetivo deste trabalho visa determinar os objetivos de segurança para aerona-

ves em certificação e em serviço para a Força Aérea Brasileira (FAB), ou seja, de cunho militar. 

Dessa forma, o Manual de Aeronavegabilidade Técnico (Technical Airworthiness Manual – TAM) 

fornecido pelo National Defence (ND) do Canadá abrange de maneira discretizada os níveis de pro-

babilidade para aeronaves militares, aeronaves militares equipadas com assento ejetável e UAVs.  

 O TAM define as categorias de severidade como:   

Tabela 𝟐. 𝟐: Categorias de severidade de acordo com TAM 

Descrição 
Categoria da 

Severidade 
Critério 

Catastrófico A 

Todas as condições de perigo que impeçam a continuação 

do voo e pouso. Pode resultar em morte dos tripulantes, 

normalmente com a perda da aeronave. 

Hazardous B 

Condições de perigo que resultam em grande redução das 

margens de segurança ou capacidades funcionais, maior 

carga de trabalho na tripulação, bem como dano físico na 

mesma de maneira que a tripulação não seja capaz de exe-

cutar suas tarefas.  Pode resultar em morte ou ferimentos 

graves nos ocupantes da aeronave ou grandes danos aos 

sistemas da aeronave. Pode, ainda, resultar em morte ou 

ferimentos graves de pessoas em solo. 

Major C 

Condições de perigo que resultam em moderada redução 

das margens de segurança ou capacidades funcionais, in-

cluindo aumento moderado na carga de trabalho da tripu-

lação, ou angústia da mesma prejudicando a eficiência da 

mesma. É possível que haja feridos entres os ocupantes 

da aeronave, bem como dano leve nos sistemas da aero-

nave. 

Minor D 

Condições de perigo que não irão reduzir significativa-

mente a segurança da aeronave mas que podem resultar 

em ligeira redução das margens de segurança e um ligeiro 

aumento na carga de trabalho da tripulação.  

Negligenciável E 
Não há efeito sobre a segurança. Efeito negligenciável so-

bre as margens de segurança. 
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 Em conformidade com os critérios que definem a categoria da severidade, tem-se a definição 

do nível de probabilidade: 

 Nível de Probabilidade: para determinar o nível de probabilidade para um dado perigo em 

um determinado período, avalia-se o probabilidade da ocorrência de um acidente. A título de 

exemplo a MIL-STD-882E apresenta: 

Tabela 𝟐. 𝟑: Nível de probabilidade de acordo com a MIL-STD-𝟖𝟖𝟐E 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A probabilidade “𝑝” de ocorrência é a razão entre o número de acidentes atuais ou esperados 

(numerador) durante uma específica exposição (denominador), no qual o denominador baseado em 

características de vida para um item, sendo mais comumente utilizado horas de voo.  

 De maneira análoga o TAM define a matriz de probabilidade tal que: 

Descrição Nível 
Especificação do Item 

Individualmente 

Frota ou 

Inventário 

Probabilidade 

“ 𝐩 ” de ocorrên-

cia 

Frequente A 

Provável de ocorrer 

inúmeras vezes na vida 

de um item. 

Continua-

mente expe-

rimentado. 

p ≥ 10−1 

Provável B 
Ocorrerá muitas vezes 

na vida de um item. 

Irá ocorrer 

frequente-

mente. 

10−2 ≤ 𝑝 < 10−1 

Ocasional C 

Provável de ocorrer al-

gumas vezes na vida de 

um item. 

Irá ocorrer 

muitas ve-

zes. 

10−3 ≤ 𝑝 < 10−2 

Remoto D 

Improvável, mas sua 

ocorrência é possível 

na vida de um item. 

Improvável, 

mas pode 

ser esperada 

sua ocorrên-

cia. 

10−6 ≤ 𝑝 < 10−3 

Improvável E 

Tão improvável que é 

assumido que sua ocor-

rência pode não ser es-

perada na vida de um 

item. 

Improvável, 

mas possí-

vel de ocor-

rer. 

𝑝 < 10−6 

Eliminado F 

Incapacidade de ocor-

rência. Esse nível é uti-

lizado quando perigos 

potenciais são identifi-

cados e eliminados pos-

teriormente. 

Incapaz de 

ocorrer. 
𝑝 = 0 
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Tabela 𝟐. 𝟒: Nível de probabilidade de acordo com TAM 

Nível de Pro-

babilidade 

Aeronave do 

DND carre-

gando passa-

geiros (deri-

vado dos re-

quisitos civis 

das FAR-

25/29) 

Aeronave 

Militar 

Aeronave Mili-

tar Equipada 

com Assento 

Ejetável 

UAV com Massa 

de Decolagem Su-

perior a 150 kg 

Frequente p > 10−3 p > 10−3 p > 10−3 p > 10−2 

Provável 10−5<𝑝≤10−3 10−5<𝑝≤10−3 10−4<𝑝≤10−3 10−3<𝑝≤10−2 

Remoto 10−7<𝑝≤10−5 10−6<𝑝≤10−5 10−5<𝑝≤10−4 10−5<𝑝≤10−3 

Extremamente 

Remoto 
10−9<𝑝≤10−7 10−8<𝑝≤10−6 10−7<𝑝≤10−5 10−6<𝑝≤10−5 

Extremamente 

Improvável 
𝑝 < 10−9 𝑝 < 10−8 𝑝 < 10−7 𝑝 < 10−6 

 No qual DND se refere ao Departamento Nacional de Defesa do Canadá (Department Natio-

nal Defence) e os dados referentes a aeronaves do DND carregando passageiros são derivados da 

FAR 25 e FAR 29. 

 A partir da severidade que um evento pode causar bem como o quão frequente o mesmo pode 

ocorrer, é possível determinar uma matriz de avaliação do risco, no qual se tem:    

Tabela 𝟐. 𝟓: Matriz de Avaliação do Risco de acordo com a MIL-STD-𝟖𝟖𝟐E 

Severidade 

Probabilidade 

Catastrófico 

(𝟏) 

Crítico         

(𝟐) 

Marginal 

(𝟑) 

Negligenciável 

(𝟒) 

Frequente (A) Alto Alto Sério Médio 

Provável (B) Alto Alto Sério Médio 

Ocasional (C) Alto Sério Médio Baixo 

Remoto (D) Sério Médio Médio Baixo 

Improvável (E) Médio Médio Médio Baixo 

Eliminado (F) Eliminado 
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 De maneira análoga ao MIL-STD-882E, o TAM define sua matriz de avaliação do risco 

como: 

Tabela 𝟐. 𝟔: Matriz de Avaliação do Risco de acordo com TAM 

Severidade 

Probabilidade 

Catastrófico 

(A) 

Hazardous         

(B) 

Major       

(C) 

Minor            

(D) 

Negligenciável 

(E) 

Frequente (1) 
Extremamente 

Alto 

Extremamente 

Alto 
Médio Baixo 

 

Provável (2) 
Extremamen-

teAlto 
Alto Baixo  

 

Remoto (3) Alto Médio    

Extremamente Re-

moto (4) 
Médio    

 

Extremamente Im-

provável (5) 
    

 

 Vale a pena notar que a MIL-STD-882E muito se adequa no modelo de administração pública 

gerencial, entretanto tal Norma não especifica de maneira satisfatória os níveis de probabilidade para 

diferentes classes de aeronaves. Já a TAM não apresenta um aspecto de administração pública geren-

cial tão evidente por não incluir aspectos econômicos e ambientais em suas análises, entretanto no 

quesito técnico é uma Norma mais completa por considerar diferentes níveis de probabilidade para 

diferentes classes de aeronaves. 

 Elemento 𝟒 – Identificar e Documentar as Medidas de Risco Atenuadas: a atenuação do 

risco potencial deve ser identificada, sendo que a redução esperada ou solução alternativa deve ser 

estimada e documentada no HTS. O objetivo principal sempre é eliminar o perigo, se possível, entre-

tanto se não for possível, o risco associado pode ser reduzido ao menor nível aceitável com as limi-

tações de custo, prazo e desempenho através da aplicação do sistema de segurança do sistema.  

 Elemento 𝟓 – Reduzir Risco: os riscos avaliados são selecionados e implementados para 

alcançar um nível aceitável de risco. Deve-se avaliar os custos, viabilidade e eficácia do método can-

didato à redução do risco. Apresenta-se, então, os perigos correntes, suas avaliações de severidade e 

probabilidade a revisão técnica da situação dos esforços para a redução do risco. 

 Elemento 𝟔 – Verificar, Validar e Documentar a Redução de Risco: deve-se verificar a 

implementação e validar a eficácia de todas a medidas de atenuação de risco selecionadas através de 

análise, teste, demonstração ou inspeção apropriados. Em seguida, documentar e verificar a validação 

no HTS. 
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 Elemento 𝟕 – Aceitar o Risco e Documentá-lo: uma medida a ser tomada anteriormente à 

exposição de pessoal, equipamento ou do meio-ambiente a um perigo conhecido do sistema é que o 

mesmo deve ser aceito pela autoridade responsável, como definido pelo DoDI 5000.02. A configu-

ração do sistema e a documentação associada que suportam a decisão formal da aceitação do risco 

devem ser encaminhada ao governo para retenção ao longo da vida do sistema. 

 Elemento 𝟖 – Administrar o Ciclo de Vida do Risco: Após o sistema estar em operação, os 

gerentes irão utilizar o processo do sistema de segurança para identificar perigos e manter o HTS ao 

longo do ciclo de vida do sistema. Os gerentes devem manter uma comunicação eficaz para que haja 

colaboração, identificação e gerenciar novos riscos. 

 A MIL-STD-882E ainda apresenta níveis de segurança e definições de segurança para softwa-

res baseados em quanto os mesmos são autônomos na aeronave, ou seja, quanto mais o software 

controla a aeronave mais seguro o mesmo deve ser. Como não é objetivo deste trabalho analisar o 

Safety de softwares, então essa parte será suprimida. 

 Além do que já foi citado, a MIL-STD-882E apresenta as tarefas a serem executadas para se 

ajustarem aos esforços da segurança do sistema. Assim: 

 As tarefas série 100 se aplicam à gestão. 

 As tarefas série 200 se aplicam à análise. 

 As tarefas série 300 se aplicam à avaliação. 

 As tarefas série 400 se aplicam à verificação. 

 Cada tarefa é dividida em três partes, sendo a proposta a parte que explica a razão para exe-

cutar a tarefa, a descrição da tarefa descreve o trabalho que o contratante deve executar e os detalhes 

para serem especificados em cada tarefa lista informação, adições, modificações, remoções específi-

cas ou opções para requisitos da tarefa que devem ser considerados quando exigidos numa tarefa.  

 Para um panorama geral das tarefas, tem-se: 
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Figura 𝟐. 𝟐: Visão geral das tarefas 
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 Tendo em vista a Norma MIL-STD-882E e o Technical Airworthiness Manual os mesmos 

orientarão este trabalho de graduação como referência de conceitos e valores da Segurança do Sistema 

(Safety).  

 

3) Norma AER.P-2TR 

 

Após analisar a Norma TAM e a MIL-STD-882E observa-se que os níveis de probabilidade 

para as condições de falhas não são muito claras (como é o caso da MIL-STD-882E) ou não são tão 

detalhadas (como é o caso da TAM). Entretanto, o Ministério da Defesa da Itália publicou um 

documento em outubro de 2007 intitulado de “Qualificação de Tipo de Aeronave Militar, 

Qualificação e Adequação para Instalações” no qual apresenta definições e valores de níveis de 

segurança (Safety) para diferentes classes de aeronaves militares, sendo este documento mais 

detalhado e mais próximo da frota militar. A Norma italiana, designada por AER.P-2TR, fornece: 

 Uma orientação para identificar o requisito a ser adotado para a probabilidade acumulada de 

evento catastrófico por hora de voo devido a causas técnicas. 

 Os elementos para determinar os níveis de riscos aceitáveis a condições de falhas individuais. 

 Um método para calcular a probabilidade de evento catastrófico para UAVs (nessa Norma é 

utilizado o termo RPA – Remotely Piloted Aircraft) baseado nos resultados das análises de 

segurança e dados relativos à densidade populacional do território italiano. Vale a pena res-

saltar que no Brasil se utiliza o termo VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado). 

A Norma italiana inicialmente apresenta a matriz de aceitação do risco, no qual se leva em 

consideração aeronaves tripuladas e não tripuladas. 
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Tabela 𝟑. 𝟏: Risk Acceptability Matrix (Matriz de Aceitação de Risco) 

Categoria Aeronave Tripulada Aeronave Não Tripulada 

Catastrófico 

(𝟏) 

Condição de falha que pode causar 

perda da aeronave ou de uma de suas 

partes, ou morte de uma ou mais 

pessoas. 

Condição de falha que pode condu-

zir ferimento fatal de seus operado-

res durante operação em solo da 

mesma. 

Condição de falha que pode condu-

zir perda do VANT ou de uma de 

suas partes associado com a possibi-

lidade de ferir ou matar uma ou mais 

pessoas. 

Condição de falha que pode condu-

zir desvio da trajetória planejada 

com colisão com outra aeronave 

com pessoas a bordo. 

Condição de falha que pode condu-

zir a ferimento fatal de seus opera-

dores durante operação em solo da 

mesma. 

Crítico 

(𝟐) 

Condição de falha que pode causar 

danos sérios a um ou mais sistemas 

da aeronave, ou ferimento ou mal-

estar sério a uma ou mais pessoas. 

Essa condição de falha pode incluir 

importante redução das margens de 

segurança ou das capacidades funci-

onais. 

Essa condição pode envolver mal-

estar e/ou incremento na carga de 

trabalho da tripulação no cumpri-

mento ou desempenho das tarefas 

executadas. 

Condição de falha que pode condu-

zir a perda do VANT sem causar fe-

rimento ou morte de uma ou mais 

pessoas. 

Condição de falha que pode condu-

zir dano sério a um ou mais sistemas 

da aeronave. 

Essa condição pode incluir uma im-

portante redução nas margens de se-

gurança e capacidades funcionais. 

Major 

(𝟑) 

Condição de falha que pode causar 

dano leve a um ou mais sistemas da 

aeronave, ou ferimento ou mal-estar 

leve de uma ou mais pessoas. 

Essa condição de falha pode incluir 

leve redução das margens de segu-

rança ou das capacidades funcio-

nais. 

Essa condição pode envolver incre-

mento na carga de trabalho da tripu-

lação. 

 

Condição de falha que pode causar 

dano leve a um ou mais sistemas da 

aeronave. 

Essa condição pode incluir leve re-

dução das margens de segurança ou 

das capacidades funcionais. 

Essa condição pode envolver um 

significativo aumento de carga de 

trabalho da tripulação na estação de 

controle remoto. 

Minor 

(𝟒) 

Condição de falha que não causa 

dano significante para qualquer sis-

tema da aeronave, nem ferimentos 

ou mal-estar nas pessoas. 

Essa condição pode envolver um 

leve aumento na carga de trabalho 

da tripulação. 

Condição de falha que não causa 

dano significante para a segurança 

de qualquer sistema da aeronave.  

Essa condição pode envolver um 

leve aumento de carga de trabalho 

da tripulação na estação de controle 

remoto. 

 

AER.P-2TR apresenta os níveis de probabilidade para diferentes classes de aeronaves. Essas 

classes são criadas a partir de classificações de aeronave segundo a EASA. Assim sendo, tem-se que: 
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Tabela 𝟑. 𝟐: Níveis de probabilidade segundo a AER.P-𝟐TR 

Classe da 

Aeronave 

Frequente 

(A) 

Provável 

(B) 

Ocasional 

(C) 

Remoto 

(D) 

Improvável 

(E) 

S𝟏 10−3≤𝑝 10−4≤𝑝<10−3 10−5≤𝑝<10−4 10−6≤𝑝<10−5 𝑝<10−6 

S𝟐 10−3≤𝑝 10−5≤𝑝<10−3 10−6≤𝑝<10−5 10−7≤𝑝<10−6 𝑝<10−7 

S𝟑 10−3≤𝑝 10−5≤𝑝<10−3 10−7≤𝑝<10−5 10−8≤𝑝<10−7 𝑝<10−8 

S𝟒 10−3≤𝑝 10−5≤𝑝<10−3 10−7≤𝑝<10−5 10−9≤𝑝<10−7 𝑝<10−9 

S𝟓 10−3≤𝑝 10−5≤𝑝<10−3 10−7≤𝑝<10−5 10−8≤𝑝<10−7 𝑝<10−8 

S𝟔 10−3≤𝑝 10−5≤𝑝<10−3 10−7≤𝑝<10−5 10−8≤𝑝<10−7 𝑝<10−8 

S𝟕-S𝟖-S𝟗 10−3≤𝑝 10−4≤𝑝<10−3 10−5≤𝑝<10−4 10−6≤𝑝<10−5 𝑝<10−6 

S𝟏𝟎 10−3≤𝑝 10−5≤𝑝<10−3 5×10−7≤𝑝<10−5 5×10−8≤𝑝<5×10−7 𝑝<5×10−8 

S𝟏𝟏 10−3≤𝑝 10−5≤𝑝<10−3 10−7≤𝑝<10−5 10−8≤𝑝<10−7 𝑝<10−8 

 

 Da Tabela 3.3, tem-se que as classes podem ser definidas como: 

 

Tabela 𝟑. 𝟑: Definição das classes das aeronaves 

Requisito do Tipo de Aeronave Classe da Aeronave 

Aeronave desenvolvida incialmente para 

requisitos civis e em seguida é alterada al-

gumas de suas configurações tendo em 

vista as peculiaridades das atividades mili-

tares. 

(S1) Aeronave das categorias “normal”, “utili-

dade” e “acrobático” com único motor e peso 

menor que 2720 kg. 

(S2) – Aeronave das categorias “normal”, “uti-

lidade” e “acrobático” com mais de um motor 

ou único motor a turbina e peso menor que 

2720 kg. 

(S2) – Helicóptero com peso menor ou igual a 

9000 kg e número de passageiros menor que 

10. 

(S3) Aeronave das categorias “normal”, “utili-

tário” e “acrobático” com peso maior ou igual 

a 2720 kg. 

(S4) – Aeronave da categoria “transporte regi-

onal”. 

(S4) – Helicóptero da categoria “Large Rotor-

craft” cujo peso é: 

(A) maior que 9000 kg e qualquer número de 

passageiros. 

(B) menor ou igual a 9000 kg e número de pas-

sageiros maior ou igual a 10. 

Aeronave desenvolvida inicialmente para 

requisitos puramente militares. 

(S5) Aeronave para transporte de tropas e res-

gates, reconhecimento, patrulha marítima, rea-

bastecimento aéreo, missões de guerra eletrô-

nica, entre outros. 

(S6) Aeronave de combate, treinamento, etc. 

VANT 

(S7) 20kg<PESO<150kg – Leve  

(S8) 150kg<PESO<500kg – Tático 

(S9) 500kg<PESO<2720kg – Estratégico 

(S10) 2720kg<PESO<10000kg – Estratégico 

(S11) PESO>10000kg – Estratégico 
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Assim como foi feito na FAR-25.1309 que considerou que haviam 100 possíveis condições 

de falha, podendo-se então criar o requisito de que cada sistema deve apresentar condição de falha 

inferior a 10−9 falha por hora de voo, a Norma italiana apresenta diferentes valores de 100 para as 

classes por ela criada devido ao tamanho da aeronave e à sua complexidade. Os números por ela 

proposto são: 

Tabela 𝟑. 𝟒: Quantidade de possíveis condições de falha 

Classe Quantidade de possíveis condições de falha (QPDC) 

S1 10 

S2 10 

S3 50 

S4 100 

S5 100 

S6 
1 motor 1000 

2 motores 100 a 500 

 

Dessa forma, é possível definir a probabilidade acumulada de evento catastrófico por hora de 

voo da aeronave completa, para classe, sendo esse valor igual a quantidade de possíveis condições de 

falha multiplicada pela probabilidade de o evento ocorrer ser improvável. A probabilidade cumulativa 

é calculada devido às condições de risco gerados por problemas técnicos de seus itens e leva em 

consideração o tempo de vida e tamanho da frota esperados. Dessa forma: 

𝑝acum-cat = QPDC × 𝑝improvável                                                             (3.1) 

A título de exemplo, tem-se para a classe S1:  

𝑝acum-cat-S1 = QPDCS1 × 𝑝improvávelS1 → 𝑝falha-aeronaveS1 = 10 × 10−6 = 10−5          (3.2) 

A probabilidade acumulada de evento catastrófico por hora de voo para todas as classes é: 

Tabela 𝟑. 𝟓: Probabilidade acumulada de evento catastrófico por hora de voo para diferentes classes 

Classe da Aeronave 
Probabilidade Acumulada de Evento Catastrófico 

por Hora de Voo 

S1 𝑝 ≤ 10−5 

S2 𝑝 ≤ 10−6 

S3 𝑝 ≤ 5 × 10−7 

S4 𝑝 ≤ 10−7 

S5 𝑝 ≤ 10−6 

S6 
1 motor 𝑝 ≤ 10−5 

2 motores 10−6 ≤ 𝑝 ≤ 5 × 10−6 

 

 Para VANTs a AER.P-2TR apresenta a probabilidade acumulada de evento catastrófico por 

hora de voo devido a condições de risco geradas por problemas técnicos para os itens de configuração 

(configuration items – c.i.) do próprio VANT, considerando as horas acumuladas da frota (ou seja, o 

tempo de serviço esperado de cada aeronave multiplicado pelo tamanho esperado da frota).  

Como em VANTs não há pessoas a bordo, assume-se que a perda de sistema é um evento 

catastrófico quando a perda é associada a pessoas feridas ou mortas após impacto da aeronave. Dessa 
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forma, a AER.P-2TR considera dois requisitos importantes para VANTs: 

 Probabilidade acumulada de evento catastrófico. 

 Probabilidade acumulada de perda de sistema. 

Pela definição de evento catastrófico para VANTs, infere-se que para sobrevoar uma área com 

alta densidade populacional deve-se, o VANT, apresentar baixo valor de probabilidade acumulada de 

perda de sistema. Além disso, se a probabilidade de perda de sistema mostrada pelo fabricante for 

menor ou igual à probabilidade acumulada de evento catastrófico o VANT pode ser operado sem 

qualquer limitação de densidade populacional. De outra forma, se a probabilidade acumulada de perda 

de sistema não for conhecida, limitações de densidade populacional devem ser incluídas. 

Dessa forma, assim como foi feito na Tabela 3.4 no qual foi considerado a quantidade de 

possíveis falhas de sistema, tem-se a mesma consideração para VANTs. Além disso, para VANTs 

considera-se a quantidade possível de falhas que levam a perda de sistema (QPFPS – Quantidade de 

Possíveis Falhas para Perda de Sistema). Vale a pena notar que, para VANTs, uma quantidade pequena 

de possível falhas indica que mais confiável devem ser os sistemas do mesmo. Logo, aplica-se esse 

raciocínio para VANTs mais pesados, como se segue: 

 

Tabela 𝟑. 𝟔: Quantidade de possíveis condições de falha e perda de sistema para VANTs 

Classe QPDC QPFPS 

S7 1 50 

S8 1 30 

S9 1 10 

S10 10 10 

S11 10 10 

 

 De maneira análoga como foi feito para aeronaves, a probabilidade acumulada de eventos 

catastróficos por hora de voo foi calculada como: 

𝑝acum-cat-VANT = QPDC × 𝑝improvável                                                             (3.3) 

 Já a probabilidade acumulada de perda de sistema foi calculada como: 

𝑝perda-sistema = QPFPS × 𝑝acum-cat-VANT                                                         (3.4) 

 Dessa forma, tem-se: 

 

Tabela 𝟑. 𝟕: Probabilidade acumulada de evento catastrófico e perda de sistema  

Classe 
Probabilidade Acumulada de 

Evento Catastrófico 

Probabilidade Acumulada de Perda 

de Sistema 

S7 𝑝 ≤ 10−6 𝑝 ≤ 5 × 10−5 

S8 𝑝 ≤ 10−6 𝑝 ≤ 3 × 10−5 

S9 𝑝 ≤ 10−6 𝑝 ≤ 10−5 

S10 𝑝 ≤ 5 × 10−7 𝑝 ≤ 5 × 10−6 

S11 𝑝 ≤ 10−7 𝑝 ≤ 10−6 
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 Após todas as considerações feitas para VANTs, a AER.P-2TR recomenda requisitos de 

segurança para VANTs com peso inferior a 20 kg, sendo: 

 Classe Mini: 2 kg ≤ PESO < 20 kg 

 Classe Micro: PESO < 2 kg 

Tabela 𝟑. 𝟖: Probabilidade acumulada de evento catastrófico e perda de sistema para VANTs mini e micro 

Classe 
Probabilidade Acumulada de 

Evento Catastrófico 

Probabilidade Acumulada de Perda 

de Sistema 

MINI 𝑝 ≤ 5 × 10−6 𝑝 ≤ 10−4 

MICRO 𝑝 ≤ 10−5 𝑝 ≤ 10−3 

 

De maneira geral, tem-se que para VANTs a Norma italiana considera que toda condição de 

falha envolve a perda do sistema, cuja probabilidade é 𝑝condição-falha e está atrelada ao tempo de 

exposição e à densidade populacional da área sobre a qual o VANT irá sobrevoar. Tais assuntos serão 

abordados comais detalhes a posteriori. A condição de falha apresenta dois termos, sendo eles: 

 Tem severidade catastrófica quando combinado com a probabilidade de atingir uma ou mais 

pessoas: 

𝑝catastrófico = 𝑝condição-falha × (𝐷𝑃média × 𝐴sobrevoada)                             (3.5) 

 Tem severidade crítica em todos outros casos: 

𝑝crítica = 𝑝condição-falha – 𝑝catastrófica                                              (3.6) 

 Com os elementos supracitados é possível, então, identificar os índices de risco hazard 

(Hazard Risk Index – HRI): 

 

Tabela 𝟑. 𝟗: Índices de risco hazard 

HRI Catastrófico (𝟏) Crítico (𝟐) Major (𝟑) Minor (𝟒) 

Frequente (A) 1A 2A 3A 4A 

Provável (B) 1B 2B 3B 4B 

Ocasional (C) 1C 2C 3C 4C 

Remoto (D) 1D 2D 3D 4D 

Improvável (E) 1E 2E 3E 4E 

 

 Logo, é possível fazer uma matriz de avaliação do risco, como recomenda a MIL-STD-882E, 

de maneira mais detalhada visualizando cada classe de aeronaves considerada. 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabela 𝟑. 𝟏𝟎: Matriz de Avaliação do Risco de acordo com a AER.P-𝟐TR 

 

Alto Risco 

Inaceitável 

(uma revisão no 

projeto é man-

datória) 

Risco Sério 

Indesejável 

(a aceitação do 

risco sério deve 

ser autorizada 

pelo diretor téc-

nico após ava-

liar a condição 

de risco e possí-

veis mitigações) 

Risco Médio 

Aceitável com 

Revisão do 

Processo 

(o risco deve ser 

medido e autori-

zado pelo ge-

rente técnico do 

programa)  

Baixo Risco 

Aceitável sem 

Revisão do 

Processo 

S𝟏 
1A, 1B, 1C, 1D, 

2A, 2B, 2C, 3A 
2D, 3B, 3C 

1E, 2E, 3D, 3E, 

4A, 4B 
4C, 4D, 4E 

S𝟐 
1A, 1B, 1C, 1D, 

2A, 2B, 2C, 3A 
2D, 3B, 3C 

1E, 2E, 3D, 3E, 

4A, 4B 
4C, 4D, 4E 

S𝟑 
1A, 1B, 1C, 1D, 

2A, 2B, 2C, 3A 
2D, 3B, 3C 

1E, 2E, 3D, 3E, 

4A, 4B 
4C, 4D, 4E 

S𝟒 
1A, 1B, 1C, 1D, 

2A, 2B, 2C, 3A 
2D, 3B, 3C 

1E, 2E, 3D, 3E, 

4A, 4B 
4C, 4D, 4E 

S𝟓 
  1A, 1B, 1C, 

 2A, 2B, 3A 

1D, 2C, 2D, 3B, 

3C 

1E, 2E, 3D, 3E, 

4A 
4B, 4C, 4D, 4E 

S𝟔 
  1A, 1B, 1C, 

 2A, 2B, 3A 
1D, 2C, 2D, 3B 

1E, 2E, 3C, 3D, 

3E, 4A 
4B, 4C, 4D, 4E 

S𝟕 
  1A, 1B, 1C, 

 2A, 2B, 3A 
1D, 2C, 2D, 3B 

1E, 2E, 3C, 3D, 

3E 

4A, 4B, 4C, 4D, 

4E 

S𝟖 
1A, 1B, 1C, 1D, 

2A, 2B, 3A 
2C, 2D, 3B, 3C 

1E, 2E, 3D, 3E, 

4A 
4B, 4C, 4D, 4E 

S𝟗 
1A, 1B, 1C, 1D, 

2A, 2B, 2C, 3A 
2D, 3B, 3C 

1E, 2E, 3D, 3E, 

4A 
4B, 4C, 4D, 4E 

S𝟏𝟎 – S𝟏𝟏 
1A, 1B, 1C, 1D, 

2A, 2B, 2C, 3A 
2D, 3B, 3C 

1E, 2E, 3D, 3E, 

4A 
4B, 4C, 4D, 4E 

 

 É recomendado pela AER.P-2TR eventos de risco catastrófico remoto do tipo indesejável 

nunca devem exceder 10% dos eventos catastróficos totais. A norma supracitada ainda delineia sobre 

VANTs com peso inferior a 20kg, sendo sua matriz de avaliação do risco: 

 

Tabela 𝟏𝟏: Índice de Risco (HRI) para VANTs com peso menor que 𝟐𝟎kg 

Índice de Risco de Perigo Catastrófico (𝟏) Crítico (𝟐) Major (𝟑) 

Provável (B) 

𝟏𝟎−𝟑 ≤ 𝒑 
Inaceitável (1B) Inaceitável (2B) 

Aceitável 

Ocasional (C) 

𝟏𝟎−𝟒 ≤ 𝒑 < 𝟏𝟎−𝟑 
Inaceitável (1C) Indesejável (2C) 

Remoto (D) 

𝟏𝟎−𝟓 ≤ 𝒑 < 𝟏𝟎−𝟒 
Indesejável (1D) Aceitável (2D) 

Provável (B) 

𝒑 < 𝟏𝟎−𝟓 
Aceitável (1E) Aceitável (2E) 
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4) Proposta para o IFI 

 

A proposta desse trabalho de graduação é definir objetivos de segurança para aeronaves em 

certificação, dessa forma, propôs-se níveis de probabilidade para as diferentes classes de aeronaves 

da Força Aérea Brasileira, de maneira tal que baseado na frota atual, pôde-se criar requisitos de Safety 

a serem adotados pelo IFI nas próximas aquisições da FAB. 

Para facilitar a visualização, tem-se: 

 

 
Figura 𝟒. 𝟏: Diagrama de tipo e classe das aeronaves 

 

 Dessa forma, pode-se visualizar quatro categorias nas quais as atuais aeronaves da FAB se 

encaixam de acordo com a missão a serem executadas.  

 

Tabela 𝟒. 𝟏: Tipo, classe e nível de probabilidade para evento catastrófico das aeronaves 

Tipo da Aeronave Classe da Aeronave 
Nível de Probabilidade 

para Evento Catastrófico 

Transporte Especial 
Aeronaves 10−9 

Helicópteros 10−9 

Combate Direto 

Aeronave com Assento Ejetá-

vel 
10−7 

Helicópteros 10−7 

Suporte ao Combate 

Militar 10−8 

Civil Adaptada 

Classe I 10−6 

Classe II 10−7 

Classe III 10−8 

Classe IV 10−9 

Helicópte-

ros 
10−7 ou 10−9 

VANTs 

Massa < 20kg 10−5 

20kg < Massa <2720kg 10−6 

Massa > 2720kg 10−8 

 

  

A decisão dos níveis de probabilidade para cada classe de aeronaves foi baseado nas Normas 

canadense (TAM) ou italiana (AER.P-2TR) ou em julgamento de engenharia. Dessa forma, para cada 

tipo de aeronave, tem-se: 
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A) TRANSPORTES ESPECIAIS: são aeronaves civis que desempenham a função de transportar 

as autoridades do país. 

Nesse tipo de aeronaves, inclui-se as aeronaves de asa fixa e os helicópteros, sendo: 

 Aeronaves de asa fixa 

o A-319 (VC-1) 

o EMB-190 (VC-2) 

o EMB-145 (VC-99A, VC-99B) 

o EMB-135 (VC-99C) 

 Helicópteros 

o AS 322 Super Puma (VH-34) 

o EC-135 (VH-35) 

o EC-725 Caracal (VH-36) 

 

Figura 𝟒. 𝟐: Algumas aeronaves utilizadas pelo Grupo de Transportes Especiais (GTE) da FAB 

  

Analisando-se as Normas já existentes e aplicando julgamento de engenharia, tem-se que: 

 

Tabela 𝟒. 𝟐: Norma e correlação da mesma com a frota brasileira para Transportes Especiais 

Norma Correlação da Norma com a Frota Brasileira 

TAM 

Apresenta um tipo semelhante (DND passenger carrying 

aircraft) sendo os níveis de probabilidade derivados da 

FAR-25 e FAR-29. 

AER.P-2TR Não apresenta tipo semelhante. 

 

 Tem-se que a decisão de utilizar os níveis de probabilidade como na Tabela 4.1 deve-se a: 

Recomendação: esse tipo de aeronaves faz o transporte de aeronaves civis, bem como o envelope de 

voo dessas aeronaves é o mesmo de uma aeronaves comercial, dessa forma, decidiu-se utilizar a FAR-

25 e FAR-29, da mesma forma como é feita a Norma canadense. Muito se discutiu para esse tipo de 

aeronave, inclusive excluir tal classe e inserí-la em outra subclasse, entretanto pela singularidade de 

missão desse tipo de aeronave, manteve-se da maneira que está. 
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B) COMBATE DIRETO: são aeronaves de asa fixa ou rotativa projetadas somente para o com-

bate. 

Na frota brasileira, tem-se: 

 Aeronave com assento ejetável  

o Tiger (F-5) 

o AMX (A-1) 

o EMB-314 Super Tucano (A-29) 

 Helicópteros 

o Mi-24 (AH-2) 

 

Figura 𝟒. 𝟑: Aeronaves de combate direto da FAB 

 Para as aeronaves com assento ejetável tem-se:  

 

Tabela 𝟒. 𝟑: Norma e correlação da mesma para aeronaves com assento ejetável 

Norma Correlação da Norma com a Frota Brasileira 

TAM 

Está explícito em uma categoria, identificando o tipo de 

missão a ser realizado por essas aeronave através do menor 

nível de probabilidade quando comparado a outras catego-

rias de aeronaves. 

AER.P-2TR Não diferencia as aeronaves de combate. 

 

 Para a decisão de utilizar os níveis de probabilidade como na Tabela 4.1 tem-se que: 

Recomendação: o envelope desse tipo de aeronave inclui mergulhos e subidas em altos ângulos de 

ataque, curvas com alto fator de carga, além de ter como diferencial sistemas de ejeção, armamento 

e defesa. Muitas vezes esses sistemas utilizados não estão maduros do ponto de vista tecnológico, 

visto que essas aeronaves devem visar inicialmente a manutenção da soberania nacional. 

 Em especial, nessa categoria, ao se aceitar como requisito mínimo de segurança um valor de 

10−7 para a ocorrência de evento catastrófico assim como o Norma canadense (TAM) pode-se estar 

sendo rigoroso ou brando em excesso com as empresas que irão fornecer aeronaves para a FAB. Para 

poder avaliar melhor se os requisitos estão compatíveis e aceitáveis, pode-se utilizar o método 



45 

apresentado em “Understanding FAR 25.1309” que é baseado na ordem de grandeza do produto entre 

vida útil (em horas) e número de aviões da frota. 

 Apresentando os dados de aeronaves de combate direto com assento ejetável já existentes no 

Brasil e Canadá, tem-se que: 

 

Tabela 𝟒. 𝟒: Comparação entre a quantidade de aeronaves de combate direto entre Brasil e Canadá 

Brasil Canadá 

Aeronave Quantidade Vida Útil [h] Aeronave Quantidade Vida Útil [h] 

F-5 53 4.200 

F-18 103 9.000 AMX 57 4.000 

A-29 99 12.000 

 

 Tem-se dessa forma, que para a frota atual brasileira, o valor do produto supracitado é: 

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙 = ∑ 𝑁𝑖 × 𝑉𝑖
3
𝑖=1 = 53 × 4.200 + 57 × 4.000 + 99 × 12.000 = 1.638.600      (4.1) 

 Logo, para a frota de caças brasileiros tem-se que a ordem de grandeza é: 

(𝑂)𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙 = 106                                                              (4.2) 

Já para a frota canadense: 

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑á = ∑ 𝑁 × 𝑉 = 103 × 9.000 = 927.000                           (4.3) 

Logo, para a frota de caças canadenses a ordem de grandeza é: 

(𝑂)𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑á = 106                                                            (4.4) 

 Vale a pena notar que o números estão relativamente próximos e da mesma ordem de 

grandeza, dessa forma, não ocorreu o excesso ou falta de excesso de rigorosidade no valor a ser 

adotado pelo IFI. 

 Para os helicópteros de combate direto, tem-se: 

 

Tabela 𝟒. 𝟓: Norma e correlação da mesma para helicópteros de combate direto 

Norma Correlação da Norma com a Frota Brasileira 

TAM 
Não diferencia aeronaves militares que não possuem as-

sento ejetável. 

AER.P-2TR 

Não distingue os tipos de missão a serem executadas pelos 

helicópteros, apenas os diferencia pelo peso ou quantidade 

de passageiros a serem transportados. 
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Para a decisão de utilizar os níveis de probabilidade como na Tabela 4.1 tem-se que: 

Recomendação: alguns helicópteros são projetados para serem multifuncionais, exercendo 

atividades de transporte de tropa, busca, salvamento e, em alguns casos, atividade de combate, desde 

que haja acoplamento de armamentos ao mesmo. Entretanto, pela multifuncionalidade tais 

helicópteros não configuram essa categoria, pois sua função a ser exercida na FAB será a que melhor 

se adequar ao momento e às necessidades da Força Aérea. 

 

C) SUPORTE AO COMBATE: são aeronaves projetadas para desempenharem atividades mili-

tares ou aeronaves civis que foram adaptadas para serem utilizadas nas atividades militares. 

Na FAB, essas aeronaves desempenham atividades de: 

 Militar 

o Transporte de tropa 

o Busca e salvamento 

o Reconhecimento 

o Patrulha marítima 

o Reabastecimento aéreo 

o Guerra eletrônica 

 Civil Adaptada 

o Normal 

o Utilidade 

o Acrobático 

o Transporte Regional 

 

Figura 𝟒. 𝟒: Algumas aeronaves utilizadas como Suporte ao Combate 

 



47 

 Para as aeronaves militares, as Normas TAM e AER.P-2TR apresentam consenso entre os 

valores de níveis de probabilidade, entretanto a decisão foi baseada devido às diferenças de missão 

entre aeronaves civis e militares, assim, considerou-se como valor razoável o valor aceito para 

aeronaves civis multiplicados por um fator de 10. 

 Para as aeronaves civis adaptadas, tem-se que: 

Tabela 𝟒. 𝟔: Norma e correlação da mesma para aeronaves civis adaptadas de Suporte ao Combate 

Norma Correlação da Norma com a Frota Brasileira 

TAM Não apresenta essa categoria. 

AER.P-2TR 

Apresenta categoria baseada na: 

 FAR-23.1309 – aeronaves de classe: normal, utili-

dade, acrobático e regional. 

 FAR-27.1309 – helicópteros que transportam menos 

de 10 passageiros. 

 FAR-29.1309 – helicópteros que transportam mais 

de 10 passageiros.. 

 

 A decisão de utilizar os níveis de probabilidade como na Tabela 4.1 deve-se a: 

Recomendação: essa categoria de aeronaves se adequa à frota brasileira, dessa forma, foi utilizado 

as FAR utilizadas pela Norma italiana. 

 Para tal, deve-se explicitar quais aeronaves se adequam às Classes I, II, III e IV segundo a 

FAR-23: 

Tabela 𝟒. 𝟕: Classes das aeronaves de acordo com a FAR-23 

Classe I 

Aeronave das categorias “normal”, “utili-

dade” e “acrobático” com único motor e 

peso menor que 2720 kg. 

Classe II 

Aeronave das categorias “normal”, “utili-

dade” e “acrobático” com mais de um 

motor ou único motor a turbina e peso 

menor que 2720 kg. 

Classe III 

Aeronave das categorias “normal”, “utili-

tário” e “acrobático” com peso maior ou 

igual a 2720 kg. 

Classe IV Transporte Regional 
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D) VANTs: veículos aéreos não tripulados. 

A FAB atualmente opera somente os VANTs israelenses: 

o Hermes 450 (RQ-450W, RQ-450WE) 

o Hermes 900 (RQ-900) 

 

Figura 𝟒. 𝟓: VANTs operados pela FAB 

Para os VANTs se tem que: 

Tabela 𝟒. 𝟖: Norma e correlação da mesma para VANTs 

Norma Correlação da Norma com a Frota Brasileira 

TAM 
Norma sucinta que abrange apenas VANTs com massa de 

decolagem superior a 150kg. 

AER.P-2TR 
Divide em 7 categorias com níveis de probabilidade seme-

lhantes, ou iguais em alguns casos. 

 

 Para a decisão de utilizar os níveis de probabilidade como na Tabela 4.1 tem-se que: 

Recomendação: decidiu-se por adaptar a Norma italiana, reduzindo-se a quantidade de categorias 

visto que não há diferença significativa entre os níveis de probabilidade em alguns casos definidos 

pela Norma. 

 

5) NOVAS AQUISIÇÕES DA FAB 

  

Em um futuro de médio prazo, em até 10 anos a FAB espera estar operando três novas 

aeronaves, sendo elas: 

A) KC-390: produzido pela Embraer©, esta aeronave projetada para ser uma aeronave militar irá 

desempenhar atividades de: 

o Transporte de tropa 

o Reabastecimento aéreo 
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Figura 𝟓. 𝟏: KC-390 da Embraer© 

 Para tal, os níveis de segurança a serem exigidos pela empresa fabricante estão no diagrama 

da Figura 4.1, 10−8 para requisitos de Safety, como se pode ver: 

 

Figura 𝟓. 𝟐: Categoria de aeronaves que o KC-390 se encaixa 

B) Gripen: a ser produzido pela empresa sueca Saab© em parceria com a Embraer© essa aero-

nave de quinta geração irá desempenhar a atividade de combate direto. 

 

Figura 𝟓. 𝟑: Gripen da Saab© 
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 Para tal, os níveis de segurança a serem exigidos pela empresa fabricante estão no diagrama 

da Figura 4.1, 10−7 para requisitos de Safety, como se pode ver: 

 

Figura 𝟓. 𝟒: Categoria de aeronaves que o Gripen se encaixa 

 

C) T-Xc: aeronave a ser produzida pela empresa brasileira Novaer© será um substituto da aero-

nave Universal (T-25: da empresa Neiva) na instrução de cadetes do segundo ano da Acade-

mia da Força Aérea (AFA). Além de treinamento, essa aeronaves deverá ser capaz de executar 

manobras acrobáticas. 

 

 

Figura 𝟓. 𝟓: T-Xc da Novaer© 

 Para tal, os níveis de segurança a serem exigidos pela empresa fabricante estão no diagrama 

da Figura 4.1, 10−6 para requisitos de Safety, como se pode ver: 
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Figura 𝟓. 𝟔: Categoria de aeronaves que o T-Xc se encaixa 

6) Conclusões 

 As atividades realizadas no IFI proporcionaram uma troca de experiências e conhecimento 

muito significativas, no quesito tanto profissional quanto pessoal. Nesse Instituto foi presenciado 

entre os membros do CPA uma vontade enorme de trabalhar em prol da Força Aérea Brasileira e do 

Brasil. Além disso, ficou claro que o IFI é um local onde se vê explicitamente o conceito de 

meritocracia aplicado dia a dia. 

 No período em que esse trabalho foi desenvolvido foi possível ter contato com pessoas que 

atuam em diferentes atribuições da CPA, de maneira tal que uma visão geral do trabalho realizado 

pela Divisão deixou evidente o quão complexo e importante é o processo de certificação de produtos 

aeroespaciais, fato que pouco foi apresentado na Graduação do ITA. 

 Nesse contexto, esse trabalho evidencia o que é feito no IFI, sendo de grande importância e 

aplicação para esse Instituto o que foi aplicado nesse trabalho de graduação, visto que muitas 

modificações e alterações foram baseadas no que foi discutido amplamente ao longo do semestre, 

bem como na apresentação final, período no qual inúmeros oficiais e civis colaboraram de alguma 

forma na melhoria deste documento.  
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