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RESUMO 

 

 

As pistas aeroportuárias de pouso e decolagens representam grande parte do componente 

material e financeiro da infraestrutura de um aeroporto e o nível de conservação da sua 

capacidade de aderência está diretamente relacionado a riscos operacionais. Organismos 

internacionais, como a Organização Internacional de Aviação Civil, ou nacionais, como a 

Agência Nacional de Aviação Civil, baseiam-se em alguns elementos que caracterizam o nível 

de aderência, tais quais o Coeficiente de Atrito e a Macrotextura, para controle operacional das 

pistas. Desta forma, estudos sobre o comportamento da capacidade de atrito podem auxiliar no 

apoio à tomada de decisão sobre operações de manutenção e reabilitação em pistas 

aeroportuárias. O Aeroporto Internacional Pinto Martins, localizado em Fortaleza, Ceará, serviu 

como estudo para a realização da análise sob estes parâmetros. Através de uma análise 

descritiva e de um modelo de regressão linear, analisou-se a influência individual das operações 

aeroportuárias de pouso e decolagem, da macrotextura e dos fatores climáticos, abrangendo a 

pluviometria total e a temperatura média, no Coeficiente de Atrito e, em seguida, a influência 

das variáveis dentro de um contexto global. Os resultados revelam uma maior relação das 

operações de pouso e decolagem na degradação da capacidade de atrito e fornecem um modelo 

que pode servir de apoio à tomada de decisões no gerenciamento de atividades de manutenção. 

 

Palavras-Chave: Pavimentos. Aeroportos. Coeficiente de Atrito. Macrotextura. Operações 

Aeroportuárias. Pluviometria 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The airfield’s runways are the most part of the material and financial components on an airport 

and the pavement friction are directly related to operational risks. International organizations, 

as the International Civil Aviation Organization, or nationals, as the Agência Nacional de 

Aviação Civil, use some elements that describes the friction level, like the Coefficient of 

Friction and the Macrotexture, for the operational control of the runways. Further, studies about 

the capacity of friction could help on decisions about maintenance and repair operations on 

airport’s runways. The International Airport Pinto Martins, localized at Fortaleza, Ceará, was 

the subject to the analysis about these parameters. Through a descriptive analysis and a linear 

regression model, it was analyzed the individual relation of the landing and takeoff, 

Macrotexture and the weather, within the rainfall and the average temperature, on the 

Coefficient of Friction and, moreover, the predictor variables relations within an overall 

context. The results have showed a relation between the landing and takeoff operations on the 

capacity of friction degradation and provide a model that can supports in taking operational 

decisions of maintenance and repair. 

 

Key-Word: Pavements. Airport. Coefficient of Friction. Macrotexture. Airport Operations. 

Rainfall 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Fluxograma resumo da metodologia ....................................................................... 16 

Figura 2 – Classificação da textura........................................................................................... 21 

Figura 3 – Ilustração dos conceitos de micro e macrotexturas ................................................. 21 

Figura 4 – Ensaio de mancha de areia ...................................................................................... 22 

Figura 5 - Equipamento Grip Tester ......................................................................................... 25 

Figura 6 - Equipamento Mu-Meter ........................................................................................... 26 

Figura 7 - Equipamento Skiddometer ....................................................................................... 26 

Figura 8 - Fluxo de trabalho no Alteryx ................................................................................... 28 

Figura 9 - Modelos de análise preditiva no Alteryx ................................................................. 29 

Figura 10 - Vista aérea SBFZ ................................................................................................... 30 

Figura 11 - Pousos e Decolagens mensais realizados no Aeroporto Internacional Pinto Martins

 .................................................................................................................................................. 31 

Figura 12 - Curvas de ajuste de distribuição de operações de pouso e decolagens .................. 32 

Figura 13 – Pluviometria Total mensal na cidade de Fortaleza/CE .......................................... 33 

Figura 14 - Curvas de ajuste da distribuição de Pluviometria Total na cidade de Fortaleza .... 33 

Figura 15 - Temperatura Média mensal na cidade de Fortaleza ............................................... 34 

Figura 16 - Curvas de ajuste da distribuição de temperatura média ......................................... 35 

Figura 17 – Macrotextura média nas pistas de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional 

Pinto Martins ............................................................................................................................ 36 

Figura 18 - Curvas de ajuste da distribuição de Macrotextura média nas pistas de pouso e 

decolagem do Aeroporto Internacional Pinto Martins .............................................................. 36 

Figura 19 – Gráfico de dispersão operações de pouso e decolagem mensal versus coeficiente de 

atrito .......................................................................................................................................... 38 

Figura 20 – Gráfico de dispersão temperatura média versus coeficiente de atrito ................... 38 

Figura 21 – Gráfico de dispersão macrotextura média mensal versus coeficiente de atrito .... 39 

Figura 22 – Gráfico de dispersão pluviometria total acumulada versus coeficiente de atrito .. 39 

Figura 23 – Gráfico Quantil-Quantil de resíduos do modelo ................................................... 41 

Figura 24 – Gráfico de dispersão pluviometria total acumulada versus coeficiente de atrito .. 42 

Figura 25 – Gráfico de dispersão Resíduos versus Valores Ajustados ..................................... 43 

Figura 26 – Estatísticas do modelo ........................................................................................... 44 

Figura 27 –Dados previstos versus dados reais ........................................................................ 44 

Figura 28 –Parâmetros e análise do modelo de regressão ........................................................ 45 



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Resumo das características dos pavimentos rodoviários e aeroportuários .............. 19 

Tabela 2 – Classificação da macrotextura ................................................................................ 23 

Tabela 3 – Frequência mínima de medições de macrotextura .................................................. 23 

Tabela 4 – Frequência de medições do coeficiente de atrito .................................................... 24 

Tabela 5 - Parâmetros de coeficiente de atrito por tipo de equipamento de medição .............. 27 

Tabela 6 - Estatística Komolgorov-Smirnov para operações de Pouso e Decolagens mensal . 32 

Tabela 7 - Estatística Komolgorov-Smirnov para Pluviometria Total mensal ......................... 34 

Tabela 8 - Estatística Komolgorov-Smirnov para Temperatura Média mensal ........................ 35 

Tabela 9 - Estatística Komolgorov-Smirnov para Macrotextura média nas pistas de pouso e 

decolagem do Aeroporto Internacional Pinto Martins .............................................................. 37 

Tabela 10 - Tabela de coeficientes de correlação r ................................................................... 37 

Tabela 11 - Tabela de p-value para os coeficientes de correlação r .......................................... 40 

Tabela 12 - Estatística Chi-Quadrado para resíduos do modelo ............................................... 42 

Tabela 13 - Estatística Chi-Quadrado para teste de White ....................................................... 43 

  



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 12 

1.1 Justificativa ......................................................................................................................... 13 

1.2 Problema ............................................................................................................................. 14 

1.3 Questões Motivadoras ........................................................................................................ 14 

1.4 Objetivos ............................................................................................................................. 15 

1.4.1 Objetivo Geral ................................................................................................................. 15 

1.4.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 15 

1.5 Metodologia ........................................................................................................................ 15 

1.6 Resultados Esperados ......................................................................................................... 16 

1.7 Estrutura do trabalho .......................................................................................................... 17 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................................. 18 

2.1 Pavimentos.......................................................................................................................... 18 

2.2 Condições de Aderência ..................................................................................................... 20 

2.3 Macrotextura ....................................................................................................................... 22 

2.4 Coeficiente de Atrito ........................................................................................................... 24 

2.5 Influências Externas ........................................................................................................... 27 

2.6 Software Alteryx ................................................................................................................. 28 

3 ESTUDO DE CASO ............................................................................................................. 30 

3.1 Aeroporto Internacional Pinto Martins ............................................................................... 30 

3.2 Caracterização das Variáveis .............................................................................................. 31 

3.2.1 Operações de Pouso e Decolagem ................................................................................... 31 

3.2.2 Pluviometria Total ........................................................................................................... 32 

3.2.3 Temperatura Média .......................................................................................................... 34 

3.2.4 Macrotextura .................................................................................................................... 35 

3.2.5 Análise de correlação ....................................................................................................... 37 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ......................................................................................... 41 

4.1 Modelo de Regressão Linear Multivariada ........................................................................ 41 

4.1.1 Normalidade dos resíduos ............................................................................................... 41 

4.1.2 Homocedasticidade .......................................................................................................... 42 

4.1.3 Estatísticas e análise do modelo ...................................................................................... 43 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................................. 47 

5.1 Considerações Finais .......................................................................................................... 47 



 

 

5.2 Proposições de estudos futuros ........................................................................................... 47 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 49 

ANEXO A – Tabela de medições de Coeficiente de Atrito no Aeroporto Internacional Pinto 

Martins ...................................................................................................................................... 51 

ANEXO B – Tabela de medições de Macrotextura no Aeroporto Internacional Pinto Martins

 .................................................................................................................................................. 52 

ANEXO C – Tabela de medições mensais de Quantidade de Pousos e Decolagens no Aeroporto 

Internacional Pinto Martins ...................................................................................................... 53 

ANEXO D – Tabela de medições mensais de Pluviometria e Temperatura Média na cidade de 

Fortaleza ................................................................................................................................... 55 



 12 

1 INTRODUÇÃO 

 

O transporte aéreo possui forte influência na dinâmica das relações internacionais. 

No final da década de 1990, de acordo com a publicação da Organização da Aviação Civil 

Internacional sobre a contribuição econômica da aviação civil (ICAO, 2001), mais de 4,5% do 

Produto Interno Bruto mundial podia ser atribuído ao transporte aéreo. 

O número total de passageiros transportados no mundo em serviços regulares no 

ano de 2016 foi de 3,8 bilhões, registrando uma alta de 6,8% em relação ao exercício do ano 

precedente, e as decolagens alcançaram os 35,4 milhões, também em 2016, de acordo com 

estatísticas preliminares estabelecidas pela ICAO (ICAO, 2016). 

A evolução do transporte aéreo está fortemente correlacionada à progressão do nível 

tecnológico e, deste fato, vai provavelmente continuar a apresentar um forte crescimento. 

Segundo relatório de perspectivas do transporte aéreo mundial (ICAO, 2013), cerca de 6 bilhões 

de pessoas passarão a utilizar o avião como meio de transporte em 2030. A Airbus e a Boeing 

preveem entregar nos próximos 20 anos cerca de 40.000 aeronaves, e considerando a saída da 

frota depreciada pela utilização ao longo do tempo, a frota mundial aumentará de 22.510 para 

45.240 máquinas em operação (BOEING, 2017a). 

No cenário brasileiro, o anuário da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 

2016a) registrou que, considerando o total das operações domésticas e internacionais, foram 

realizados 1,08 milhões de voos regulares e não regulares por empresas brasileiras e 

estrangeiras em 2015, transportando cerca de 118 milhões de passageiros, o que representou 

um aumento de 59,8% nos últimos 10 anos.  

Os dados apresentados apontam para uma tendência de demanda crescente sob a 

atual infraestrutura aeroportuária, então, deve-se garantir um nível de prestação de serviço 

elevado priorizando a qualidade e segurança do transporte de passageiros e de cargas.  

Conforme Oliveira (2016), a infraestrutura aeroportuária tende naturalmente a 

situação de degradação dos seus pavimentos, devido às operações de pouso e decolagem das 

aeronaves e das variações das condições climáticas.  

A fim de preservar a capacidade operacional das pistas durante sua vida útil 

mantendo um baixo custo, é necessário a implementação de um programa de manutenções e 

reabilitação. Segundo a Federal Aviation Administration (FAA, 2014) a manutenção efetiva das 

pistas é um processo contínuo que requer uma série de inspeções periódicas programadas, 

conduzidas por engenheiros e técnicos experientes ou pessoal de manutenção. 
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A macrotextura e coeficiente de atrito são os principais parâmetros utilizados pelos 

operadores de aeródromos para supervisionar a resistência à derrapagem das aeronaves através 

da aderência pneu-pavimento. Ao longo do tempo, a resistência à derrapagem pode deteriorar-

se devido a diversos fatores, como o acúmulo de contaminantes na superfície do pavimento, 

tais quais a borracha, partículas de poeira ou combustível e o clima local, considerando 

principalmente a pluviometria e a temperatura média 

Quando a capacidade de atrito de uma pista torna-se reduzida, a segurança das 

operações de pouso e decolagem é comprometida, ocasionando a perda da capacidade de 

frenagem e do controle direcional da aeronave. Estatísticas da Centro de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA, 2016) revelam que, entre 2006 e 2015, dos 

acidentes que envolveram aeronaves no Brasil, cerca de 16% ocorreram na fase de pouso, 7% 

na corrida após o pouso e 19% na decolagem, totalizando 528 acidentes no período. Dados da 

Boeing (2017b) mostram que, entre 2007 e 2016, dos acidentes fatais envolvendo operações de 

aeronaves comerciais a jato, aproximadamente 24% ocorreram no pouso.  

Desta forma, compreendendo o importante papel que o transporte aéreo 

desempenha na economia de uma região, a fim de atender a demanda atual e futura, é necessário 

entender como determinados fatores ligados às operações de pouso e decolagem afetam 

parâmetros, como a macrotextura e o coeficiente de atrito, possibilitando chegar a conclusões 

que garantam a segurança das operações e a manutenção mais eficiente da infraestrutura 

disponível. 

 

1.1 Justificativa 

 

O aeroporto é uma área com a infraestrutura e os serviços necessários para o 

atendimento de aterrissagens e decolagens de aeronaves e exerce forte influência nas economias 

da cidade, além de impactar a estrutura urbana. De acordo com a ICAO (ICAO, 2001), os 

aeródromos são áreas definidas em solo ou água (incluindo qualquer prédio, instalação ou 

equipamento) usadas inteiras ou parcialmente para a chegada, partida e movimentação de 

aeronaves. 

Nos últimos anos, o transporte aéreo brasileiro sofreu severas críticas devido a sua 

infraestrutura precária, que é aquém da capacidade exigida pela crescente demanda do mercado, 

principalmente do mercado doméstico. Este fato faz parte das justificativas para uma série de 

concessões ao setor privado que foram e estão sendo realizadas para auxiliar na modernização 

e adequação das infraestruturas aeroportuárias. 
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Oliveira (2016) afirma que o efetivo funcionamento de um aeroporto depende da 

adequada condição da sua infraestrutura, em especial daquela relacionada diretamente a 

movimentação das aeronaves em solo. A ausência dessas infraestruturas ou a sua existência 

precária e ineficiente tornam inseguras as operações das aeronaves. 

Baseado nas diretrizes da Organização da Aviação Civil Internacional – 

International Civil Aviation Organization (ICAO), organismos de regulação governamentais 

internacionais como a Federal Aviation Administration (FAA), e nacionais, como a Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), utilizam a macrotextura e o coeficiente de atrito como 

parâmetros para identificar e avaliar as condições funcionais e de aderência das pistas de pouso 

e decolagem.  

Assim, avaliar as condições das pistas deve ser uma tarefa prioritária para os 

operadores de aeródromos, pois, além da grande parcela de recursos materiais e financeiros 

representados por estas infraestruturas, falhas de segurança na operação podem gerar 

incidentes, colocando em risco o transporte de passageiros e a movimentação de cargas gerando 

enormes perdas. 

 

1.2 Problema 

 

A quantidade diária de operações de pouso e decolagem, a pluviometria e a 

temperatura média são fatores conhecidos que influenciam na performance das condições de 

atrito das pistas de pouso e decolagem, porém, não há uma mensuração do impacto destes sobre 

o coeficiente de atrito. 

Entende-se como problema, portanto, a inexistência de modelos que mensurem de 

maneira adequada o comportamento do coeficiente de atrito em relação aos parâmetros de 

operações nas pistas de pousos e decolagens, macrotextura, pluviometria e temperatura. 

 

1.3 Questões Motivadoras 

 

a) Qual a influência da quantidade de pousos e decolagens realizadas e da macrotextura 

em pistas aeroportuárias sobre o coeficiente de atrito? 

b) Qual a influência da pluviometria e da temperatura média sobre o coeficiente de 

atrito? 

c) Qual dos parâmetros analisados, dentro da relação conjunta, possui maior influência 

sobre o coeficiente de atrito? 
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1.4 Objetivos 

 

Face ao problema apresentado, são tomados como objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Diante do problema exposto, objetiva-se, através deste trabalho, desenvolver um 

modelo analítico que possa mensurar o impacto das operações de pousos e decolagens, da 

macrotextura, da temperatura e da pluviometria sobre o comportamento do coeficiente de atrito 

da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Investigar a contribuição das operações de pousos e decolagens, da macrotextura da 

pluviometria e da temperatura média na degradação das condições de atrito; 

b) Quantificar e comparar o impacto causado pelas operações de pouso e decolagens, 

macrotextura, pluviometria e pela temperatura média nas condições de atrito; 

c) Avaliar o comportamento do modelo obtido por meio da aplicação em pistas de 

pouso e decolagens do Aeroporto Internacional Pinto Martins. 

 

1.5 Metodologia 

 

Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica de literaturas que abordem 

a caracterização e análise da textura da superfície do pavimento aeroportuário. A revisão 

contemplará referências nacionais e internacionais no assunto, principalmente dos métodos 

propostos pela Federal Administration Aviation (FAA) e International Civil Aviation 

Organization (ICAO). 

Foi realizado um estudo sobre os principais fatores considerados pelos órgãos 

reguladores nacionais (ANAC) e internacionais (FAA) como responsáveis pela deterioração da 

aderência das pistas de pouso e decolagens. Neste cenário, buscou-se compreender como estes 

fatores podem atuar na redução do coeficiente de atrito. 

Para análise da influência destes elementos, os dados de pluviometria e temperatura 

média foram coletados no banco de dados de séries históricas do Instituto Nacional de 
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Meteorologia (INMET), enquanto os dados de operações de pouso foram obtidos com a 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). Para garantir uma análise 

consistente, a série histórica foi construída com as medições mensais de 2012 a 2017 do 

Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, que se encontra na região nordeste do 

Brasil. 

Realizada a preparação dos dados, a construção de um modelo de regressão 

multilinear feita através do software Alteryx. O software utiliza a linguagem estatística R, 

permitindo a avaliação da consistência das variáveis empregadas, assim como a sua influência 

no modelo, possibilitando concluir qual o fator mais relevante para a construção do modelo e 

qual o mais influente no mesmo. Logo, torna-se possível inferir o quanto os fatores estudados 

influenciam o coeficiente de atrito e quem é o mais influente.  

A Figura 1 apresenta um fluxograma que resume as etapas adotadas dentro da 

metodologia. 

 

Figura 1 – Fluxograma resumo da metodologia 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor. 

 

1.6 Resultados Esperados 

 

Através da análise da influência dos fatores de pluviometria, temperatura média, 

macrotextura e quantidades de operações de pouso no coeficiente de atrito, espera-se obter os 

seguintes resultados deste estudo: 

 

Revisão Bibliográfiga Coleta de Dados
Consolidação dos dados 

no software

Tratamento de dados
Criação e ajuste do 

ModeloValidação do Modelo
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a) Constatar uma maior influência da quantidade de operações de pouso na degradação 

do coeficiente de atrito; 

b) Fornecer um modelo que possibilite uma análise preliminar adequada para 

referência nas operações de manutenção e reabilitação das pistas de pouso e 

decolagem. 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho é segmentando em cinco capítulos, sendo o primeiro o capítulo 

introdutório. O capítulo 2 abrange a revisão bibliográfica e apresenta os fundamentos teóricos 

necessários para a compreensão desta pesquisa, expondo os parâmetros estabelecidos por 

órgãos internacionais e nacionais para o controle das condições de atrito de pistas de pouso e 

decolagem aeroportuárias. O capítulo 3 caracteriza o Aeroporto Internacional Pinto Martins, 

que é o objeto deste estudo, através de uma caracterização estatística de todos os parâmetros 

relacionados às condições de aderência de pistas de pouso e decolagem. O modelo de regressão 

linear multivariado, assim como os resultados obtidos e respectivas discussões, estão no 

capítulo 4. Por fim, o capítulo 5 conclui este trabalho e sugere trabalhos posteriores para 

complementação do tema abordado neste estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os principais aspectos relacionados aos 

pavimentos aeroportuários, englobando sua definição, aspectos estruturais básicos e uma 

caracterização. Em seguida, serão exibidos os indicadores de macrotextura e coeficiente de 

atrito, assim como os seus respectivos métodos de ensaio para a obtenção de valores. Além 

disso, serão discutidas as principais influências dos efeitos climáticos e da pluviometria na 

deterioração do atrito do pavimento e das consequências devido às operações contínuas de 

pouso e decolagem. Por fim, o software que será utilizado para desenvolvimento deste estudo 

será apresentado.  

 

2.1 Pavimentos 

 

Pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas,  construída 

sobre a superfície final de terraplenagem, destinada técnica e economicamente a resistir aos 

esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários melhoria nas 

condições de rolamento, com conforto, economia e segurança (Bernucci et al., 2010). 

Para Balbo (2007), o pavimento é uma estrutura descontínua, formada por camadas 

sobrepostas de diferentes materiais compactados desde o subleito. O pavimento tem por 

objetivo atender de maneira estrutural e operacional ao tráfego, de modo durável e com menor 

custo possível. Com o intuito de obter grande durabilidade, torna-se obrigatório a utilização de 

serviços de manutenção preventiva, corretiva e de reabilitação. 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes define o sistema 

pavimento como um conjunto de componentes (revestimento, base, sub-base e subleito) que 

interagem mutuamente e são sujeitos a condições externas, como o trafego, as operações de 

manutenção e as condições ambientais (DNIT, 2011). 

De acordo com o do DNIT (2011), os pavimentos são classificados em: 

a) Flexível: aquele em que, após o carregamento aplicado, tem suas camadas com 

deformação elástica significativa, pois a carga se distribui igualmente entre as 

camadas do pavimento; 

b) Semirrígido: caracteriza-se por ser uma base cimentada por um aglutinante com 

propriedades cimentícias, possui características pertencentes tanto do pavimento 

flexível quanto do pavimento rígido, por exemplo, uma camada asfáltica revestindo 

um solo cimento. 
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c) Rígido: aquele em que o revestimento possui uma alta rigidez comparado as 

camadas inferiores, absorvendo praticamente todas as tensões oriundas da 

trafegabilidade de cargas. 

De acordo com Medina e Motta (2005), o pavimento flexível constitui-se por uma 

camada de revestimento betuminoso sobre uma base de material granular ou de solo 

estabilizado granulometricamente, enquanto o pavimento rígido é constituído por placas de 

concreto de cimento Portland assentes sobre a camada do solo de fundação ou sub-base 

intermediária. 

Bernucci et al. (2010) definem o revestimento asfáltico como a camada superior 

destinada a resistir diretamente às ações do tráfego e transmiti-las de forma atenuada às camadas 

inferiores, impermeabilizar o pavimento, além de melhorar as condições de rolamento (conforto 

e segurança). 

Os objetos deste estudo são as pistas de pouso e decolagem, portanto, apesar de 

existirem características semelhantes entre a composição e a estrutura de um pavimento 

rodoviário e de um pavimento aeroportuário, eles são projetados para operarem sob ação de 

cargas diferentes devido a natureza do usuário final, no caso dos aeroportos, os aviões. A Tabela 

1 apresenta as principais características dos pavimentos: 

 

Tabela 1 - Resumo das características dos pavimentos rodoviários e aeroportuários 

Características Rodovias Aeródromos 

Largura das pistas 7 a 10 m 20 a 50 m 

Cargas 
10 tf por eixo, veículo 45 tf 
máximo 

100 tf ou mais por trem-de-
pouso principal, aviões de 
até 500 tf 

Frequência de repetição de 
cargas 

Por exemplo: 2000 veículos 
por dia, vários milhões na 
vida de serviço 

Pequena; por dia: 50 a 100; 
menos de 100.000 na vida de 
serviço 

Pressão dos pneumáticos 0,15 a 0,16 MPa 1,0 a 3,0 MPa 

Impacto do veículo no 
pavimento 

Pequeno Grande no pouso 

Ação de carga dinâmica 
(vibrações de veículos 
parados) 

Não considerada 

É importante nas cabeceiras 
das pistas, na decolagem e 
nas pistas de taxiamento 

Ação de frenagem 

Não é relevante; nas ruas 
sim, nos semáforos, nos 
cruzamentos, etc. 

Importante quando do 
acionamento dos motores, 
com as rodas do trem-de-
pouso travadas, antes da 
decolagem 

Fonte: Adaptado (Medina; Goretti da Motta, 2005) 
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Na visão da FAA (2014), os pavimentos aeroportuários são projetados e construídos 

para absorverem as cargas das aeronaves, possuindo características estáveis, antiderrapantes e 

resistentes às mudanças climáticas ao longo do ano. A qualidade e espessura dos pavimentos 

devem assegurar que a pista não apresente falhas quando submetidos às cargas e resista às ações 

climáticas e de deterioração.  

Thom (2014) afirma que a aviação é uma forma de transporte que possui as suas 

próprias particularidades em termos de carga, velocidade e arranjo, com altas tensões 

fortemente concentradas que penetram de maneira mais profunda nas demais camadas do 

substrato do pavimento. Este fato requer a construção de camadas mais robustas do que o padrão 

encontrado sob um pavimento rodoviário, especialmente sobre solos menos resistentes. 

 

2.2 Condições de Aderência 

 

 Os principais requisitos de projeto e operação para pavimentos de aeroportos, na 

opinião de Thom (2014), são aqueles relacionados a limitar a deformação, a garantir uma 

adequada resistência à derrapagem, a evitar fechamentos futuros dos aeroportos, a resistir ao 

derramamento de combustíveis e óleos provenientes dos motores das aeronaves e a evitar os 

danos às aeronaves e seus equipamentos provocados por objetos estranhos (oriundos do próprio 

pavimento, ocasionados por desgastes e deteriorações diversas). 

Para Thom (2014), a camada de água superficial é um grave risco à segurança 

operacional. Souza Silva (2008) afirma que em situações de pista molhada as condições de 

aderência são fortemente influenciadas. A fina película de água formada pela falha na drenagem 

pode causar um fenômeno conhecido como hidroplanagem, que diminui o contato pneu-

pavimento e, consequentemente, reduz a aderência. 

Percebe-se nestas características o importante papel que a condição de aderência 

possui nas operações e no gerenciamento de um aeródromo. A boa conservação das condições 

de aderência é uma garantia do nível de segurança operacional, independente do tamanho, da 

complexidade ou da estrutura do aeroporto. 

Aderência da pista de pouso e decolagem significa a propriedade física 

caracterizada pela força de contato entre os pneus da aeronave e a superfície da camada de 

rolamento do pavimento da pista, que assegura à aeronave resistência à derrapagem e controle 

direcional. As condições de aderência da pista de pouso e decolagem são fornecidas, 

principalmente, pelo atrito e pela textura superficial (ANAC, 2016b). 
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Uma textura adequada garante, então, uma maior segurança às operações. Um 

pavimento em concreto Portland com a presença de groove ou um pavimento asfáltico de 

superfície porosa são exemplos de superfícies encontradas em aeródromos.  A PIARC (The 

World Road Association), segundo Bernucci et al. (2010), classifica a textura segundo o 

comprimento de onda ou distância entre dois picos ou depressões, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – Classificação da textura 

 

Fonte: Adaptada de (Mataei et al., 2016) 

 

A microtextura é caracterizada pelo o grau de rugosidade, ou aspereza individual 

da superfície das partículas do agregado que compõem a mistura asfáltica ou placa de concreto 

de cimento Portland da camada de revestimento. A microtextura não é visível a olho nu, porém 

pode ser notada através do tato, constatando-se superfícies lisas ou ásperas (Rodrigues Filho, 

2006). 

A macrotextura, de acordo com Rodrigues Filho (2006),  é descrita pelo tamanho 

do agregado, pela faixa granulométrica (quantidades relativas dos diversos tamanhos de 

agregados), pela configuração geométrica individual do agregado e pelos vazios existentes na 

mistura. A Figura 3 ilustra as definições de micro e macrotexturas. 

 

Figura 3 – Ilustração dos conceitos de micro e macrotexturas 

 

Fonte: Adaptado de (Mataei et al., 2016)  
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2.3 Macrotextura 

 

Define-se como macrotextura a profundidade média dos espaçamentos entre as 

partículas de agregados e é a grande responsável pela drenagem superficial, promovendo um 

maior contato pneu-pavimento por meio de canais de escoamento dentro do pavimento (Duarte, 

2011).  

Logo, uma boa macrotextura caracteriza-se por possuir curtas distâncias entre 

pontos altos que possibilitam contatos individuais entre o pneu e o pavimento, e pontos baixos, 

onde armazena-se parte do volume de água superficial, garantindo a aderência. 

A macrotextura deteriora-se sob efeito do clima e do tráfego constante. De acordo 

com a FAA (2014), contaminantes como depósitos de borracha, partículas de poeira, restos de 

combustível, vazamentos de óleo, água, gelo, neve e lama são os principais causadores da 

deterioração da macrotextura e da perda de atrito na superfície das pistas de pouso e decolagem. 

Parte do controle das condições de macrotextura se faz de maneira visual, 

entretanto, em adição aos métodos de inspeção visual, empregam-se métodos de coletas de 

dados através de métodos não destrutivos. De acordo com Oliveira (2016), o ensaio de mancha 

de areia é o método mais utilizado para medições da macrotextura. 

Bernucci et al. (2010) descrevem a metodologia do ensaio. A areia é espalhada 

sobre a superfície do pavimento com o auxílio de uma base de um pistão circular, fazendo 

movimentos circulares paralelamente à superfície, produzindo um círculo de areia. O 

espalhamento deve ser finalizado quando as pontas do agregado do revestimento aparecerem. 

Com o material espalhado, realiza-se três medições em direções distintas e assim, prover uma 

média para essas medidas. Os passos descritos estão ilustrados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Ensaio de mancha de areia 

 

Fonte: (Oliveira, 2016) 
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A classificação da macrotextura é descrita na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Classificação da macrotextura 

Profundidade – P (mm) Frequência de medições de macrotextura 

P ≤ 0,2 Muito fechada 

0,2 < P ≤ 0,4 Fechada 

0,4 < P ≤ 0,8 Média 

0,8 < P ≤ 1,2 Aberta 

P > 1,2 Muito aberta 

Fonte: Adaptado de (Bernucci et al., 2010) 

 

Através de (ANAC, 2016b), a ANAC estabelece algumas que a profundidade média 

da macrotextura das pistas de pouso e decolagem deve ser igual ou superior a 0,60 mm. A 

ANAC também estabelece critérios sobre o ensaio da mancha de areia que deve abranger toda 

a extensão da pista, não pode ser realizado em áreas com ranhuras transversais,  devem ser 

realizadas no mínimo três medições. 

A resolução também define uma frequência mínima para as medições, assegurando 

a segurança operacional. As frequências estão representadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Frequência mínima de medições de macrotextura 

Média de pousos diários de aeronaves de 
asa fixa com motor à reação, na cabeceira 

predominante, no último ano 

Frequência de medições de macrotextura 

Menos de 15 Cada 360 dias 

16 a 30 Cada 180 dias 

31 a 90 Cada 90 dias 

91 a 150 Cada 60 dias 

151 a 210 Cada 30 dias 

Mais de 210 Cada 30 dias 

Fonte: Adaptado de (ANAC, 2016b)  

 

Bezerra Filho et al.  (2013) estudou a correlação entre a macrotextura e coeficiente 

de atrito entre pistas de pouso e decolagem. O estudo comprovou a existência de uma correlação 

linear entre as variáveis, apesar de baixa, possivelmente devido a medição da macrotextura ser 

feita de maneira descontinuada ao longo do trecho de medição. 
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2.4 Coeficiente de Atrito 

 

Para ICAO (2015), coeficiente de atrito é uma relação adimensional da força de 

atrito entre dois corpos e a força normal que fazem esses dois corpos permanecerem unidos. A 

força de atrito entre a pista e as rodas da aeronave é a principal reação para a parada da aeronave 

após o pouso ou, em alguns casos, a abortagem de uma decolagem. 

O coeficiente de atrito e a resistência a derrapagem exercem grande influência nas 

condições de aderência de um pavimento e, consequentemente, de segurança de operações, 

podendo variar de acordo com a superfície do revestimento ou com a velocidade dos veículos. 

(Duarte, 2011). 

Duarte (2011) também afirma que o coeficiente de atrito sofre variações com o 

tempo, seja de curto ou longo prazo. As variações de curto prazo estão mais ligadas às mudanças 

climáticas ao decorrer do ano, enquanto as alterações de longo prazo estão vinculadas à 

degradação natural do pavimento, devido à passagem de veículos. 

A força de atrito pneu-pavimento é de grande importância para a segurança da 

aeronave. De acordo com Souza Silva (2008), em pistas curtas, onde a extensão disponível é 

próxima da distância operacional requerida, as forças de atrito constituem o principal meio de 

parada da aeronave após um pouso ou decolagem interrompida. 

Devido a importância operacional atribuída ao coeficiente de atrito, a ANAC 

(ANAC, 2016b) estabeleceu frequências mínimas de medições do coeficiente de atrito. Os 

valores estão descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Frequência de medições do coeficiente de atrito 

Média de pousos diários de aeronaves de 
asa fixa com motor à reação, na cabeceira 

predominante, no último ano 

Frequência de medições de atrito 

Menos de 15 Cada 360 dias 

16 a 30 Cada 180 dias 

31 a 90 Cada 90 dias 

91 a 150 Cada 60 dias 

151 a 210 Cada 30 dias 

Mais de 210 Cada 15 dias 

Fonte: Adaptado (ANAC, 2016b) 

 

O coeficiente de atrito é medido através da força da gerada quando um pneu travado 

desliza sobre uma superfície de pavimento. Os testes de coeficiente de atrito são compostos 
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pela aplicação de um pneu padrão com uma certa porcentagem de deslizamento sobre a 

superfície testada. 

Dentro das medidas diretas existem quatro tipos principais de abordagem (Mataei 

et al., 2016): 

- Pneu Travado: O coeficiente de atrito é medido enquanto 100% de deslizamento 

é produzido; 

- Força Lateral: O coeficiente de atrito é medido através de um pneu com um ângulo 

definido; 

- Deslizamento Fixo: O coeficiente de atrito é medido através de pneus sob 

constante deslizamento; 

- Deslizamento Variável: O coeficiente de atrito é medido através de qualquer 

porcentagem de deslizamento. 

No Brasil, o mais utilizado tem sido o equipamento Grip Tester, havendo também 

o Mu-Meter e o Skiddometer. 

O Grip Tester, apresentado na Figura 5, é um equipamento realiza medições de 

atrito através da abordagem de Deslizamento Fixo e consiste em um equipamento de reboque 

com três rodas do tipo desliẑmetro. A roda central é responsável pela definição do atrito e 

apresenta uma rotação operante com uma taxa de 15% de deslizamento, podendo atingir uma 

velocidade de deslocamento de até 65 km/h. 

 

Figura 5 - Equipamento Grip Tester 

 

Fonte: (DYNATEST, 2017) 

 

Já as medições realizadas pelo Mu-meter (Figura 6) e o Skiddometer (Figura 7) 

realizam as medições pela abordagem da Força Lateral. Ambos realizam a medição em 
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alinhamentos paralelos, com uma distância de 3 m de cada lado do eixo da pista, na presença 

de uma lâmina de água de 1 mm de espessura, em pontos distantes entre si de 10 m. 

 

Figura 6 - Equipamento Mu-Meter 

 
Fonte: (Rodrigues Filho, 2006)  

 

A diferença encontra-se no número de rodas, 3 para o Mu-Meter e 5 para o 

Skiddometer, e nas pressões aplicadas para medições, superiores nas medições com o 

Skiddometer. 

 

Figura 7 - Equipamento Skiddometer 

 
Fonte: (Rodrigues Filho, 2006) 

 

ANAC (2016) também estabelece níveis para o coeficiente de atrito, o nível mínimo 

e o de manutenção,  que variam de acordo com método de medição, afim de manter a segurança 

operacional. A Tabela 5 sintetiza os valores. 
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Tabela 5 - Parâmetros de coeficiente de atrito por tipo de equipamento de medição 

Equipamento 

Pneu 

Velocidade 
do ensaio 

(km/h) 

Profundidade 
da lâmina de 

água 
simulada 

(mm) 

Coeficiente de atrito 

Tipo 
Pressão 
(kPa) 

Nível de 
manutenção 

Nível 
mínimo 

Mu-Meter 
A 70 65 1,0 0,52 0,42 

A 70 95 1,0 0,38 0,26 

Skiddometer 
B 210 65 1,0 0,60 0,50 

B 210 95 1,0 0,47 0,34 

Surface 
friction tester 
vehicle 

B 210 65 1,0 0,60 0,50 

B 210 95 1,0 0,47 0,34 

Runway 
friction tester 
vehicle 

B 210 65 1,0 0,60 0,50 

B 210 95 1,0 0,54 0,41 

Tatra 
B 210 65 1,0 0,57 0,48 

B 210 95 1,0 0,52 0,42 

Grip tester 
C 140 65 1,0 0,53 0,43 

C 140 95 1,0 0,36 0,24 

Fonte: Adaptado (ANAC, 2016b) 

 

2.5 Influências Externas 

 

Ramos (2014) afirma que os pavimentos estão sujeitos, além dos movimentos 

operacionais das aeronaves, às intempéries da natureza, como as temperaturas e suas variações 

e as chuvas excessivas ou nevadas, dependendo da região onde está localizado o aeroporto.  

Desta forma, as condições adversas do clima, com presença de grandes amplitudes 

térmicas entre as estações do inverno e do verão, e sazonalidade das chuvas, com períodos de 

elevados índices pluviométricos e outros baixos, contribuem para a acelerada deterioração do 

pavimento. 

Bernucci et al. (2010) descrevem a variação de temperatura como um dos principais 

fatores que causam defeitos do tipo trinca e afirma que a água das chuvas, uma vez penetrada 

no pavimento através de trincas, provoca a queda de capacidade de suporte. Como 

consequência, a estrutura ao ser solicitada pelo tráfego sofre maiores deslocamentos, 

provocando maiores danos estruturais e de superfície. O pavimento já trincado na superfície 

facilita a entrada de água. Com a evolução das trincas, o decréscimo do valor de serventia é 

ainda mais acentuado. 
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Para a FAA (2014), o desgaste mecânico e o polimento dos agregados na superfície 

do pavimento asfáltico aeroportuário das pistas de pouso e decolagem são causados 

principalmente pelos contato dos pneus das aeronaves durante o percurso ou a frenagem sobre 

a pista. Além do desgaste mecânico superficial, os deslocamentos e frenagens das aeronaves 

geram o acúmulo de borracha, degradando a macrotextura e, consequentemente, a aderência 

pneu-pavimento. 

Lemos (2016), encontrou uma relação entre a pluviometria e coeficiente de atrito 

através de um estudo de caso de alguns aeroportos da região do nordeste brasileiro. O estudo, 

entretanto, vale-se apenas de métodos gráficos, não conseguindo encontrar uma quantificação 

da influência desta variável no coeficiente de atrito. 

 

2.6 Software Alteryx 

 

Segundo Alteryx (2017), o software Alteryx é um programa de análise de dados, 

focado na big data, baseado na linguagem de programação R. O programa possui uma interface 

do tipo drag n’ drop e dispõe de ferramentas de análise espacial, preditiva, otimização, 

clusterização e preparação de dados. A Figura 8 ilustra um fluxo de trabalho do programa. 

 

Figura 8 - Fluxo de trabalho no Alteryx 

 

Fonte: Alteryx (2017) 

 

O utilitário Alteryx pode analisar dados que se encontram de forma estruturada, ou 

seja, dados que contém uma organização quando recuperados, comumente em tabelas, e 

convenientemente encontrados em planilhas ou instâncias de banco de dados, e dados não 
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estruturados, como um documento de texto, onde não há possibilidade de classificar e 

correlacionar os itens em toda a amplitude do arquivo. 

No quadro da análise descritiva, ilustrado na Figura 9, a ferramenta possui modelos 

que representam o atual estado da arte em modelos analíticos, que abrange desde uma simples 

regressão linear a modelos mais complexos de redes neurais. 

 

Figura 9 - Modelos de análise preditiva no Alteryx 

 

Fonte: Adaptado de Alteryx (2017) 

 

Nos dados de saída, além do modelo e dos dados gerados por ele, a aplicação retorna 

uma análise estatística completa sobre o modelo, possibilitando inferir sobre a sua acurácia e 

sobre a sua validade. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta o Aeroporto Internacional Pinto Martins, e no período de 

2012 a 2017, o caracteriza através de uma análise das séries históricas dos dados de operações 

de pouso e decolagem, pluviometria, temperatura média e macrotextura, além de uma análise 

de correlação dessas variáveis. 

 

3.1 Aeroporto Internacional Pinto Martins 

 

O Aeroporto Internacional Pinto Martins (SBFZ no código da ICAO) é um 

aeroporto público brasileiro com operação compartilhada, civil e militar, e surgiu das antigas 

pistas do Alto da Balança. Suas obras foram iniciadas em 1943, ainda como Base do Corote, 

recebendo apenas na década de 1950 o seu atual nome. 

O Aeroporto Internacional Pinto Martins está localizado a 8 km do centro da cidade 

de Fortaleza. A movimentação diária entre passageiros e pessoal do próprio aeroporto atinge 

19.383 pessoas. Em 2016 utilizaram o aeroporto 5.706.489 passageiros, em 53.133 voos e 

40.165.472 kg de carga aérea foram processados pelo Terminal de Carga Aérea (INFRAERO, 

2017).  

O SBFZ, ilustrado na Figura 10, possui uma infraestrutura com 3 pátios, os quais são 

destinados a aviação geral, comercial e cargueira, totalizando uma área de 134.767 m². A sua 

pista principal, denominada RWY 13/31, mede 2.545 m de comprimento e 45 m de largura, 

possui pavimento asfáltico e capacidade de suporte com número de classificação de pavimento 

66/F/A/X/T, é dotada de balizamento noturno e dispõe de 14 pistas de taxiamento – TWY, 

também dotadas de balizamento noturno. 

 

Figura 10 - Vista aérea SBFZ 

 

Fonte: Google Maps (2017) 
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3.2 Caracterização das Variáveis 

 

Esta seção apresenta uma análise descritiva das variáveis empregadas para gerar o 

modelo do estudo. Todos os dados utilizados para gerar gráficos e análises de aderência de 

distribuição estão contidos no Anexo. 

  

3.2.1 Operações de Pouso e Decolagem 

 

A partir do ano de 2012, a série histórica das operações de pouso e decolagens, 

ilustrada na Figura 11, revela uma sazonalidade na quantidade de operações realizadas. 

Observa-se que os meses de janeiro e julho apresentam picos, pois são os meses que se 

estabeleceu como alta estação devido às férias. Até meados do ano de 2016, o número total de 

pousos e decolagens realizados apresentou alta, entretanto, influenciado pela crise econ̂mica, 

exibiu forte tendência de queda. 

 

Figura 11 - Pousos e Decolagens mensais realizados no Aeroporto Internacional Pinto Martins 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Através de uma caracterização dos dados da amostra, encontrou-se o valor de 5.163 

operações de pouso e decolagem mensais, em média, e um desvio padrão de 685 operações. A 

Figura 12 ilustra o teste realizado para verificar a hipótese da distribuição da variável se ajustar 

a uma curva normal. Na imagem pode-se visualizar o histograma, que possui as curvas de ajuste 

e tem uma leve assimetria a direita. Neste o eixo horizontal representa a quantidade de 

operações de pouso e decolagem e o eixo vertical representa a frequência. 
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O teste realizado para atestar a normalidade foi o de Komolgorov-Smirnov com 

uma significância de 5%, que é um valor relevante em muitas áreas de estudo. A Tabela 6 

resume os resultados do teste. 

 

Figura 12 - Curvas de ajuste de distribuição de operações de pouso e decolagens 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Tabela 6 - Estatística Komolgorov-Smirnov para operações de Pouso e Decolagens mensal 
Estatística Significância 

0.102 0.15 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

 

Como a estatística está abaixo do limite do teste e a significância encontra-se 

superior a fixada para o grau de confiança, não há evidências suficientes para descartar a 

normalidade da variável de operações de pouso e decolagens. 

 

3.2.2 Pluviometria Total 

 

O Aeroporto Internacional Pinto Martins encontra-se na região do semiárido do 

Nordeste brasileiro. Esta região apresenta poucas chuvas, que se encontram distribuídas no 

segundo trimestre do ano. A Figura 13 representa a série histórica de pluviometria total na 

cidade de Fortaleza obtida no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

e ilustra a sazonalidade descrita anteriormente. Constata-se uma tendência de crescimento da 

pluviometria total, apesar dos baixos volumes de chuva em um período de seca. 
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Figura 13 – Pluviometria Total mensal na cidade de Fortaleza/CE 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Por meio de uma caracterização dos dados da amostra, encontrou-se o valor de 109 

mm de precipitação total mensal, em média, e um desvio padrão de 119 mm. A Figura 14 mostra 

o teste realizado para verificar a hipótese da distribuição da variável se ajustar a uma curva 

normal. Na imagem pode-se visualizar o histograma, que possui as curvas de ajuste e tem uma 

concentração dos valores na faixa esquerda. Neste o eixo horizontal representa a pluviometria 

total mensal e o eixo vertical representa a frequência. 

Para atestar a normalidade, foi realizado o teste de Komolgorov-Smirnov com uma 

significância de 5%. A Tabela 7 resume os resultados do teste. 

 

Figura 14 - Curvas de ajuste da distribuição de Pluviometria Total na cidade de Fortaleza 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 
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Tabela 7 - Estatística Komolgorov-Smirnov para Pluviometria Total mensal 
Estatística Significância 

0.183 0.15 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

 

Observa-se que a estatística está acima do limite do teste e a significância encontra-

se superior a fixada para o grau de confiança, portanto, há evidências suficientes para descartar 

a normalidade da variável de pluviometria total. 

 

3.2.3 Temperatura Média 

 

A cidade de Fortaleza, localizada na costa do estado do Ceará, fica próxima ao 

paralelo 4° Sul, não muito distante da linha do Equador. Devido a sua localização, a cidade 

apresenta temperaturas médias elevadas, na faixa de 27°C a 30°C, mantendo-se estável ao longo 

do ano. A série histórica da temperatura média mensal, obtida através do banco de dados do 

INMET, está representada na Figura 15. 

 

Figura 15 - Temperatura Média mensal na cidade de Fortaleza 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

A caracterização dos dados da amostra encontrou o valor de 27,8°C como média e 

um desvio padrão de 0,57°C. A Figura 16 retrata os resultados do teste realizado para verificar 

a hipótese da distribuição da variável se ajustar a uma curva normal. Na imagem pode-se 
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visualizar o histograma, que possui um forte ajuste à curva de distribuição normal. Neste o eixo 

horizontal representa a temperatura média mensal e o eixo vertical representa a frequência. 

A normalidade foi atestada através do teste de Komolgorov-Smirnov com uma 

significância de 5%. A Tabela 8 resume os resultados do teste. 

 

Figura 16 - Curvas de ajuste da distribuição de temperatura média 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Tabela 8 - Estatística Komolgorov-Smirnov para Temperatura Média mensal 
Estatística Significância 

0.083 0.15 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

 

O resultado do teste está abaixo da estatística limite e a significância encontra-se 

superior a fixada para o grau de confiança adotado. Portanto, não há evidências suficientes para 

descartar a normalidade da variável de temperatura média. 

 

3.2.4 Macrotextura 

 

Na série histórica das medições de macrotextura nas pistas de pouso e decolagem 

do Aeroporto Internacional Pinto Martins não é possível identificar uma sazonalidade, apesar 

da sua tendência de crescimento e de apresentar picos que são atribuídos às remoções de 

borracha da pista. Além disso, na série histórica ilustrada na Figura 17, é possível ver que a 

macrotextura nunca esteve abaixo do valor mínimo estabelecido pela ANAC.  
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Figura 17 – Macrotextura média nas pistas de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional 
Pinto Martins 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

A caracterização dos dados da amostra encontrou o valor de 0,87 mm como média 

e um desvio padrão de 0,09 mm. A Figura 18 mostra os resultados do teste realizado para 

verificar a hipótese da distribuição da variável se ajustar a uma curva normal. O histograma, 

cujo eixo horizontal representa a macrotextura média e o eixo vertical representa a frequência, 

visualmente possui uma assimetria a direita. 

A normalidade foi atestada através do teste de Komolgorov-Smirnov com uma 

significância de 5%. A Tabela 9 sintetiza os resultados do teste. 

 

Figura 18 - Curvas de ajuste da distribuição de Macrotextura média nas pistas de pouso e 
decolagem do Aeroporto Internacional Pinto Martins 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 
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Tabela 9 - Estatística Komolgorov-Smirnov para Macrotextura média nas pistas de pouso e 
decolagem do Aeroporto Internacional Pinto Martins 

Estatística Significância 

0.175 0.15 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

 

O resultado obtido através do teste está abaixo da estatística limite e a significância 

encontra-se superior a fixada para o grau de confiança adotado. Desta forma, não há evidência 

suficientes para descartar a normalidade da variável de macrotextura média. 

 

3.2.5 Análise de correlação 

 

A análise de correlação permite quantificar a intensidade da relação entre duas 

variáveis quantitativas através do coeficiente de correlação linear r. Este estudo utiliza mais de 

uma variável para tentar prever o comportamento do coeficiente de atrito, logo, é necessário 

compreender a relação das variáveis explicativas com a explicada, e também a inter-relação 

entre as variáveis explicadas. Contudo, a correlação quantifica apenas relações individuais entre 

duas variáveis, não evidenciando a correlação conjunta. A Tabela 10 resume os resultados. 

 

Tabela 10 - Tabela de coeficientes de correlação r 

 Atrito 
Pousos e 

Decolagens 

Pluviometria 

Total 

Temperatura 

Média 
Macrotextura 

Atrito 1,000 -0,5549 0,0876 -0,4496 -0,3226 

Pousos e 

Decolagens 
-0,5549 1,000 0,2316 0,0712 -0,2008 

Pluviometria 

Total 
0,0876 0,2316 1,000 -0,3385 0,0151 

Temperatura 
Média 

-0,4496 0,0712 -0,3385 1,000 0,2909 

Macrotextura -0,3226 -0,2008 0,0151 0,2909 1,000 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

 

Constata-se que o parâmetro que possui maior correlação com o coeficiente de atrito 

é a quantidade de pousos e decolagens mensais, que segue um comportamento esperado, pelo 
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fato de ser negativa. O gráfico de dispersão na Figura 19 ilustra a correlação entre esta variável 

e o coeficiente de atrito. 

 

Figura 19 – Gráfico de dispersão operações de pouso e decolagem mensal versus coeficiente 
de atrito  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

 Conclui-se que a temperatura média possui o segundo maior coeficiente de 

correlação, apresentando uma tendência semelhante a observada na correlação das operações 

de pouso e decolagem mensal com o coeficiente de atrito. A Figura 20 ilustra esta correlação. 

 

Figura 20 – Gráfico de dispersão temperatura média versus coeficiente de atrito  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Verificou-se que a macrotextura possui uma correlação um pouco mais baixa com 

o coeficiente de atrito quando comparada com as correlações observadas na quantidade de 

operações de pouso e decolagem e na temperatura média. Além disso, esperava-se um 
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comportamento oposto do que foi observado para a variável de macrotextura, que possui uma 

correlação negativa com o coeficiente de atrito. A Figura 21 representa esta correlação. 

 

Figura 21 – Gráfico de dispersão macrotextura média mensal versus coeficiente de atrito  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Por fim, existe uma fraca correlação entre o coeficiente de atrito e a pluviometria 

total (ilustrado na Figura 22), e esta possui um comportamento semelhante ao observado na 

correlação entre a macrotextura e o coeficiente de atrito, além de apresentar um coeficiente de 

correlação contrário ao esperado. 

 

Figura 22 – Gráfico de dispersão pluviometria total acumulada versus coeficiente de atrito  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Ademais, é possível observar que existe indícios de correlação entre algumas 

variáveis explicativas e tal fato pode causar influências no modelo. A Tabela 11 apresenta os 
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resultados do teste de p-value para validar as correlações entre variáveis explicativas e o 

coeficiente de atrito. Foi adotada uma significância de 5%. 

 

Tabela 11 - Tabela de p-value para os coeficientes de correlação r 

 Atrito 
Pousos e 

Decolagens 

Pluviometria 

Total 

Temperatura 

Média 
Macrotextura 

Atrito  0,0059 0,6908 0,0313 0,1332 

Pousos e 

Decolagens 
0,0059  0,2875 0,7468 0,3508 

Pluviometria 

Total 
0,6908 0,2875  0,1174 0,9453 

Temperatura 

Média 
0,0313 0,7468 0,1174  0,1780 

Macrotextura 0,1332 0,3508 0,9453 0,1780  

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados e respectivas discussões obtidos através deste 

estudo. 

 

4.1 Modelo de Regressão Linear Multivariada 

 

Esta seção apresenta e discute os resultados sobre o modelo de regressão obtido. 

 

4.1.1 Normalidade dos resíduos 

 

A fim de garantir que as inferências sobre os parâmetros utilizados no modelo sejam 

conclusivas, é necessário testar a normalidade dos resíduos. A Figura 23 retrata o gráfico 

quantil-quantil que é um indicativo da normalidade dos resíduos. 

 

Figura 23 – Gráfico Quantil-Quantil de resíduos do modelo 

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Um resultado positivo a respeito da normalidade dos resíduos é esperado quando 

existe um ajuste dos pontos à reta sem uma tendência aparente. É possível constatar que há um 

forte indicativo de que os resíduos seguem uma distribuição normal, devido ao resultado 

observado no gráfico. 
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Contudo, foi realizado um teste de aderência de distribuição para verificar o ajuste 

dos resíduos à uma distribuição normal. A Figura 24 ilustra o histograma cujo eixo horizontal 

representa os resíduos e o eixo vertical representa a frequência. 

 

Figura 24 – Gráfico de dispersão pluviometria total acumulada versus coeficiente de atrito  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

A normalidade foi atestada através do teste de Chi-Quadrado com uma significância 

de 5%. A Tabela 12 resume os resultados do teste. 

 

Tabela 12 - Estatística Chi-Quadrado para resíduos do modelo 

Estatística Significância 

6.3 0.09 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

 

Neste caso, a significância do teste Chi-Quadrado está acima de 0,05. Portanto, não 

há evidências suficientes para rejeitar a hipótese de que a distribuição dos resíduos do modelo 

seja normal.  

 

4.1.2 Homocedasticidade 

 

A Homocedasticidade é o termo que indica a variância constante dos erros dos 

valores obtidos através do modelo e caso a hipótese da Homocedasticidade não seja confirmada, 

há indícios para afirmar que as inferências estatísticas obtidas através do Método dos Mínimos 
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Quadrados não são válidas. Graficamente, isto pode ser visto através de um gráfico de dispersão 

de resíduos versus o valor ajustado. A Figura 25 representa o.  

 

Figura 25 – Gráfico de dispersão Resíduos versus Valores Ajustados  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

A Homocedasticidade foi atestada através do teste de White com uma significância 

de 5%. A Tabela 13 resume os resultados. 

 

Tabela 13 - Estatística Chi-Quadrado para teste de White 

Estatística Significância 

0.69 0.52 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

 

Conclui-se, portanto, que não há indícios para rejeitar a hipótese da 

Homocedasticidade. 

 

4.1.3 Estatísticas e análise do modelo 

 

Durante a preparação de dados para o modelo foi encontrada uma observação 

outlier dentro da amostra de coeficiente de atrito. Uma possível justificativa para este fato é que 

a medição do coeficiente de atrito é feita ao longo de toda a pista de pouso e decolagem a cada 

100 m e para a geração do modelo foi utilizada uma média dos valores ou, de fato, está medição 

foi an̂mala. Após retirada desta observação da amostra, o modelo foi gerado e as suas 

estatísticas estão resumidas na Figura 26. 
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Figura 26 – Estatísticas do modelo  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

O coeficiente de determinação múltiplo (R quadrado) representa a proporção da 

variabilidade de y explicada pelas variáveis regressoras, portanto, quanto mais próximo o 

coeficiente estiver de 1 maior é a explicação da variável resposta pelo modelo ajustado. No caso 

do modelo de regressão em estudo o valor é relativamente elevado e existe um bom ajuste, 

como ilustrado na Figura 27. Nesta imagem estão representados o gráfico com os pontos e o 

seu ajuste à reta, na qual o eixo y representa o valor previsto e o eixo x o valor real. 

 

Figura 27 –Dados previstos versus dados reais  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Os parâmetros da equação de regressão linear multivariada estão apresentados na 

Figura 28. 
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Figura 28 –Parâmetros e análise do modelo de regressão  

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Como as medições de macrotextura e coeficiente de atrito não são mensais no 

aeroporto em estudo, foi adotado para a modelagem o cumulativo das operações mensais de 

pouso e decolagem, da pluviometria total e também a média das temperaturas médias entre as 

medições. Outro fato levado em consideração é que o volume de operações do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins o classifica para remoção de borracha a cada 3 meses, logo, quando 

o período entre medições for superior a 3 meses, o cumulativo é feito considerando este 

intervalo de tempo. 

Dentre as variáveis, a que apresentou melhor grau de confiança, ou seja, menor 

probabilidade de a hipótese do coeficiente da variável ser discrepante do encontrado, foi a 

quantidade de operações de pouso e decolagem, seguida do intercepto da reta e da macrotextura.  

A pluviometria total e a temperatura média foram reprovadas no teste da estatística 

t, logo, há a possibilidade de os valores dos coeficientes destas variáveis serem discrepantes 

dos encontrados para o modelo. Este fato pode ser resultado da correlação existente entre a 

temperatura média e a pluviometria, da temperatura média apresentar uma variação pequena 

que não foi captada pelo modelo ou do fato das observações positivas de pluviometria estarem 

concentradas apenas em um determinado período. 

Além disso, a variável pluviometria total é a única que foi rejeitada no teste de 

ajuste à distribuição normal, isto pode justificar, também, o valor positivo do seu coeficiente, 

que é um comportamento contrário ao esperado, uma vez que, quanto maior a quantidade de 

chuvas maior é a degradação do pavimento. 

O coeficiente da variável de macrotextura se comporta de maneira oposta ao 

esperado, pois espera-se que a medida que a macrotextura cresça o coeficiente de atrito 

aumente, contudo, o resultado obtido mostra o oposto. Isto pode ser consequência das medições 
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de macrotextura ocorrerem de maneira descontínua e alternadas ao longo das pistas de pouso e 

decolagem, diferente da medição do coeficiente de atrito, que é feita de maneira contínua. 

Por fim, nota-se que o intercepto é a variável que possui maior impacto numérico 

no modelo gerado, o que indica que o modelo pode não ser tão bom para utilização em 

previsões, já que é bastante enviesado por esta variável independente. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este capítulo propõe as principais conclusões deste estudo a partir da análise dos 

dados de operações de pouso e decolagem, pluviometria total, temperatura média e 

macrotextura, além de recomendações para futuros estudos. 

 

5.1 Considerações Finais 

 

A evolução do transporte aéreo e o incremento na sua demanda tornam mais 

necessário que as ferramentas de gerenciamento aeroportuário sejam mais sofisticadas e que 

permitam estender a capacidade operacional da infraestrutura dos aeroportos, garantindo a 

ausência de falhas na operação. Compreender as influências de fatores de degradação das 

condições físicas das pistas de pouso e decolagem é parte dessa solução. 

Ao longo do estudo, foi possível confirmar uma maior influência da quantidade de 

operações de pouso e decolagem sob a deterioração das condições de atrito das pistas. Contudo, 

não é possível afirmar a influência da pluviometria total e da temperatura média, dentro de um 

contexto global, na degradação das condições de atrito. O fato deste estudo levar em 

consideração apenas um aeroporto situado no Nordeste brasileiro, região com características 

climáticas de pouca variação, pode ter influenciado o resultado. 

O estudo confirma que a macrotextura é um parâmetro que também contribui na 

previsão do coeficiente de atrito, porém, é necessária atenção a esta afirmação, pois foi 

observada uma relação contrária a esperada entre a macrotextura e o coeficiente de atrito, tanto 

individualmente quanto em um contexto global. 

Além disso, como o intercepto do modelo de regressão linear multivariado, que é 

uma variável independente, possui o maior impacto numérico no modelo, conclui-se que este 

não é muito eficiente para fazer inferências a respeito do impacto de cada variável explicativa 

na variável explicada. Todavia, ainda se mostra como uma ferramenta que pode auxiliar em 

conclusões sobre as operações de manutenção. 

 

5.2 Proposições de estudos futuros 

 

As recomendações apresentadas nesta seção têm como objetivo dar continuidade a 

promoção de estudos aeroportuários e preencher algumas lacunas deixadas por este estudo, 

além de servir como subsídio às ações de operadores de aeródromos: 
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a) Incorporar aeroportos de outras regiões do Brasil com operações variadas a série de 

dados analisadas para abranger aeroportos com operações de manutenção diversas 

sob características climáticas variadas; 

b) Estudar a influência das operações de pouso e decolagem, da pluviometria total e da 

temperatura média sob o comportamento da macrotextura, compreendendo que a 

macrotextura é um dos componentes das condições de aderência das pistas de pouso 

e decolagem considerado em análises para gestão de operações de manutenção e 

reabilitação. 
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ANEXO A – Tabela de medições de Coeficiente de Atrito no Aeroporto Internacional 

Pinto Martins 

 

 

Ano Mês Coeficiente de Atrito 

2012 1 0,82 

2012 2 0,73 

2012 7 0,74 

2012 8 0,72 

2012 10 0,82 

2012 11 0,83 

2012 12 0,65 

2013 2 0,80 

2013 3 0,75 

2013 6 0,76 

2013 7 0,77 

2013 9 0,81 

2013 12 0,82 

2014 3 0,81 

2014 5 0,85 

2014 8 0,73 

2014 12 0,77 

2015 2 0,89 

2015 3 0,86 

2015 4 0,75 

2015 5 0,78 

2015 6 0,87 

2015 7 0,78 

2015 8 0,42 

2015 9 0,80 

2015 10 0,73 

2015 11 0,80 

2015 12 0,81 

2016 1 1,12 

2016 4 0,78 

2016 7 0,75 

2016 10 0,74 

2016 11 0,87 

2017 1 0,79 

2017 4 0,80 

2017 7 0,77 

2017 11 0,66 
Fonte: Adaptado de Relatórios de Medição de Atrito Aeroporto Internacional Pinto Martins 
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ANEXO B – Tabela de medições de Macrotextura no Aeroporto Internacional Pinto 

Martins 

 

 

Ano Mês Macrotextura (mm) 
2012 2 0,90 

2012 1 0,91 

2012 7 0,96 

2012 10 0,94 

2013 12 0,91 

2013 2 0,99 

2013 1 0,86 

2013 7 0,80 

2013 6 0,65 

2013 3 0,69 

2013 9 0,86 

2014 8 0,77 

2014 12 0,67 

2014 3 0,88 

2014 5 0,90 

2015 4 0,96 

2015 8 0,85 

2015 12 0,75 

2015 2 0,92 

2015 6 0,74 

2015 10 0,85 

2016 12 0,90 

2016 7 1,07 

2016 6 0,93 

2016 3 0,92 

2016 10 0,96 

2017 4 0,91 

2017 7 0,87 
Fonte: Adaptado de Relatórios de Medição de Macrotextura Aeroporto Internacional Pinto Martins 
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ANEXO C – Tabela de medições mensais de Quantidade de Pousos e Decolagens no 

Aeroporto Internacional Pinto Martins 

 

 

Data da Medição Operações de Pouso e Decolagem Mensal 
01/11/2011 5128 

01/12/2011 5990 

01/01/2012 5882 

01/02/2012 5004 

01/03/2012 4971 

01/04/2012 5480 

01/05/2012 5756 

01/06/2012 5704 

01/07/2012 6128 

01/08/2012 5244 

01/09/2012 4915 

01/10/2012 5616 

01/11/2012 5112 

01/12/2012 5579 

01/01/2013 5697 

01/02/2013 4908 

01/03/2013 5236 

01/04/2013 5144 

01/05/2013 5688 

01/06/2013 5368 

01/07/2013 5899 

01/08/2013 6045 

01/09/2013 5383 

01/10/2013 5680 

01/11/2013 5538 

01/12/2013 6228 

01/01/2014 6247 

01/02/2014 5005 

01/03/2014 5560 

01/04/2014 5286 

01/05/2014 5581 

01/06/2014 6132 

01/07/2014 6417 

01/08/2014 5592 

01/09/2014 5694 

01/10/2014 5743 

01/11/2014 5426 

01/12/2014 6012 

01/01/2015 6255 

 

Continua 
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ANEXO C – Tabela de medições mensais de Quantidade de Pousos e Decolagens no 

Aeroporto Internacional Pinto Martins 

Continuação 

 

 

Data da Medição Operações de Pouso e Decolagem Mensal 
01/02/2015 4693 

01/03/2015 4858 

01/04/2015 4598 

01/05/2015 4902 

01/06/2015 4898 

01/07/2015 5628 

01/08/2015 4979 

01/09/2015 4873 

01/10/2015 5172 

01/11/2015 5006 

01/12/2015 5694 

01/01/2016 5616 

01/02/2016 4513 

01/03/2016 4439 

01/04/2016 3944 

01/05/2016 3940 

01/06/2016 3959 

01/07/2016 4779 

01/08/2016 4216 

01/09/2016 4323 

01/10/2016 4272 

01/11/2016 4189 

01/12/2016 4943 

01/01/2017 5118 

01/02/2017 3802 

01/03/2017 4200 

01/04/2017 3932 

01/05/2017 4041 

01/06/2017 4039 
Fonte: (INFRAERO, 2017) 
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ANEXO D – Tabela de medições mensais de Pluviometria e Temperatura Média na 

cidade de Fortaleza 

 

Data da Medição Precipitação Total (mm) Temperatura Média (°C) 
01/11/2011 24,4 27,84 

01/12/2011 14,9 28,27 

01/01/2012 48,2 28,35 

01/02/2012 210 27,34 

01/03/2012 302,4 27,24 

01/04/2012 152,1 27,71 

01/05/2012 143 27,53 

01/06/2012 140,2 27,13 

01/07/2012 6,3 27,14 

01/08/2012 0 27,26 

01/09/2012 2,1 27,63 

01/10/2012 11,3 27,87 

01/11/2012 3,7 28,29 

01/12/2012 14 28,77 

01/01/2013 46,7 28,56 

01/02/2013 109,5 28,86 

01/03/2013 72,7 28,85 

01/04/2013 154,6 27,94 

01/05/2013 144,3 27,79 

01/06/2013 217,9 27,02 

01/07/2013 87 26,85 

01/08/2013 13,5 27,53 

01/09/2013 10,5 27,85 

01/10/2013 9,4 28,31 

01/11/2013 11,2 28,36 

01/12/2013 10,6 28,65 

01/01/2014 67,2 27,95 

01/02/2014 144,2 27,26 

01/03/2014 330,6 27,38 

01/04/2014 266,9 27,2 

01/05/2014 257,1 27,11 

01/06/2014 56 27,25 

01/07/2014 35,6 26,76 

01/08/2014 1,7 27,15 

01/09/2014 7,5 27,53 

01/10/2014 4,4 28,03 

01/11/2014 18 28,1 

01/12/2014 48,9 28,21 

01/01/2015 72,2 27,91 

 

Continua 
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ANEXO D – Tabela de medições mensais de Pluviometria e Temperatura Média na 

cidade de Fortaleza 

Continuação 

 

Data da Medição Precipitação Total (mm) Temperatura Média (°C) 
01/02/2015 144,6 28,04 

01/03/2015 377,7 27,18 

01/04/2015 296,4 27,25 

01/05/2015 81,1 27,93 

01/06/2015 66,2 27,03 

01/07/2015 147,5 26,48 

01/08/2015 12,7 26,93 

01/09/2015 15,2 27,54 

01/10/2015 1,1 27,86 

01/11/2015 1,2 27,9 

01/12/2015 47,4 28,36 

01/01/2016 309,7 27,76 

01/02/2016 169,2 27,8 

01/03/2016 265 28,38 

01/04/2016 411,3 27,6 

01/05/2016 123,1 27,71 

01/06/2016 30,3 27,83 

01/07/2016 5,3 27,78 

01/08/2016 9,7 27,78 

01/09/2016 9,8 28,15 

01/10/2016 7,6 28,7 

01/11/2016 7,8 29,08 

01/12/2016 74,2 28,93 

01/01/2017 106,4 28,09 

01/02/2017 227,4 27,87 

01/03/2017 477,9 27,13 

01/04/2017 346 27,61 

01/05/2017 136,7 27,98 

01/06/2017 48 27,85 
Fonte: (INMET,2017) 

 


