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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL 
 

PORTARIA DAC No 674/STE, DE 17 DE ABRIL DE 2001 
  
 
 

 
 
O CHEFE DO SUBDEPARTAMENTO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO 

CIVIL, tendo em vista a delegação de competência estabelecida no item 08 do Art 1o  da Portaria DAC          
no 40/ DGAC, de 15 janeiro de 2001, publicada no Boletim do DAC no 012, de 17 de janeiro de 2001 e 
de acordo com a Portaria 453/GM5, de 02 de agosto de 1991, publicada no DOU de 05 de agosto de 
1991 , resolve:  

Art.1o  Aprovar a IAC abaixo discriminada: 
Símbolo: IAC 3512 - 91/121/135 
Espécie: Normativa 
Âmbito: Geral  
Título: Orientação para Utilização de Equipamentos GPS (Global Positioning System) em 

Operações IFR em Rota e em Terminais  e  em Procedimentos de Aproximação de 
Não-Precisão por Instrumentos no Espaço Aéreo Brasileiro. 

Art.2o  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial.  
  

 
 
 

Brig.-do-Ar RENILSON RIBEIRO PEREIRA 
Chefe do Subdepartamento Técnico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, N° 81-E, S/1, DE 26 DE ABRIL DE 2001.

Aprova a Instrução de Aviação Civil que 
dispõe sobre a utilização de equipamentos 
GPS (Global Positioning System). 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O GPS foi desenvolvido e instalado pelo Departamento de Defesa (DOD) dos Estados Unidos, 
originalmente, como um sistema de posicionamento, velocidade e tempo, com base no espaço, para 
uso militar. O DOD é responsável pela operação da constelação de satélites GPS e mantém vigilância 
constante desses satélites para assegurar sua operação apropriada. O sistema GPS permite a 
determinação das coordenadas terrestres e provê a posição da aeronave referenciada ao Sistema 
Geodésico Terrestre, estabelecido pelo DOD em 1984. Os valores de navegação, como distância / 
proa para um ponto de controle (waypoint) e velocidade no solo, são computados a partir da presente 
posição da aeronave (latitude e longitude) e a localização do próximo ponto de controle. A orientação 
do rumo é provida como um desvio linear do curso desejado, que é o de um Grande Círculo entre os 
dois pontos de controle. 
 
O rápido desenvolvimento dessa tecnologia e o estabelecimento da Ordem Técnica Padrão C129 
(OTP C129) (Technical Standard Order – TSO - C129) tornaram possível a utilização do GPS, em 
procedimentos IFR, por aeronaves civis. 
 
A OTP (TSO) C129 fixa os padrões mínimos de desempenho que um equipamento suplementar de 
navegação de área embarcado, GPS, deve atender para operar no espaço aéreo em rotas, em terminais 
e em procedimentos de aproximação IFR de não-precisão. Vale lembrar que equipamentos aprovados 
segundo a OTP (TSO) 115a não atendem aos padrões requeridos para tais operações. 
 
Em 08 de dezembro de 1993 o DOD declarou o início da capacidade operacional do GPS americano 
e em 17 de fevereiro de 1994 a FAA emitiu um NOTAM declarando o GPS operacional para 
algumas operações IFR específicas. Outro NOTAM, de 03 de março de 1994, especificou tais 
operações. 

 
.
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CAPÍTULO 1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. OBJETIVO. 
 

Esta IAC contém orientação para pilotos na utilização de equipamentos GPS durante navegação 
segundo as regras de vôo por instrumentos (IFR). Inclui operações em rota, em terminais e em 
procedimentos de aproximação de não-precisão por instrumentos, no espaço aéreo brasileiro e em 
áreas oceânicas. 

 
1.2. FUNDAMENTO 
 

Decreto Nº 65.144, de 12/09/69, que institui o Sistema de Aviação Civil do Ministério da 
Aeronáutica e a Portaria Nº 453/GM-5 de 02/08/91, que reformula o Sistema de Segurança de Vôo. 

 
1.3. APROVAÇÃO 
 

Aprovada pela Portaria DAC Nº 674 /STE, de 17 de abril de 2001. 
 
1.4. DATA DE EFETIVAÇÃO 
 

26/04/2001 
 
1.5. ÂMBITO 
 

Geral 
 
1.6. DISTRIBUIÇÃO 
 

A-C-D-EA-EN-EE-GV-HM-IA-IN-OD-PM-SA-SE-SR-TA-X 
 
1.7. MATERIAL DE LEITURA CORRELACIONADO. 
 

Para maiores informações sobre o assunto desta IAC ver as seguintes publicações: 
 
a) RTCA No RTCA/DO-200, de 18 de novembro de 1988, “Preparation, Verification and 

Distribution of User-Seletable Navigation Data Bases”. 
 
b) RTCA No RTCA/DO-208, de julho de 1991, “Minimum Operational Performance Standards for 

Airborne Supplemental Navigation Equipment Using Global Positioning System (GPS)”. 
 
c) Technical Standard Order (TSO) C129, de 10 de dezembro de 1992, “Airborne Supplemental 

Navigation Equipment Using Global Positioning System (GPS)”. 
 
d) FAA Advisory Circular 20-138, de 25 de maio de 1994, “Airworthiness Approval of Global 

Positioning System (GPS) Navigation Equipment for Use as a VFR and IFR Supplemental 
Navigation System”. 

 
e) FAA Order 8260.38, de 14 de dezembro de 1993, “Civil Utilization of Global Positioning 

System”. 
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f) Circular de Informações Aeronáuticas AIC N17/99, de 25 de novembro de 1999, “Sistema de 
Posicionamento Global”, da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo. 
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CAPÍTULO 2 - GENERALIDADES 
 
2.1. ANTECEDENTES. 

 
Como esta IAC contém alguns termos técnicos que podem não ser familiares aos novos usuários de 
GPS, uma lista de definições pode ser encontrada no Glossário, Apêndice 1. A 10a Conferência de 
Navegação Aérea da OACI, realizada em 1991, endossou a concepção do “Sistema de 
Comunicações, Navegação, Vigilância/Gerência de Tráfego Aéreo” (Communications, Navigation, 
Surveyllance/Air Traffic Management) – CNS/ATM. O plano de implantação desse sistema prevê a 
possibilidade de utilização antecipada de elementos disponíveis do sistema, particularmente de meios 
de navegação aérea por satélites. Os sistemas de navegação por satélite proporcionam meios de 
navegação global que preenchem totalmente os requisitos da aviação civil para utilização como meio 
primário de navegação. Os desenvolvimentos da tecnologia de satélites e sua utilização para 
navegação de aeronaves permitem prever que diversos sistemas de navegação por satélite aparecerão 
no futuro, cada um com suas características próprias. A OACI adotou o termo geral “Global 
Navigation Satellite System (GNSS)” para identificar qualquer sistema de navegação por satélite 
cujos usuários realizam, a bordo, determinação de posição através de informações de satélites. 
Quando esta IAC foi escrita, apenas dois sistemas estavam registrados no “International Frequency 
Registration Board - IFRB”: o “Global Positioning System”, desenvolvido pelos Estados Unidos, e o 
“Global Orbiting Navigation Satellite System” em desenvolvimento pela Federação Russa. Esta IAC 
provê orientação para o uso de navegação por satélite no espaço aéreo brasileiro. A terminologia e 
linhas de ação são limitadas à tecnologia GPS desenvolvida pelos Estados Unidos. Este documento 
não se destina ao uso de outros sistemas GNSS no espaço aéreo brasileiro nem à utilização do GPS 
no espaço aéreo de outras autoridades aeronáuticas. 

 
2.2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 
O GPS é constituído por três elementos funcionais distintos: espacial, controle e usuário. Ele utiliza 
medidas de distância a partir dos satélites para determinar uma posição em qualquer local do globo 
terrestre. 
 
a) O elemento espacial consiste de 24 satélites Navstar. Esse grupo de satélites é chamado de 

constelação. Os satélites estão em 6 planos orbitais (com 4 em cada plano) a cerca de 11.000 
milhas acima da terra. Pelo menos 4 satélites estão visíveis a qualquer momento. A constelação 
GPS emite um sinal de tempo codificado pseudo-aleatório e uma mensagem com dados que o 
equipamento embarcado processa para obter a posição do satélite e dados de situação. Pelo 
conhecimento preciso da localização de cada satélite e o cruzamento acurado da informação de 
tempo com os relógios atômicos dos satélites, o receptor de bordo pode medir com precisão o 
tempo que cada sinal leva para chegar ao receptor e, dessa maneira, determinar a posição da 
aeronave. 

 
b) O elemento controle consiste de uma rede de estações de acompanhamento e controle do GPS que 

assegura a precisão das posições dos satélites e de seus relógios. Em sua presente forma o 
elemento tem cinco estações de acompanhamento, três antenas terrestres, e uma estação central de 
controle. 

 
c) O elemento usuário consiste das antenas e dos receptores-processadores a bordo de aeronaves que 

provêem dados de posicionamento, velocidade e tempo precisos para o usuário. 
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d) Um mínimo de três satélites deve estar visível para determinar orientação lateral (posição em 2D). 
Quatro satélites devem estar visíveis para haver orientação tanto lateral quanto vertical (posição 
3D). 

 
2.3. O GPS NO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 

 
2.3.1 . Geral. 
 

As operações com GPS segundo as regras de vôo por instrumentos (IFR) nas fases de vôo em rota, 
em terminais e em aproximações de não-precisão podem ser conduzidas quando equipamentos GPS 
aprovados para IFR estiverem instalados na aeronave. Esse equipamento deve ser instalado conforme 
instruções aprovadas pela autoridade aeronáutica e as provisões do Manual de Vôo aprovado (AFM) 
ou de um suplemento ao Manual de Vôo devem ser atendidas. A integridade requerida para essas 
operações é provida por um Monitorador Autônomo de Integridade do Receptor (“Receiver 
Autonomous Integrity Monitoring” – RAIM) ou método equivalente. Para as empresas aéreas, as 
especificações operativas devem autorizar a utilização do GPS. 
 

2.3.2 . Rotas Oceânicas.  
 
Aeronaves usando equipamento GPS em vôo IFR devem estar equipadas com um meio alternado de 
navegação aprovado e em operação (tais como VOR, NDB ou um sistema aprovado de navegação de 
longo alcance como LORAN ou INS/IRS) apropriado para a rota na qual se pretende voar. 
Monitoramento continuado (cross checking) do equipamento alternado não é necessário para 
instalações que utilizam RAIM para monitoramento da integridade. Para esses sistemas o 
monitoramento ativo por parte da tripulação de vôo só é requerido se a capacidade do RAIM for 
perdida. 
 
Nota:  Fora do espaço aéreo brasileiro o GPS pode ser usado como Sistema de Navegação de Longo 

Alcance (LRNS). Nas rotas que requerem dois LRNS, uma instalação de GPS com OTP 
(TSO) C129 autorizada nas Classes A1, A2, B1, B2, C1 ou C2 pode ser usada para substituir 
ou suplementar um dos outros meios aprovados de LRNS, como um conjunto duplo de INS. 
Nas rotas que requerem um único LRNS, uma unidade de GPS que possua monitoramento de 
integridade pode ser utilizada e o monitoramento do sistema alternativo só é requerido se a 
capacidade do RAIM for perdida. O GPS pode não ser aprovado em outros países. Os pilotos 
devem assegurar-se de que o GPS é aprovado pelo país a ser sobrevoado antes de utilizá-lo 
nesse país. 

 
2.3.3 . Rotas Domésticas. 
 

A aeronave deve possuir, também, equipamento de navegação instalado e operacional, apto a receber 
as estações de solo requeridas para a rota para o aeródromo de destino e qualquer outro aeródromo de 
alternativa requerido. As estações de solo necessárias para essas rotas devem estar, também, 
operacionais. Esses sistemas baseados no solo não precisam ser usados ativamente para monitorar o 
equipamento GPS a menos que ocorra falha do RAIM. Dentro do território brasileiro, incluindo ilhas 
oceânicas e águas territoriais, esse requisito para operação IFR pode ser atendido por um receptor 
independente e operacional de VOR e de NDB em adição ao GPS.  
 
Nota: O GPS pode não ser aprovado em outros países. Os pilotos devem assegurar-se de que o GPS 

é aprovado pelo país a ser sobrevoado antes de utilizá-lo nesse país. 
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2.3.4. Áreas Terminais.  
 

Operações IFR com GPS nas fases finais do vôo, nas Saídas IFR (SIDs) e nas Chegadas Padrão IFR 
(STARs) devem ser conduzidas da mesma maneira que os procedimentos RNAV existentes. A 
aeronave também deve ter equipamentos de navegação instalados e operacionais que possam receber 
todas as estações de solo apropriadas à rota do vôo. As estações de solo necessárias a essas rotas 
devem, também, estar operacionais; entretanto elas não precisam ser usadas para monitorar 
ativamente o equipamento GPS a menos que haja falha do RAIM. 
 

2.3.5 . Procedimentos IFR com GPS.  
 
A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo está iniciando a publicação de procedimentos para 
aproximação IFR de não-precisão  com base em equipamento GPS. Quando o aeródromo de destino 
possuir tal procedimento publicado e o sistema GPS da aeronave utilizar um RAIM monitorando sua 
integridade, os equipamentos de navegação tradicional de bordo e de solo não precisam ser 
monitorados e estar operacionais para executar uma aproximação de não-precisão nesse aeródromo. 
Para GPS’s que não utilizam RAIM, as estações de auxílio de solo e os equipamentos de navegação 
tradicional de bordo que definem o procedimento de aproximação por instrumentos devem estar 
operacionais, devendo ser monitorados durante todo o tempo para prover a integridade requerida. 
Para qualquer aeródromo de alternativa requerido, os equipamentos de navegação tradicional de solo 
e de bordo que permitem definir o procedimento de aproximação de instrumentos e a rota para o 
aeródromo devem estar operacionais. 

 
2.4. EQUIPAMENTOS GPS CLASSES Ax, Bx e Cx. 

 
Os equipamentos GPS são categorizados nas seguintes classes: 
 
a)  Classe Ax. Equipamento incorporando sensor GPS e capacidade de navegação. Esse equipamento 

incorpora o Monitorador Autônomo de Integridade do Receptor (“Receiver Autonomous Integrity 
Monitoring” – RAIM). Equipamentos Classe A1 incluem capacidade de navegação em rota, em 
terminais e em aproximações de não-precisão (exceto localizer, auxílio direcional de localizer 
(Localizer Direcional Aid - LDA) e dispositivo simplificado de direção (Simplified Directional 
Facility - SDF)). Equipamentos Classe A2 incluem, apenas, capacidade de navegação em rota e 
em terminais. 

 
b) Classe Bx. Equipamento consistindo de um sensor GPS que provê dados para um sistema de 

navegação integrado (sistema gerenciador de vôo, sistema de navegação de sensores múltiplos, 
etc.). Equipamentos Classe B1 incluem RAIM e provêem capacidade de navegação em rota, em 
terminais e em aproximações de não-precisão (exceto localizer, LDA e SDF). Equipamentos 
Classe B2 incluem RAIM e provêem capacidade de navegação em rota e em terminais apenas. 
Equipamentos Classe B3 requerem um sistema integrado de navegação para prover um nível de 
integridade do GPS equivalente ao do RAIM e provêem capacidade de navegação em rota, em 
terminais e em aproximações de não-precisão (exceto localizer, LDA e SDF). Equipamentos 
Classe B4 requerem um sistema integrado de navegação para prover um nível de integridade do 
GPS equivalente ao do RAIM e provêem capacidade de navegação em rota e em terminais apenas. 

 
c) Classe Cx. Equipamento consistindo de um sensor GPS que provê dados para um sistema de 

navegação integrado (sistema gerenciador de vôo, sistema de navegação de sensores múltiplos, 
etc.) que provê orientação melhorada para um piloto-automático ou diretor de vôo, visando reduzir 
erros técnicos de vôo. Equipamentos Classe C1 incluem RAIM e provêem capacidade de 
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navegação em rota, em terminais e em aproximações de não-precisão (exceto localizer, LDA e 
SDF).  Equipamentos Classe C2 incluem RAIM e provêem capacidade de navegação em rota e em 
terminais apenas. Equipamentos Classe C3 requerem um sistema integrado de navegação para 
prover um nível de integridade do GPS equivalente ao do RAIM e provêem capacidade de 
navegação em rota, em terminais e em aproximações de não-precisão (exceto localizer, LDA e 
SDF). Equipamentos Classe C4 requerem um sistema integrado de navegação para prover um 
nível de integridade do GPS equivalente ao do RAIM e provêem capacidade de navegação em rota 
e em terminais apenas. 

 
EQUIPAMENTO GPS IFR - CLASSES/CATEGORIAS (OTP –C129) 
Classe RAIM Sistema 

integrado de 
navegação 
para prover 
equivalência 
com o 
RAIM 

Oceânica Em 
rota 

Terminais Aproximação 
de não-
precisão 

CLASSE A – SENSOR GPS E CAPACIDADE DE NAVEGAÇÃO 
A1 
A2 

Sim 
Sim 

 Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

Sim 
Não 

CLASSE B – DADOS DO SENSOR GPS PARA UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 
INTEGRADO 
B1 
B2 
B3  
B4 

Sim 
Sim 

 
 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Não 
Sim 
Não 

CLASSE C – DADOS DO SENSOR GPS PARA UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 
INTEGRADO QUE FORECE INFORMAÇÕES PARA UM PILOTO-AUTOMÁTICO OU 
DIRETOR DE VÔO 
C1 
C2 
C3 
C4 

Sim 
Sim 

 
 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Não 
Sim 
Não 

 
Figura 1 – Classes de equipamentos GPS 
 

2.5. PRECISÃO/ERROS DO SISTEMA GPS 
 

O sistema GPS determina sua posição pela medição precisa da distância entre satélites selecionados 
do sistema e a posição conhecida de cada um desses satélites. A precisão da medição é afetada pela 
geometria do satélite que multiplica o efeito de outros erros no sistema, por pequenas 
impontualidades dos relógios dos satélites, pelo processamento dos receptores, pela reflexão dos 
sinais e pelas informações da atual posição do satélite que são transmitidas para o receptor na 
mensagem de dados do satélite. 
 

2.5.1 . Disponibilidade Seletiva (Selective Availability – SA). 
 
Um método pelo qual o DOD pode criar, artificialmente, erros nos sinais provenientes dos satélites. 
Essa característica foi projetada para negar a um potencial inimigo a utilização da precisão dos dados 
de posição do GPS. Esta é a maior fonte de erros do GPS. Quando a SA está ativada, o DOD garante 
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que a precisão da posição horizontal não será degradada acima de 100 metros (328 pés) 95% do 
tempo e de 300 metros (984 pés) 99,9% do tempo. 
 

2.5.2 . Redução de Erros.  
 
A precisão dos dados de posição do GPS pode ser afetada pelo equipamento e pela geometria dos 
satélites sendo recebidos. Muitos desses erros podem ser reduzidos ou eliminados por processos 
matemáticos e sofisticadas modelagens providas pelos receptores de bordo. Outras fontes de erro não 
podem ser corrigidas. 
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CAPÍTULO 3. BASE DE DADOS DE NAVEGAÇÃO DE BORDO 
 
3.1 . REQUISITOS PARA UMA BASE DE DADOS 
 

Para conduzir operações usando GPS para navegar no espaço aéreo brasileiro e espaço aéreo 
oceânico, o equipamento GPS da aeronave deve incluir uma base de dados de navegação atualizável. 
Esta base de dados deve prover suporte para operações em rota e em terminais ou em rota, em 
terminais e em aproximações de não-precisão por instrumentos (exceto localizer, LDA e SDF). 
 

3.1.1 . Área Geográfica Contida na Base de Dados.  
 
A base de dados de bordo deve conter dados cobrindo as áreas geográficas onde sistemas de 
navegação GPS foram aprovados para utilização IFR. Os dados podem cobrir grandes áreas 
geográficas ou pequenas áreas, definidas pelo usuário, dentro do espaço aéreo brasileiro e áreas 
oceânicas correlacionadas. 
 

3.1.2 . Descrição da Base de Dados. 
 
As bases de dados de navegação de bordo são providas inicialmente pelo fabricante do receptor e 
atualizadas pelo fabricante ou por agência de dados por ele designada. A base de dados contém 
registros de informação de localização, por latitude e longitude com uma resolução mínima de 0,01 
minuto, para as áreas onde operações IFR foram aprovadas. A base de dados é selecionável pelo 
usuário, permitindo ao piloto fazer seleções específicas durante as operações de vôo em apoio às 
necessidades da navegação. A base de dados pode, ainda, ser definida pelo usuário de modo que as 
informações sejam ajustadas aos requisitos de um certo usuário. 
 
Nota: Não pode ser possível fazer entradas manuais de dados ou de atualizações na base de dados 

(este requisito não impede a colocação de dados definidos pelo usuário dentro do 
equipamento). 

 
3.1.3 . Atualização de Dados. 

 
As informações sobre pontos de controle (waypoint) são providas e mantidas pelo “National Flight 
Data Center” dos Estados Unidos. No Brasil cabe à Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo prover 
e manter tais informações. Os dados são atualizados, tipicamente, a intervalos regulares, tais como o 
ciclo de cada 28 dias como internacionalmente acordado na “Aeronautical Information Regulation 
and Control” (AIRAC). 
 

3.1.4 . Ponto de Referência Geodésico. 
 
O equipamento GPS fornece informações de posição referenciadas ao Sistema Geodésico Mundial de 
1984 (World Geodetic System of 1984 - WGS-84). 

 
3.2 . NAVEGAÇÃO EM ROTA (OCEÂNICA E DOMÉSTICA) E EM TERMINAIS. 

 
Base de dados de navegação para equipamentos GPS aprovados para operações em rota (incluindo 
rotas oceânicas e domésticas) e em áreas terminais devem conter, no mínimo, todos os aeródromos, 
VORs, NDBs e todos os fixos e pontos de controle mostrados nas cartas de rotas (ERC), de áreas 
terminais, SIDs e STARS. As bases de dados devem incorporar informações sobre as áreas terrestres 
e oceânicas contíguas ao território nacional, incluindo fixos e pontos de controle para vôos oceânicos 
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entre o Brasil e América do Norte, Europa e África. Para vôos oceânicos fora das águas territoriais 
brasileiras, a maioria dos receptores GPS dispõe de dados selecionáveis pelo usuário. 
 

3.3 . BASE DE DADOS PARA APROXIMAÇÕES POR INSTRUMENTOS 
 
Em adição aos dados que suportam operações em rota e em terminais, a base de dados que suporta 
aproximações por instrumentos de não-precisão GPS (exceto localizer, LDA e SDF) deve conter 
pontos de controle, fixos e auxílios de navegação como publicado pela DEPV nas Cartas de 
Procedimentos de Aproximação por Instrumentos (IAC). Dados para procedimentos especiais de 
aproximação podem ser incluídos a pedido de operadores autorizados a usar tais procedimentos. 
Podem ser incluídos dados para procedimentos de aproximação para aeródromos militares se tais 
procedimentos existirem e forem autorizados para operadores civis. Adicionalmente, todos os pontos 
de controle necessários ao suporte de aproximações específicas para GPS devem estar contidos na 
base de dados. 

 
3.4 . APROXIMAÇÕES GPS APENAS. 

 
A seqüência de pontos de controle definindo ponto a ponto o curso a ser voado deve ser codificada na 
base de dados, incluindo o fixo inicial de aproximação, fixos intermediários, fixo de aproximação 
final, fixo de aproximação perdida, fixo de curva de aproximação perdida e fixo de espera de 
aproximação perdida. Todos os pontos de controle, exceto um ponto de aproximação perdida na 
cabeceira da pista, devem ser designados por um nome de quatro/cinco letras. Os pontos de 
aproximação perdida na cabeceira da pista devem ser designados por um identificador da base de 
dados. A seqüência de pontos de controle apresentada no “display” do GPS deve ser a mesma 
seqüência de pontos apresentada na carta associada. 
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CAPÍTULO 4 - OPERAÇÕES/PROCEDIMENTOS DO PILOTO 
 
4.1 . APLICABILIDADE. 

 
a) A orientação provida nesta IAC aplica-se a pilotos com qualificação IFR utilizando equipamento 

GPS e operando segundo o RBHA 91. 
 
b) Pilotos conduzindo operações IFR GPS segundo os RBHA 121, 129 e 135 devem atender às 

provisões de suas especificações operativas aprovadas e às provisões desta IAC. Em caso de 
conflito, as especificações operativas têm precedência 

 
4.2 . PRÉ-VÔO. 

 
a) Geral. Todas as operações IFR GPS devem ser conduzidas de acordo com o AFM ou com um 

suplemento ao Manual de Vôo. Antes de um vôo IFR usando GPS, o piloto deve certificar-se de 
que o equipamento GPS e sua instalação foram homologados e aprovados para a operação IFR 
pretendida. O equipamento deve ser operado de acordo com as provisões do AFM aplicável. 
Todos os pilotos devem estar totalmente familiarizados com o equipamento GPS instalado na 
aeronave e com as limitações do mesmo. 

 
b) Receptores GPS. O piloto deve seguir os procedimentos estabelecidos no AFM ou suplemento ao 

Manual de Vôo para inicialização e autoteste do receptor. 
 
c) NOTAM’s. Antes de qualquer operação IFR GPS, o piloto deve rever os NOTAM’s apropriados. 

São emitidos NOTAM’s para avisar de períodos de inatividade de satélites GPS específicos, por 
número de ruído pseudo-aleatório (Pseudo Random Noise Number – PRN) e por número de 
satélite (Satellite Vehicle Number – SVN). Os NOTAM’s GPS são emitidos sob a identificação 
“GPS”. Os pilotos podem obter informações sobre NOTAM’s GPS solicitando-as na sala AIS ou 
solicitando os NOTAM’s, usando o identificador “GPS”, através do sistema “BIA” (Banco de 
Informações Aeronáuticas). 

 
d) O piloto deve selecionar o procedimento apropriado para o aeródromo / pista e o fixo inicial de 

aproximação no receptor GPS da aeronave e determinar a integridade RAIM para essa 
aproximação. Os especialistas do Controle de Tráfego Aéreo não possuem nenhuma informação 
sobre a integridade operacional do sistema. Isto é especialmente importante quando o piloto for 
autorizado a iniciar a aproximação. O piloto deve estabelecer procedimentos para a eventualidade 
de ocorrer inatividade de satélites prevista ou não. Nessas situações o piloto deve alternar para 
outro equipamento aprovado, atrasar o início do procedimento ou cancelar a operação. 

 
e) Apesar de uma aeronave navegando por GPS ser considerada como aeronave equipada para 

RNAV, a DEPV recomenda a inclusão no Plano de Vôo do sufixo /G. Se o equipamento GPS 
tornar-se inoperante, o piloto deve informar ao ATC e corrigir o sufixo do equipamento. 

 
4.3 . ROTAS OCEÂNICAS. 

 
Operação oceânica é definida como aquela fase de vôo entre as fases de partida e chegada com uma 
extensa trajetória de vôo sobre área oceânica. Em adição aos critérios delineados no parágrafo 2.3.2 
desta IAC, a aeronave deve estar equipada com outro meio aprovado de navegação apropriado para a 
rota de vôo pretendida, como INS. Esse equipamento de navegação deve estar operacional, mas não 
precisa ser ativamente monitorado a não ser em caso de falha da capacidade RAIM do sistema. O 
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objetivo do sistema sobressalente (backup) é assegurar que o vôo possa prosseguir para seu destino se 
algo não previsível ocorrer com a constelação GPS. 
 
 

4.4 . ROTAS DOMÉSTICAS E EM TERMINAIS. 
 
Operação doméstica em rota é definida como aquela fase do vôo entre as fases de partida e chegada, 
com pontos de partida e de chegada dentro do território brasileiro. Operação em área terminal inclui 
aquela fase de vôo conduzida em área mapeada nas SID e STARS ou em operações de vôo entre o 
último fixo / ponto de controle em rota e um fixo / ponto de controle inicial de aproximação (IAF).  
 
Em adição aos critérios delineados nos parágrafos 2.3.3 e 2.3.4 desta IAC, aplicam-se, ainda, os 
seguintes critérios: 
 
a) Outro equipamento de navegação deve estar instalado e operacional para receber os auxílios de 

solo que definem a rota a ser voada para aeródromo de destino e qualquer aeródromo de 
alternativa requerido. 

 
b) Os auxílios de solo que definem essas rotas devem estar operacionais. 

 
c) A aeronave deve estar equipada com um meio alternativo de navegação aprovado e apropriado à 

rota a ser voada. Esse equipamento de navegação deve estar operacional, mas não precisa ser 
ativamente monitorado a não ser em caso de falha da capacidade RAIM do sistema. O objetivo do 
sistema sobressalente (backup) é assegurar que o vôo possa prosseguir para seu destino se alguma 
coisa não previsível ocorrer com os aviônicos ou com a constelação GPS. 

 
4.5 .APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS. 

 
As aproximações a serem voadas por GPS devem ser obtidas da base de dados do equipamento (ver 
seção 3, “Base de Dados de Navegação de Bordo” para descrição mais detalhada da base de dados 
requerida). Qualquer aeródromo de alternativa deve ter um procedimento de aproximação aprovado, 
que não seja GPS ou LORAN-C, o qual deve estar operacional no horário estimado de chegada.  
 
a) Critérios Adicionais As aeronaves civis não estão autorizadas a usar GPS para voar qualquer 

segmento de qualquer aproximação por instrumentos sob condições IFR a menos que as seguintes 
condições sejam atendidas: 

 
b) Os aviônicos de GPS usados para voar qualquer procedimento de aproximação por instrumentos 

de não-precisão devem ser homologados segundo a OTP (TSO) C129 ou critério similar. A 
instalação na aeronave deve ser aprovada e as provisões do AFM aplicável ou do suplemento do 
Manual de Vôo devem ser atendidas. 

 
c) A base de dados de navegação de bordo deve conter todos os pontos de controle apresentados na 

aproximação de não-precisão publicada a ser voada. 
 
d) A aproximação não pode ser voada a menos que a aproximação por instrumentos tenha sido obtida 

da base de dados do equipamento. É responsabilidade do piloto verificar se o procedimento de 
aproximação desejado está na base de dados. 
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e) O equipamento GPS deve arquivar todos os pontos de controle mostrados na aproximação a ser 
voada e deve apresentá-los como aparecem na carta publicada desse procedimento de 
aproximação de não-precisão. 

 
f) As aproximações devem ser voadas de acordo com o AFM ou suplemento do Manual de Vôo e 

conforme o procedimento mostrado na apropriada carta de aproximação por instrumentos. 
 
g) Qualquer aeródromo de alternativa deve ter um procedimento de aproximação por instrumentos 

aprovado, que não seja procedimento GPS ou LORAN-C, o qual deverá estar operacional no 
horário estimado de chegada. A aeronave deve possuir os equipamentos de navegação apropriados 
e operacionais para receber os auxílios de navegação de solo 

 
4.6 . OPERAÇÕES DE PILOTAGEM. 

 
a) Usualmente, voar um procedimento de aproximação por instrumentos de não-precisão por GPS é 

idêntico a voar uma aproximação tradicional. As diferenças incluem as informações de navegação 
apresentadas pelo equipamento de GPS e a terminologia usada para descrever algumas das 
características. Voar uma aproximação exclusivamente com GPS é, normalmente, uma navegação 
ponto a ponto independente de qualquer auxílio de solo. O Apêndice 1 contém um glossário com 
definições para certas terminologias exclusivas de aproximações GPS. 

 
b) Voar na reta de ponto de controle para ponto de controle, como seqüenciados na base de dados, 

não assegura conformidade com o procedimento de aproximação publicado.Se aparecerem 
discrepâncias entre a carta de aproximação e a base de dados, a carta de aproximação publicada, 
suplementada por NOTAM’s, tem precedência. 

 
c) Os pilotos devem estar alertados que, quando voando uma aproximação GPS, os cursos 

publicados em cartas de aproximação VOR/ILS podem diferir ligeiramente do curso a ser voado 
como indicado na carta de aproximação GPS. Todos os cursos magnéticos definidos por uma 
radial VOR são determinados pela aplicação da variação de uma estação VOR. Desse modo, uma 
diferença entre o curso mapeado para VOR e o curso mapeado para equipamento GPS pode 
ocorrer. Qualquer método de navegação, seja VOR ou GPS, produz o mesmo traçado no solo 
desejado. 

 
4.6.1 . Selecionando a Aproximação.  

 
a) Para iniciar uma aproximação somente por GPS, o piloto deve primeiro selecionar o apropriado 

aeródromo, pista, procedimento de aproximação e fixo inicial de aproximação (IAF). 
 
Nota: Os procedimentos reais para fazer tais seleções podem variar de um fabricante para outro; 

dessa forma, o piloto precisa estar totalmente familiarizado com as especificações do 
fabricante de seu equipamento GPS. 

 
b) O piloto deve selecionar “approach mode” (modo de aproximação) antes de atingir o IAF. Isso 

capacita o aumento da sensitividade do CDI do equipamento de 5 mn para 1 mn para cada lado da 
linha central no momento apropriado. Se a aeronave estiver a mais de 30mn de distância do IAF, a 
sensitividade do indicador de desvio de curso (Course Deviation Indicator – CDI) não se 
modificará. Esse aumento ocorrerá quando a aeronave encontrar-se a uma distância do IAF igual 
ou inferior a 30 mn e o “approach mode” estiver selecionado. Se o piloto esquecer de fazer a 
seleção antes de atingir o IAF, o equipamento proverá um aviso sonoro e/ou visual para lembrá-lo 
de fazer a seleção. Se, ainda assim, o piloto não fizer a seleção, o equipamento proverá um 
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segundo e último alarme a aproximadamente 3 mn do FAF. Se, mais uma vez, o piloto não 
selecionar o “approach mode”, o equipamento apresentará uma bandeira no display e a orientação 
de navegação GPS não será provida após passar o FAF. O modo como cada equipamento 
específico provê esses alarmes depende do fabricante e é explanado no suplemento do Manual de 
Vôo. 

 
c) O equipamento, automaticamente, apresentará os pontos de controle desde o fixo inicial de 

aproximação (IAF) até o ponto de espera de aproximação perdida.  
 
d) No MAP o equipamento não passará automaticamente a mostrar o próximo ponto de controle 

requerido; desse modo, o piloto precisa fazer manualmente o seqüenciamento do equipamento 
GPS. 

 
e) Com vetoramento radar (RV) o piloto pode ser requerido a selecionar manualmente o próximo 

ponto de controle para que o GPS passe a usar corretamente os pontos de controle da base de 
dados e as trajetórias de vôo a eles associados. 

 
4.6.2 . Segmento Inicial de Aproximação. 
 

A seguir estão algumas características únicas sobre as quais um piloto deve ser alertado durante o 
segmento inicial de aproximação de um procedimento GPS de não-precisão: 
 
a) Procedimentos com Arco.  O método para navegar em arcos pode variar com o fabricante e os 

pilotos devem usar os procedimentos especificados no AFM aplicável. Não é incomum que 
uma aeronave seja vetorada pelo ATC para um arco em um ponto diferente do IAF para esse 
arco. Nesses casos o piloto deve fazer o seqüenciamento manual dos pontos de controle até 
atingir o segmento de arco da aproximação. 

 
b) Procedimento de Curso Reverso. Quando voando um curso reverso, tal como uma curva de 

procedimento ou um tráfego de espera em vez de curva de procedimento, o equipamento GPS 
provê a possibilidade do piloto mudar de automático para manual o seqüenciamento dos pontos 
de controle. O curso reverso é voado usando técnicas normais de pilotagem. A reversão e o 
retorno ao seqüenciamento automático devem ser completados quando estabilizado no curso e 
na direção (“inbound”) da aproximação final, mas antes de atingir o ponto de controle ativo. 

 
Nota: Os métodos ou procedimentos usados para mudar o equipamento de seqüenciamento 

automático para manual podem variar entre fabricantes. Os pilotos devem usar os 
procedimentos especificados no AFM aplicável. 

 
c) Ponto de Curva no Segmento Inicial. Em alguns casos um ponto de curva é incorporado no 

segmento inicial da aproximação. Nota: é importante saber que o ponto de curva pode ser um 
ponto de controle identificado por nome ou por código. 

 
4.6.3 . Segmento Intermediário de Aproximação. 

 
Se um fixo intermediário (IF) ou ponto de controle for parte de um procedimento de aproximação 
por instrumentos, ele será incluído na base de dados e será usado do mesmo modo que no 
procedimento com apoio no solo. 



26/04/2001 IAC 3512

 

14 

 

4.6.4 . Segmento Final de Aproximação. 
 

A seguir estão algumas características únicas sobre as quais um piloto deve ser alertado durante o 
segmento final de aproximação de um procedimento GPS de não-precisão: 
 
a) Fixo de Aproximação Final (FAF). Procedimentos sem um FAF ou sem um ponto de início de 

descida têm um ponto de controle (FAF) por sensor codificado na base de dados. Esse FAF por 
sensor fica, no mínimo, a 4mn do MAP. Nesses casos o MAP é sempre colocado sobre um 
auxílio de solo. Se existir um fixo de início de descida no procedimento publicado que esteja a 
mais de 2 mn do MAP, esse fixo de início de descida torna-se o FAF do procedimento GPS; se 
o fixo estiver a 2 mn, ou menos, do MAP, o FAF por sensor será estabelecido a 4 mn do MAP. 
O FAF por sensor é necessário para a transição do display do equipamento GPS da 
sensitividade de terminal para a sensitividade de aproximação. Durante as comunicações com o 
ATC, o piloto deve informar suas posições conforme as que aparecem na carta de aproximação 
publicada. 

 
b) Ponto de Controle de Aproximação Final – Aproximação GPS. O ponto de controle de 

aproximação final para aproximações GPS será um ponto de controle padrão, com identificação 
por nome, normalmente situado a 5 mn da cabeceira da pista.  

 
c) Sensitividade de Curso. A sensitividade do CDI do equipamento GPS varia conforme o modo 

de operação. Na fase do vôo em rota, antes de executar uma aproximação, o display tem uma 
sensitividade que representa, com deflexão total, 5 mn para cada lado da linha central. 

 
d) Após a ativação do modo de aproximação, a sensitividade do display muda, com deflexão total 

representando 1 mn para cada lado da linha central. 
 
e) A uma distância de 2mn aproado para o FAF a sensitividades começa a variar até representar 

0,3 mn para cada lado da linha central com deflexão total. Alguns equipamentos GPS podem 
prover uma indicação angular entre o FAF e o MAP que aproxima a sensitividade de curso à 
sensitividade da porção localizer de um ILS. 

 
f) Quando a navegação para o ponto de espera de aproximação perdida é ativada, a sensitividade 

do display volta a representar 1 mn com deflexão total. 
 

4.6.5. Fixo de Início de Descida. 
 
Os fixos de inicio de descida são utilizados da mesma forma que nas aproximações com auxílios 
de solo. Os pilotos devem ser alertados de que a distâncias lidas no display do GPS são iguais às 
distâncias a voar até o próximo ponto de controle. Para procedimentos apenas GPS, qualquer fixo 
de início de descida requerido antes do ponto de aproximação perdida será identificado por 
distâncias ao longo da trajetória. 

 
4.6.6 . Segmento de Aproximação Perdida. 
 

Após passar o ponto de aproximação perdida o equipamento GPS não orienta, automaticamente, 
para o ponto de espera de aproximação perdida. Quando iniciando a aproximação perdida, o piloto 
deve, após passar o MAP, seqüenciar manualmente o GPS para o próximo ponto de controle. Não 
precisa ser, necessariamente, um ponto de espera de aproximação perdida, mas pode ser um ponto 
de curva em rota para um ponto de espera de aproximação perdida. A aproximação perdida deve 
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ser voada como na carta publicada, com as mesmas técnicas de pilotagem usadas nos casos 
tradicionais. 
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ANEXO 1 – Glossário 
 
Antecipação de Curva (Turn Anticipation). A capacidade de sistemas RNAV para determinar um 
ponto ao longo de um curso, antes de um ponto de controle de curva, onde uma curva deve ser 
iniciada para prover uma interceptação suave do curso subseqüente dentro do espaço aéreo protegido, 
e dar esta informação ao piloto. 
 
Agência de Dados. Uma organização, pública ou privada, que não seja uma fonte governamental de 
publicação de documentos, que compila informações de documentos oficiais em cartas ou formatos 
eletrônicos para utilização na cabine de pilotagem. 
 
Base de Dados de Navegação Selecionável pelo Usuário. Uma base de dados de navegação com 
conteúdo definido pelo usuário, acessível pelo piloto e/ou computador de navegação durante a 
operação da aeronave em apoio às necessidades da navegação. Essa base de dados é arquivada 
eletronicamente e é, tipicamente, atualizada a intervalos regulares, tais como o ciclo de 28 dias do 
AIRAC. Não inclui dados que possam ser incluidos manualmente pelo piloto ou operador. 
 
Bloqueio de Ponto de Controle (Fly Over Waypoint). Um ponto de controle que requer que a 
aeronave passe diretamente sobre ele. 
 
Datum Geodésico. Um valor numérico ou geométrico, ou conjunto de tais valores (modelo 
matemático), que serve como referência para calcular outros valores em uma específica região 
geográfica, tais como latitude e longitude de um ponto. 
 
Disponibilidade Seletiva (Selective Availability – SA). Um método pelo qual o Departamento de 
Defesa americado pode criar, artificialmente, erros significativos de tempo e posição nos satélites. 
Essa característica foi projetada para impedir que inimigos se utilizem da precisão dos dados de 
posicionamento do GPS. 
 
Direto para (Direct to). Método usado com equipamento GPS para prover o curso da presente 
posição diretamente para um ponto de controle selecionado. Não é o curso de ponto de controle para 
ponto de controle. 
 
Espaço Aéreo Oceânico. Espaço aéreo sobre os oceanos do mundo, considerado espaço aéreo 
internacional, onde procedimentos e separações seguem as regras da ICAO. A responsabilidade para 
provisão de serviços de controle de tráfego aéreo nesse espaço aéreo é delegada para vários países, 
com base, geralmente, na proximidade geográfica e na disponibilidade dos recursos requeridos. 
 
Fixo de Distância ao Longo do Curso (Along Track Distance Fix – ATD Fix). A distância em milhas 
náuticas de um ponto de controle ativo ao longo do curso específico. Não se usa fixo ATD para 
definir um ponto de início de mudança de curso. 
 
Integridade. A probabilidade de que o sistema irá prover a precisão de navegação especificada ou 
aviso ao usuário, em tempo útil, quando os dados do GPS não puderem ser utilizados para navegação. 
 
Navegação De/Para (TO-FROM Navigation).  Equipamento de RNAV no qual a trajetória desejada 
no solo é definida como um curso específico (valor introduzido) com origem ou término em um 
particular ponto de controle. O equipamento funciona como um recptor convencional de VOR onde o 
ponteiro do CDI e o indicador “to-from”  respondem ao movimento do seletor de rumo (Omnibearing 
Selector – OBS). Com este equipamento a aeronave pode voar para, ou a partir, de qualquer ponto de 
controle específico. 
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Navegação Para/Para (TO-TO Navigation). Equipamento RNAV no qual a trajetória é calculada 
para ligar dois pontos de controle. Nesse equipamento, dois pontos de controle devem estar sempre 
disponíveis e a aeronave é usualmente operada entre esses dois pontos de controle e para o ponto de 
controle ativo. Nesse equipamento o ponteiro do CDI funciona como se estivesse seguindo um sinal 
de localizer; o movimento do seletor de rumo não tem efeito no ponteiro do CDI nem no indicador 
“to-from”. 
 
Navegação Estimada (Dead Reckoning – DR). A navegação de um avião utilizando apenas cálculos 
baseados em velocidade no ar, curso, proa, direção e velocidade do vento, velocidade no solo e 
tempo. 
 
Operações de Aproximação de Não-precisão. Aquelas fases do vôo conduzidas segundo cartas de 
aproximação por instrumentos (CAI) publicadas, começando no fixo inicial de aproximação (IAF) e 
terminando no ponto de aproximação perdida (MAP) ou no ponto de espera de aproximação perdida 
(MAHWP). 
 
Operações em Área Terminal.  Aquelas fases do vôo conduzidas em áreas mapeadas nas SID’s e, 
STARS’s ou outras operações de vôo entre o último fixo/ponto de controle em rota e o fixo/ponto de 
controle inicial de aproximação (IAF). 
 
Ponto de Controle Ativo (Active Waypoint). Ponto de controle para o qual (ou a partir do qual) a 
orientação de navegação está sendo provida. 
 
Ponto de Controle (Waypoint WP). Posição geográfica pré determinada, usada para definição de rota 
e/ou para mensagens de posição, que é definida por latitude e longitude.  
 
Pontos de Controle de Aproximação por Instrumento. Posição geográfica, especificada por latitude e 
longitude, usada para definir um procedimento GPS de aproximação por instrumentos, incluindo o 
ponto de controle inícial de aproximação (IAF), pontos de controle intermediários (IF), ponto de 
controle de aproximação final (FAF), ponto de controle de aproximação perdida (MAF) e ponto de 
controle de espera de aproximação perdida (MAHWP). 
 
Pseudo-Alcance (Pseudo-Range). A determinação da posição, ou a obtenção de informações 
relacionadas à posição, para o propósito de navegar por meio das propriedades de propagação das 
ondas de rádio. É a distância de um usuário até um satélite mais uma distância desconhecida que 
depende da diferença entre os relógios do usuário e do satélite. Utilizando os sinais de quatro satélites 
é possível calcular a posição e a distância dependente da diferença dos relógios. 
 
Receptor Monitorador Autônomo de Integridade (Receiver Autonomous Integrity Monitoring – 
RAIM). Uma técnica através da qual um receptor-processador GPS de uso civil determina a 
integridade dos sinais de navegação GPS, usando apenas os próprios sinais GPS ou sinais GPS 
melhorados com  altitude. A determinação é obtida por uma verificação consistente entre medidas 
redundantes de pseudo-alcance. Pelo menos um satélite, além daqueles requeridos para navegação, 
deve estar visível para que o receptor realize a função     RAIM. 
 
Rota Doméstica. Fase do vôo entre as fases de partida e de chegada, com pontos de decolagem e de 
pouso dentro do Brasil. 
 
Rota Oceânica. Fase do vôo entre as fases de partida e de chegada, com sobrevôo de grande extensão 
de água. 
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Sensor FAF. Um ponto de controle de aproximação final criado e adicionado à seqüência de pontos 
de controle da base de dados para dar apoio a procedimentos GPS de aproximação de não-precisão 
por instrumentos publicados. 
 
Sensor Secundário. Qualquer outra informação de outro sistema da aeronave que possa ser usado 
para obter informações de navegação. 
 
Seletor de Curso (Course Set). Seletor de orientação das informações providas pelo equipamento 
GPS que auxilia o piloto na navegação de (ou para) um ponto de controle ativo em uma proa/rumo. 
 
Sistema Geodésico Mundial (World Geodetic System – WGS). Um conjunto consistente de 
parâmetros descrevendo o tamanho e a forma da terra, a posição de uma rede de pontos relativa ao 
centro de massa da terra, transformações a partir dos principais datums geodéticos e o potencial da 
terra (usualmente em termos de coeficientes harmônicos) 
 
Sistema Suplementar de Navegação Aérea. Um sistema aprovado de navegação aérea que pode ser 
usado em conjunto ou adicionalmente a um sistema primário de navegação aérea. Pode ser usado 
sozinho como sistema de navegação, desde que um sistema de navegação aprovado primário 
alternativo, adequado à rota a ser voada, esteja instalado na aeronave. 
 
Sistemas Globais de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite Systems – GNSS). Um 
termo geral adotado pela ICAO para designar qualquer sistema independente de navegação por 
satélite utilizado por um piloto para determinar sua posição, a bordo, através de dados de satélites. 
 
Sistema Nacional de Espaço Aéreo. O rede pública do espaço aéreo brasileiro: estações de auxílio à 
navegação aérea, seus equipamentos e serviços; aeródromos e outras áreas de pouso; catas, 
informações e serviços aeronáuticos; regulamentos, regras e procedimentos, informações técnicas, 
pessoal e material. Incluem-se os componentes do sistema utilizados em conjunto com as Forças 
Armadas. 
 
Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System – GPS). Um sistema americano, 
baseado no espaço, de posicionamento, velocidade e tempo composto por três elementos: espaço, 
controle e usuário. O elemento espaço, quando totalmente operacional, é composto por 24 satélites 
em seis planos orbitais. O elemento controle consiste de cinco estações de monitoração, três antenas 
de solo e uma estação mestra de controle. O elemento usuário consiste de antenas e 
receptores/processadores que provêm posição, velocidade e tempo preciso para o usuário. 
 
Través de Ponto de Controle (Fly By Waypoint). Um ponto de controle que permite antecipação de 
curva e que não requer que a aeronave passe diretamente sobre ele. 
 


