
OBS: Os fatores aqui definidos para estabelecer a padronização de uma pista ideal, foram analisados 
e opinados pelos elos mais importante em campo, os pilotos! Registros que parametrizaram um conjunto de 
soluções para chegar no cenário ideal de segurança, qualidade e eficiência nas operações. Um agradecimento 
especial a todos os pilotos pelo empenho, em especial: Erasmo Machado, Empresa ULTRAER e Empresa 
CHAPADÃO (Tangará). 

   
Público alvo: 
Usinas, Pistas privadas. 
 
Aplicação: 
Imediata. 
 
Objetivos: 
Recomendamos que o público alvo envolvido estabeleça sempre a meta de atingir o nível 3, atendendo 
pelo menos a meta do nível 1.  
 
Prazo de permanência do Croqui Ideal: 
Até que seja adotado um novo plano de elaboração e personalização de área de pouso eventual (pistas) 
pelo público alvo em questão. 
 
Medidas adotadas Imediatas: 

● Croqui de referência para seguir como guia de elaboração e criação de área de pouso agrícola 
(pistas), bem como realizar melhorias em torno de pistas já existentes.  

 
Medidas a serem implantadas: 

●  De acordo com o andamento e novos reportes pelos pilotos através da biblioteca eletrônica, 
pode ser adicionado novas referências e recursos para ser melhorados.  

 

 

 
*Direitos Reservados* 

Acesso exclusivo para clientes via 
www.pilotoaero.com/acesso-sgso 

 
 

  

Plano de Croqui Pista Cenário (ideal) 

Atualizado em 18/12/2020 às 14:26HZ 
Documento Exclusivo Piloto Aero, seu uso 

deverá ser autorizado em: 
atendimento@cellohold.com  

Fatores DICA 
Dimensões, tipo e localização; 
Isolamento; 
Comunicação; 
Adendos.  

 
 

 

Nosso Fluxograma de Risco é baseado nas remoções das ameaças acimas e nos fatores DICA



Ilustração do Cenário Ideal (nível 3): 

 
Orientações: 
 

● Recomendamos que o público alvo envolvido utiliza desta ferramenta como recurso de 
melhorias em suas pistas, e disponha dos cumprimentos de pelo menos 1 dos 3 níveis definidos 
como PILARES, conforme abaixo: 
O nível 1 – estabelecemos como o mínimo recomendável para uma pista segura, com os auxílios 
básicos de atendimento aos pilotos; 
O nível 2 – estabelecemos como o recomendável para uma pista segura com os auxílios ideais 
para operação e atendimento aos pilotos; 
O nível 3 – estabelecemos como o cenário ideal para uma pista e área segura com os auxílios 
avançados adequados para sua operação, atendimento aos pilotos, bem como aumento em sua 
segurança operacional e eficiência nas suas tarefas aumentando sua capacidade de produção, 
otimizando seu tempo e custo.  

 
     Cumprimentos: 100 a 96%                            95 a 80%.                               79 a 40% 

 
Desenvolvimento:      
 Para o desenvolvimento e/ou melhoria de sua pista, será identificado abaixo os fatores DICA 
criados pela Piloto Aero a ser seguidos. A definição de cada nível compreende nos cumprimentos das 



somatórias dos itens mencionados, mais ao menos o cumprimento de 1 item de cada META do nível 
desejado. 
EX: Para cumprir os mínimos do Nível 1 tem que dispor de 1 item da Dimensão, Tipo e Localização, 1 
item do isolamento, 1 item da comunicação e 1 item dos adendos somando ao menos 40% 
* Caso tenha uma pista que ela não se estabelece dentro destes critérios, ela não se encaixa em nível 
nenhum, sendo uma pista de alto risco.  
 

Meta Cenário 
Ideal DICA  

   40 a 79% 
 

80 a 95% 
 

96 a 100% 
Dimensão, Tipo e 

Localização 
[900 x 35 (já 
considerando o 
crescimento da cana 
nas laterais) Valor: 
5%] 
[Tipo Terra Batida  
Valor 5%] 
[Distante de rodovias 
movimentadas e 
cidades 30km Valor 
5%] 
[Disponibilização de 
outra pista em outra 
área próxima para 
apoio Valor: 05%] 
[Boa drenagem de 
água pluvial sem poças 
Valor: 10%] 

[1000 x 35 (já 
considerando o 
crescimento da cana nas 
laterais) Valor: 5%] 
[Tipo Terra Batida  Valor 
10%] 
[Distante de rodovias 
movimentadas e cidades 
30km Valor 10%] 
[Disponibilização de outra 
pista em outra área 
próxima para apoio Valor: 
10%] 
[Boa drenagem de água 
pluvial sem poças Valor: 
10%] 

[1200 x 35 (já 
considerando o 
crescimento da cana nas 
laterais) Valor: 5%] 
Tipo Asfalto Valor: 
15%] 
[Próxima da sede da 
usina e longe de cidades 
30km Valor: 10%] 
[Disponibilização de 
outra pista em outra área 
próxima para apoio 
Valor: 15%] 
[Boa drenagem de água 
pluvial sem poças 
Valor: 10%] 

Isolamento [Cercada com apoio 
em caso de danificação 
pelas máquinas Valor: 
10%] 
[Cabeceiras livres de 
obstáculos (árvores, 
redes elétricas) Valor: 
10%]  

[Cercada com apoio em 
caso de danificação pelas 
máquinas Valor: 10%] 
[Cabeceiras livres de 
obstáculos (árvores, redes 
elétricas) Valor: 15%]  
[Pista bloqueada durante 
operação das aeronaves 
Valor 10%] 
 

[Cercada com segurança 
durante operações 
Valor: 15%] 
[Cabeceiras livres de 
obstáculos (árvores, 
redes elétricas) Valor: 
15%]  
[Pista exclusiva para 
aeronaves Valor 20%] 
 



[Pista bloqueada 
durante operação das 
aeronaves Valor 10%] 
 

Comunicação [Ciência de todos os 
funcionários e carros 
de apoio da usina sobre 
a pista exclusiva 
Valor: 10%] 
[Manter elo de 
comunicação direta 
com sistema de SGSO 
da empresa agrícola 
(Piloto Aero) Valor: 
20%] 
[Manter comunicação 
direta com o Piloto 
Valor 05%] 

[Ciência de todos os 
funcionários e carros de 
apoio da usina sobre a pista 
exclusiva Valor: 15%] 
[Manter elo de 
comunicação direta com 
sistema de SGSO da 
empresa agrícola (Piloto 
Aero) Valor: 25%] 
[Manter comunicação 
direta com o Piloto Valor 
10%] 

[Ciência de todos os 
funcionários e carros de 
apoio da usina sobre a 
pista exclusiva Valor: 
15%] 
[Manter elo de 
comunicação direta com 
sistema de SGSO da 
empresa agrícola (Piloto 
Aero) Valor: 25%] 
[Manter comunicação 
direta com o Piloto 
Valor 10%] 

Adendos [Cones de segurança 
na pista Valor: 05%] 
[Galões de 200L para 
bloqueios Valor: 
05%] 
[Apoio de Tanque de 
Água Valor 10%] 
[Banheiro químico 
Valor 05%] 
[Biruta Valor 05%] 
 

[Cones de segurança na 
pista Valor: 10%] 
[Galões de 200L para 
bloqueios Valor: 10%] 
[Apoio de Tanque de Água 
Valor 10%] 
[Banheiro químico Valor 
05%] 
[Biruta Valor 05%] 
 

[Apoio de Tanque de 
Água Valor 15%] 
[Banheiro químico 
Valor 10%] 
[Biruta Valor 10%] 
[Cones de segurança na 
pista Valor: 05%] 
[Galões de 200L para 
bloqueios Valor: 05%] 
 
 

 
Informação Suplementar: 
 As empresas agrícolas clientes da Piloto Aero estabelecem o cumprimento de todos os requisitos 
exigidos pela ANAC no comprometimento da segurança de voo e tem discernimento dentro do seu 
grupo para seguir com as orientações dos Boletins de Áreas a qual é previsto a visualização dos recursos 
utilizados para a elaboração deste CROQUI. 
 
Lembre-se sempre Segurança em Primeiro lugar!!! - Fly Safe 

 
http://www.pilotoaero.com - Entre com sua empresa! 

 



Atenciosamente. 
Equipe Piloto Aero, 
Auxiliando seu Gestor de Segurança Operacional. 

 


