
MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

PORTARIA No /GC5, DE DE MAIO DE 2011.

Dispoe sobre as restriroes relativas as
implantacoes que possam afetar
adversamente a seguranca e a regularidade
das operacoes aereas, e da outras
providencias.

0 COMANDANTE DA AERONAUTICA, no use da atribuicao que the confere

os incisos XIV e XXVI do art. 23 da Estrutura Regimental do Comando da Aeronautica,

aprovada pelo Decreto n° 6.834, de 30 de abril de 2009, e tendo em vista o disposto no inciso II

do art. 18 da Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, que dispoe sobre as normas gerais

para a organizacao, o preparo e o emprego das Forcas Armadas; o disposto no art. 44 da Lei n°

7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispoe sobre o Codigo Brasileiro de Aeronautica; o

previsto no Despacho Decisorio n° 007-MD, de 22 de abril de 2009; o preconizado na Politica
Nacional de Aviacao Civil - PNAC; e

CONSIDERANDO o que consta do Processo n° 67600.002768/2011-91;

CONSIDERANDO que o esparo aereo nacional e um recurso limitado e deve ser

administrado, de acordo com o preconizado na Politica Nacional de Aviacao Civil (PNAC), na

garantia do interesse publico, de maneira a promover o seu use eficiente e, sobretudo, a
seguranca das aeronaves que nele operam;

CONSIDERANDO que todo o esforco deve ser envidado no sentido de encontrar
solucoes adequadas para os conflitos acerca do use do espaco aereo nacional, sendo que a sua
preservacao para a aviacao deve ser o objetivo primario em funcao de sua importancia como
fator de integracao e desenvolvimento nacional;

CONSIDERANDO que a seguranca e a regularidade das operacoes aereas em um
aeroporto ou em uma porcao de espaco aereo dependem da adequada manutencao de suas
condicoes operacionais, que sao diretamente influenciadas pela utilizacao do solo;

CONSIDERANDO que a existencia de implantacoes, aproveitamentos ou
atividades urbanas que desrespeitem o previsto nas normas vigentes pode impor limitacoes a
plena utilizacao das capacidades operacionais de um aeroporto ou de uma porcao de espaco
aereo; e

CONSIDERANDO a importancia da aviacao para as atividades sociais e
economicas, requerendo o constante aprimoramento dos mecanismos que estimulem a
coordenacao entre os orgaos de ambito federal, estadual e municipal, visando ao cumprimento
das normas e a adocao de medidas para regular e controlar as atividades urbanas que se
constituem, ou venham a se constituir, em potenciais riscos a seguranca operacional ou que
afetem adversamente a regularidade das operacoes aereas, resolve:
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Art. 1° Aprovar as normas e definicoes relativas as Zonas de Protecao de
Aerbdromos, de Helipontos, de Auxilios a Navegacao Aerea, de Procedimentos de Navegacao
Aerea, bem como do Gerenciamento de Risco Aviario, estabelecidos nos Anexos a esta Portaria.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° Ficam revogadas as Portarias n° 18/GM5, de 14 de fevereiro de 1974; n°

46/GM5, de 16 de maio de 1974; n° 397/GM5, de 21 de maio de 1976; n° 745/GM5, de 6 de
outubro de 1976; n° 463/GM5, de 6 de maio de 1977; n° 1230/GM5, de 15 de outubro 1979; n°
353/GM5, de 31 de marco de 1981; n° 830/GM5, de 22 de julho de 1983; n° 1141/GM5, de 8 de
dezembro de 1987; n° 398/GM5, de 4 de junho de 1999; n° 122/GC5, de l° de fevereiro de 2005;
e n° 1176/GC5, de 23 de dezembro de 2009, publicadas, respectivamente, nos Diarios Oficiais da
Uniao n° 41, de 1° marco de 1974; n° 96, de 22 de maio de 1974; n° 105, de 3 de junho de 1976;
n° 195, de 11 de outubro de 1976; n° 94, de 19 de maio de 1977; n° 200, de 18 de outubro de
1979; n° 63, de 2 de abril de 1981; n° 144, de 28 julho de 1983; n° 187, de 9 de dezembro de
1987; n° 106-E, de 7 de junho de 1999; n° 24, de 3 de fevereiro de 2005; e n° 246, de 24 de
dezembro de 2009, e demais atos normativos que contrariem as disposicoes desta Portaria,
ressalvados os Planos Especificos de Zona de Protecao de Aerodromos vigentes ate a data de
publicacao desta Portaria.
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		 (*) Os   anexos  a  que  se  refere  esta  Portaria  serão  publicados  no Boletim doComando da Aeronáutica (BCA)  e disponibilizados  na página do Departamento de Controle doEspaço Aéreo (DECEA), na internet, no endereço eletrônico http://www.decea.gov.br.
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ANEXO I

RESTRIcOES AOS OBJETOS PROJETADOS NO ESPACO AEREO

CAPITULO I
DISPOSIcOES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Portaria dispoe sobre as restricoes estabelecidas pelos Plano Basico
de Zona de Protecao de Aerodromos, Plano Basico de Zona de Protecao de Helipontos, Plano de
Zona de Protecao de Auxilios a Navegacao Aerea, Plano de Zona de Protecao dos Procedimentos
de Navegacao Aerea, Plano Especifico de Zona de Protecao de Aerodromos e pelo Plano Basico
de Gerenciamento de Risco Aviario aos objetos projetados no espaco aereo.

§ 1° As disposicoes desta Portaria aplicam-se aos aerodromos civis, passiveis de
homologacao ou registro, e aos aerodromos militares.

§ 2° Nos casos dos aerodromos publicos e dos militares situados em area de
fronteira internacional, o Comando da Aeronautica podera firmar acordo com o pals limitrofe
com vistas a aplicacao e compatibilizacao das disposicoes previstas nesta Portaria.

§ 3° As restricoes estabelecidas nesta Portaria aplicam-se a quaisquer bens,
privados ou publicos.

CAPITULO II
DEFINIcOES E SIGLAS

significados:
Art. 2° Para efeito desta Portaria, os termos e expressoes tem os seguintes

I - ADMINISTRA(^AO AEROPORTUARIA LOCAL (AAL) - orgao ou empresa
responsavel pela administracao de um aeroporto com estrutura organizacional definida e
dedicada a gestao do mesmo;

II - AERODROMO - area definida em terra ou na agua (que inclui todas as suas
edificacoes , instalacoes e equipamentos) destinada total ou parcialmente a chegada, partida e
movimentacao de aeronaves na superficie . Quando destinado exclusivamente a helicopteros,
recebe a denominacao de heliponto;

III - AERODROMO CIVIL - aerodromo destinado a operacao de aeronaves civis.
Pode ser usado por aeronaves militares , obedecidas as normas estabelecidas pelas autoridades
competentes;

IV - AERODROMO MILITAR - aerodromo destinado a operacao de aeronaves
militares. Pode ser usado por aeronaves civic, obedecidas as normas estabelecidas pelas
autoridades competentes;

V - AERODROMO PRIVADO - aerodromo civil aberto ao trafego aereo por
meio de um processo de registro junto a ANAC, utilizado somente com permissao de seu
proprietario, vedada sua exploracao comercial;

VI - AERODROMO PUBLICO - aerodromo civil aberto ao trafego aereo por
meio de um processo de homologacao junto a ANAC e destinado ao use de aeronaves em geral;
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VII - AERONAVE - qualquer aparelho que possa sustentar -se na atmosfera a
partir de rearoes do ar que nao sejam as reagbes do ar contra a superficie da terra;

VIII - AERONAVE CRITICA - aeronave em operacao, ou com previsao de
operar em determinado aerodromo , que demande os maiores requisitos em termos de
configuracao e dimensionamento da infraestrutura aeroportuaria , em funcao de suas
caracteristicas fisicas e operacionais;

IX - AEROPORTO - aerodromo publico dotado de edificagbes , instalag6es e
equipamentos para apoio as operag6es de aeronaves e de embarque /desembarque de pessoas e/ou
processamento de cargas . Quando destinado exclusivamente a helicopteros, recebe a
denominacao de heliporto;

X - ALTITUDE - distancia vertical de um nivel , ponto ou objeto considerado
como um ponto, medida a partir do nivel medio do mar;

XI - ALTITUDE/ALTURA DE SEPARAcAO DE OBSTACULOS (OCA/H) - a
mais baixa altitude ou a mais baixa altura acima da elevacao do aerodromo ou da cabeceira da
pista , conforme o caso, utilizada no estabelecimento do criterio de separacao de obstaculos
apropriado;

XII - ALTURA - distancia vertical de um nivel, ponto ou objeto considerado
como um ponto, medido a partir de uma superficie de referencia;

XIII - AREA DE APROXIMACAO FINAL E DECOLAGEM (FATO) - area
definida , no entorno de um heliponto, sobre a qual a fase final da manobra de aproximacao para
pairar ou pousar e completada e na qual a manobra de decolagem comeca;

XIV - AREA DE SEGURANQA - area de um heliponto definida no entorno da
FATO, a qual deve ser livre de obstaculos , exceto aqueles necessarios a navegacao aerea, com o
objetivo de reduzir riscos de danos a helicopteros que se desviem , acidentalmente , da FATO;

XV - AREA DE TOQUE E DE ELEVAQAO 1NICIAL (TLOF) - area de um
heliponto com capacidade de suporte sobre a qual um helicoptero pode tocar ou se elevar do
solo;

XVI - AUXILIOS A NAVEGAcAO AEREA - equipamentos destinados a
proporcionar apoio a navegacao aerea das aeronaves;

XVII - BALIZA - objeto destinado a reduzir o perigo as aeronaves pela indicacao
da presenca de um obstaculo ou pela definicao da forma geral do objeto. Comumente utilizada
em rede eletrica suspensa , cabos aereos ou estruturas similares;

XVIII - CABECEIRA (THR) - o inicio da parcela da pista utilizavel para a
operacao de pouso ou decolagem;

XIX - CARACTERISTICAS FISICAS DO AERODROMO - sao aquelas
referentes a orientacao , resistencia , dimensoes e tipos de piso, gradiente , elevacao e coordenadas
geograficas da pista;

XX - CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DO AERODROMO - sao aquelas
references ao tipo de operacao realizada no aerodromo;
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XXI - CODIGO DE REFERENCIA DE AERODROMO - c6digo composto por
numero e letra selecionados com proposito de planejamento de aerodromo e que sao
determinados de acordo com as caracteristicas de performance e dimensoes da aeronave critica;

XXII - COMPRIMENTO BASICO DE PISTA REQUERIDO PELA
AERONAVE - comprimento minimo de pista necessario para a decolagem com peso maximo de
decolagem certificado , ao nivel do mar, em condicoes atmosfericas normais, vento nulo e
gradiente longitudinal nulo de pista , conforme apresentado no manual de voo da aeronave,
determinado pela autoridade de certificacao da aeronave , ou nas informacoes equivalentes do
fabricante da mesma;

XXIII - DATUM GEODESICO - conjunto minimo de parametros necessarios
para definir a localizacao e a orientacao do sistema de referencia local, relativamente ao sistema
ou base de referencia global;

XXIV - ELEVAcAO DO AERODROMO - altitude do ponto mais elevado na
area de pouso;

XXV - ELEVAcAO DO HELIPONTO - altitude do ponto mais elevado da area
de toque e de elevacao inicial (TLOF);

XXVI - FAIXA DE PISTA - area definida no aerodromo que inclui a pista de
pouso e as zonas de parada , se disponiveis , destinada a proteger a aeronave durante as operacoes
de pouso e decolagem e a reduzir o risco de danos a aeronave , em caso de saida dos limites da
pista . Para efeito do estabelecimento das superficies limitadoras de obstaculos , a faixa de pista
nao contera as zonas de parada , mesmo que disponiveis;

XXVII - HELIPONTO - vide Aer6dromo;

XXVIII - HELIPORTO - vide Aeroporto;

XXIX - MAXIMA EXPOSIcAO PERMITIDA ( MPE) - e a potencia maxima, ou
densidade de energia (em W/cm2 ou J/cm2), de uma fonte de luz considerada segura, ou seja, que
tem uma probabilidade pequena de causar dano . A MPE e medida na cornea do olho humano ou
na pele , para um dado comprimento de onda e tempo de exposicao;

XXX - OBJETO EXISTENTE - um objeto natural ou artificial cuja existencia e
anterior a entrada em vigor desta portaria e que, neste ultimo caso, tenha sido autorizado pela
autoridade aeronautica;

XXXI - OBJETO EXISTENTE IRREMOVIVEL - um objeto existente, cuja
remocao seja considerada inviavel pela autoridade aeronautica;

XXXII - OBJETO FRANGIVEL - um objeto de pouca massa concebido para
quebrar-se , distorcer-se ou ceder , quando submetido a impacto, de forma a minimizar o dano as
aeronaves;

XXXIII - OBSTACULO - todo objeto de natureza permanente ou temporaria,
fixo ou m6vel , ou parte dele, que esteja localizado em uma area destinada a movimentacao de
aeronaves no solo, ou que se estenda acima das superficies destinadas a protecao das aeronaves
em voo, ou ainda que esteja fora ou abaixo dessas superficies definidas e cause efeito adverso a
seguranca ou regularidade das operacoes aereas;
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XXXIV - ORGAO REGIONAL - organizacao do COMAER, subordinada ao
DECEA, com jurisdicao sobre uma determinada regiao do espaco aereo brasileiro , cujos orgaos
ATC, para efeito de controle de trafego aereo, estejam em linha direta de subordinacao
operacional . Sao Orgaos Regionais os CINDACTA e o SRPV-SP;

XXXV - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM - area retangular , definida em um
aerodromo, preparada para pousos e decolagens de aeronaves;

XXXVI - PISTA PARA APROXIMAcAO E DECOLAGEM VISUAL - pista de
pouso e decolagem utilizada para a operacao de aeronaves que executam procedimentos de
aproximacao visual;

XXXVII - PISTA PARA APROXIMAcAO POR INSTRUMENTOS COM
GUIA VERTICAL - pista de pouso e decolagem utilizada para procedimento de aproximacao
por instrumentos com guia vertical;

XXXVIII - PISTA PARA APROXIMAcAO POR INSTRUMENTOS DE NAO
PRECISAO - pinta de pouso e decolagem utilizada para procedimento de aproximacao por
instrumentos de nao precisao;

XXXIX - PISTA PARA APROXIMAcAO POR INSTRUMENTOS DE
PRECISAO - pista de pouso e decolagem utilizada para procedimento de aproximacao por
instrumentos de precisao;

XL - PISTA PARA DECOLAGEM POR INSTRUMENTOS - pista utilizada
somente para decolagem por instrumentos;

XLI - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO - documento que define o
planejamento aprovado pela ANAC para os aerodromos civis;

XLII - PLANO BASICO DE ZONA DE PROTEQAO DE AERODROMO
(PBZPA) - conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece as restricoes
impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da zona de protecao de um aerodromo;

XLIII - PLANO BASICO DE ZONA DE PROTEQAO DE HELIPONTO
(PBZPH) - conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece as restricoes
impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da zona de protecao de um heliponto;

XLIV - PLANO BASICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO AVIARIO
(PBGRA) - documento que define um conjunto de criterios e awes visando eliminar ou mitigar
os riscos a operacao de aeronaves , representados pela presenca de ayes, de focos atrativos de
ayes e de atividades com potencial de atracao de ayes, nas proximidades de aerodromos;

XLV - PLANO DE ZONA DE PROTEQAO DE AUXILIOS A NAVEGAQAO
AEREA (PZPANA) - conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece as
restricoes impostas ao aproveitamento das propriedades no entorno dos auxilios , necessarias ao
funcionamento dos mesmos , estando estes localizados dentro ou fora dos limites da area de um
determinado aerodromo;

XLVI - PLANO DE ZONA DE PROTEcAO DE PROCEDIMENTOS DE
NAVEGAcAO AEREA (PZPPNA) - conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que
estabelece as restricoes impostas ao aproveitamento das propriedades no entorno das trajetorias
dos procedimentos de navegacao aerea;



5

XLVII - PLANO ESPECIFICO DE ZONA DE PROTEcAO DE AERODROMO
(PEZPA) - documento de aplicacao especifica que estabelece as restricoes impostas ao
aproveitamento das propriedades dentro da zona de protecao de determinados aerodromos;

XLVIII - PROCEDIMENTO DE NAVEGAcAO AEREA - procedimento que
estabelece uma serie de trajetorias de voo, com protecao especifica de obstaculos, e definido em
uma publicacao aeronautica, que tem por objetivo a seguranca, economia, regularidade e fluidez
das operacoes aereas visuais e por instrumentos;

XLIX - PROCEDIMENTO DE APROXIMAcAO POR INSTRUMENTOS -
uma serie de manobras predeterminadas com referencia ao voo IFR com protecao especifica
acima dos obstaculos a partir do fixo de aproximacao inicial ou, onde aplicavel , a partir do inicio
de uma rota de chegada ate um ponto no qual o pouso pode ser completado e se o pouso nao
puder ser completado , ate uma posirao na qual os criterios de espera ou procedimento em rota
possam ser aplicados . Os Procedimentos de Aproximacao por Instrumentos dividem-se em tres
tipos: Procedimento por Instrumentos de No Precisao (NPA), Procedimento por Instrumentos
de Precisao (PA) e Procedimento por Instrumentos com Guia Vertical (APV);

L - PROCEDIMENTO POR INSTRUMENTOS DE NAO PRECISAO (NPA) -
operacao de aeronaves em aproximacao , sob regras de voo por instrumentos , que utiliza guia
lateral , mas nao utiliza guia vertical;

LI - PROCEDIMENTO POR INSTRUMENTOS DE PRECISAO (PA) -
operacao de aeronaves em aproximacao, sob regras de voo por instrumentos , que utiliza guia
lateral e vertical de precisao com os minimos conforme determinado pela categoria de operacao.
O guia lateral e vertical refere-se a orientarao fornecida por meio de auxilios a navegacao aerea
baseados no solo ou dados de navegacao aerea gerados por computador de bordo;

LII - PROCEDIMENTO POR INSTRUMENTOS COM GUIA VERTICAL
(APV) - operacao de aeronaves em aproximacao , sob regras de voo por instrumentos , que utiliza
guia lateral e vertical , mas nao cumpre os requisitos estabelecidos para aproximacao de precisao;

visual;
LIII - PROCEDIMENTO VISUAL - operacao de aeronaves sob regras de voo

LIV - SERVI(^O REGIONAL - Organizacao do COMAER, subordinada
administrativamente a um COMAR, encarregada do planejamento , gerenciamento e execucao
das atividades nas suas respectivas areas de atuacao;

LV - SINALIZAcAO DE OBSTACULOS - pintura , iluminacao , bandeiras e
balizas dispostas , isoladamente ou em conjunto, nas implantacoes , com a finalidade de tornar os
obstaculos contrastantes em relacao ao meio que se encontram e reduzir os riscos para as
aeronaves pela indicacao de sua presenca;

LVI - SISTEMAS DE VIGILANCIA ATS - Sistemas utilizados para
determinadao da presenca e posicao de uma aeronave ou objeto em movimento no espaco aereo,
no interesse do controle do trafego aereo;

LVII - SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS (OLS) - superficies
que estabelecem os limites ate os quais os objetos podem se projetar no espaco aereo sem afetar
adversamente a seguranca e a regularidade das operacoes aereas. Sao subdivididas em:

a) AOLS - Superficies Limitadoras de Obstaculos de Aerodromo/Heliponto;
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Aerea; e
b) FOLS - Superficies Limitadoras de Obstaculos de Auxilios a Navegacao

c) POLS - Superficies Limitadoras de Obstaculos de Procedimentos de
Navegacao Aerea;

LVIII - SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS DE
AERODROMO/ HELIPONTO (AOLS ) - superficies estabelecidas para proteger as operacoes
aereas em um aerodromo/heliponto e no seu entorno;

LIX - SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS DE AUXILIOS A
NAVEGAcAO AEREA (FOLS) - superficies estabelecidas para garantir a integridade dos sinais
eletromagneticos e/ou luminosos transmitidos e/ou irradiados pelos auxilios a navegacao aerea;

LX - SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS DE
PROCEDIMENTOS DE NAVEGACAO AEREA (POLS ) - superficies estabelecidas para
proteger a aeronave durante a execucao de um procedimento de navegacao aerea;

LXI - ZONA DE PARADA OU STOPWAY (SWY) - area retangular, definida no
terreno , situada no prolongamento do eixo da pista no sentido da decolagem, destinada e
preparada como zona adequada a parada de aeronaves;

LXII - ZONA DE PROTEcAO - conjunto de superficies nas quais o
aproveitamento e o use do solo sofrem restricoes definidas pelos seguintes Pianos: Plano Basico
de Zona de Protecao de Aerodromos, Plano Especifico de Zona de Protecao de Aerodromos,
Plano Basico de Zona de Proterao de Helipontos, Plano de Zona de Protecao de Procedimentos
de Navegacao Aerea e o Plano de Zona de Protecao de Auxilios a Navegacao Aerea. Estao
incluidas na Zona de Protecao as areas do Plano Basico de Gerenciamento de Risco Aviario;

LXIII - ZONA DESIMPEDIDA OU CLEARWAY ( CWY) - area retangular
sobre o solo ou a agua selecionada ou preparada como area disponivel sobre a qual uma
aeronave possa efetuar parte de sua subida inicial , ate uma altura especificada; e

LXIV - ZONA LIVRE DE OBSTACULOS (OFZ) - espaco aereo acima das
superficies de aproximacao interna, de transicao interna e de pouso interrompido , o qual nao
deve ser penetrado por qualquer objeto, com excecao dos auxilios a navegacao aerea montados
em suportes frangiveis.

Radiodifusao;

Art. 3° Para efeito desta Portaria, as siglas tem os seguintes significados:

I - A - Altitude;

II - AAL - Administracao Aeroportuaria Local;

III - ADF - Localizador Automatico de Direcao;

IV - ADS B - Vigilancia com Localizadao Automatica Dependente

V - AGRA - Area de Gerenciamento do Risco Aviario;

VI - ALS - Sistema de Iluminacao de Aproximacao;

VII - ANAC - Agencia Nacional de Aviacao Civil;

por
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Aereo;

Aerea;

VIII - AOLS - Superficies Limitadoras de Obstaculos de Aer6dromo /Heliponto;

IX - APAPI - Indicador Abreviado de Rampa de Aproximarao de Precisao;

X - APV - Procedimento de Aproximacao por Instrumentos com Guia Vertical;

XI - ARP - Ponto de Referencia do Aer6dromo;

XII - ATC - Controle de Trafego Aereo;

XIII - CINDACTA - Centro Integrado de Defesa Aerea e Controle do Espaco

XIV - CENIPA - Centro de Investigacao e Prevencao de Acidentes Aeronauticos;

XV - CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente;

XVI - COMAR - Comando Aereo Regional;

XVII - COMAER - Comando da Aeronautica;

XVIII - CWY - Zona Desimpedida;

XIX - D-VOR - Radiofarol Onidirecional em VHF - Doppler;

XX - DECEA - Departamento de Controle do Espaco Aereo;

XXI - DIRENG - Diretoria de Engenharia;

XXII - DME - Equipamento Medidor de Distancias;

XXIII - FATO - Area de Aproximacao Final e Decolagem;

XXIV - FOLS - Superficies Limitadoras de Obstaculos de Auxilios a Navegacao

XXV - FT - Pe;

XXVI - GBAS - Sistema de Aumentacao dos Sinais de Navegacao Baseado no
Solo;

XXVII - GPS - Sistema Global de Posicionamento;

XXVIII - H - Altura;

XXIX - IFR - Regras de Voo por Instrumentos;

XXX - ILS - Sistema de Aproximacao por Instrumentos;

XXXI - LCFZ - Zona Critica de Raios Laser;

XXXII - LFFZ - Zona Livre de Raios Laser;

XXXIII - LOC - Localizador do ILS;
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Risco Aviario;

Aerea;

XXXIV - LAPGRA - Lista de Aer6dromos Prioritarios para o Gerenciamento do

XXXV - LSFZ - Zona de Sensibilidade de Raios Laser;

XXXVI - MPE - Maxima Exposicao Permitida;

XXXVII - MSL - Nivel Medio do Mar;

XXXVIII - NDB - Radiofarol Nao Direcional;

XXXIX - NOTAM - Aviso aos Aeronavegantes;

XL - NPA - Procedimento de Aproximacao por Instrumentos de Nao Precisao;

XLI - OCA - Altitude de Separacao de Obstaculos;

XLII - OCH - Altura de Separacao de Obstaculos;

XLIII - OFZ - Zona Livre de Obstaculos;

XLIV - OLS - Superficies Limitadoras de Obstaculos;

XLV - PA - Procedimento de Aproximacao por Instrumentos de Precisao;

XLVI - PAR - Radar de Aproximacao de Precisao;

XLVII - PAPI - Indicador de Rampa de Aproximacao de Precisao;

XLVIII - PBGRA - Plano Basico de Gerenciamento de Risco Aviario;

XLIX - PBZPA - Plano Basico de Zona de Protecao de Aer6dromo;

L - PZPANA - Plano de Zona de Protecao de Auxilios a Navegacao Aerea;

LI - PZPPNA - Plano de Zona de Protecao de Procedimentos de Navegacao

LII - PBZPH - Plano Basico de Zona de Protecao de Heliponto;

LIII - PEZPA - Plano Especifico de Zona de Protecao de Aer6dromo;

LIV - PNAC - Politica Nacional de Aviacao Civil;

LV - POLS - Superficies Limitadoras de Obstaculos de Procedimentos de
Navegacao Aerea;

LVI - SERENG - Servico Regional de Engenharia;

LVII - SERIPA - Servico Regional de Investigacao e Prevencao de Acidentes
Aeronauticos;

LVIII - SISCEAB - Sistema de Controle do Espaco Aereo Brasileiro;

LIX - SRPV-SP - Servico Regional de Protecao ao Voo de Sao Paulo
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LX - SWY - Zona de Parada;

LXI - THR - Cabeceira;

LXII - TLOF - Area de Toque e de Elevacao Inicial;

LXIII - UHF - Frequencia Ultra-Alta;

LXIV - VASIS - Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximacao;

LXV - VDB - Transmissor de Dados VHF;

LXVI - VFR - Regras de Voo Visual;

LXVII - VHF - Frequencia Muito Alta; e

LXVIII - VOR - Radiofarol Onidirecional em VHF;

CAPITULO III
DIRETRIZES

Art. 40 As superficies limitadoras de obstaculos previstas nesta Portaria deverao
considerar o planejamento aeroportuario aprovado pela ANAC e o planejamento para o espaco
aereo aprovado pelo DECEA.

Art. 50 Os Pianos de Zona de Protecao de que trata esta Portaria estao sujeitos a
superposicao de superficies , prevalecendo , neste caso , a mais restritiva.

CAPITULO IV
PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECAO DE AERODROMO

Art. 6° 0 Plano Basico de Zona de Protecao de Aerodromo e definido em funcao
das superficies limitadoras de obstaculos de aer6dromo e com base no planejamento
aeroportuario aprovado pela ANAC.

Paragrafo unico. No aerodromo onde haja mais de uma pista, aplica-se o Plano
Basico de Zona de Protecao separadamente, a cada uma delas.

Art. 7° 0 Plano Basico de Zona de Protecao de Aerodromo contem as
superficies de Aproximacao, Decolagem , Transicao, Horizontal Interna e Conica , conforme a
Figura 1.

Paragrafo unico. Para as pistas de aproximacao de precisao tambem serao
consideradas as superficies de Pouso Interrompido, de Aproximacao Interna e de Transicao
Interna.

Art. 8° As superficies limitadoras de obstaculos dos aerodromos sao utilizadas
para disciplinar a ocupacao do solo, de modo a garantir a seguranca e a regularidade das
operacoes aereas.

Art. 9° Para aplicarao das superficies limitadoras de obstaculos dos aerodromos,
considerar-se-a o numero e a Tetra do codigo de referencia de aerodromo, definido em funcao das
caracteristicas fisico-operacionais da aeronave critica para ele estabelecida, bem como o tipo de
operacao de suas pistas, conforme a Tabela COD, a sabe
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I - VFR;

II - IFR nao precisao; e

III - IFR precisao.

§ 1° A pista de pouso e decolagem homologada para procedimento de
aproximacao por instrumentos com guia vertical, para efeito desta Portaria, sera considerada IFR
de nao precisao, se a OCH do procedimento for maior ou igual a trezentos pes, e IFR de
precisao, se a OCH for menor que trezentos pes.

§ 2° 0 codigo de referencia do aerodromo e estabelecido pela ANAC.

Secao I
Descrigao das Superficies Limitadoras de Obstaculos de Aerodromos

Superficie de Aproximacao

Art. 10. A Superficie de Aproximacao constitui um piano inclinado ou uma
combinacao de pianos anteriores a cabeceira da pista, cujos parametros e dimensOes estao
estabelecidos na Figura 2 e na Tabela AER 1A.

§ 1° Os limites da Superficie de Aproximacao devem compreender:

I - uma borda interna de determinada extensao, horizontal e perpendicular ao
prolongamento do eixo da pista de pouso, localizada a uma distancia determinada anterior a
cabeceira da pista;

II - duas laterais originadas nas extremidades da borda interna e divergindo
uniformemente a uma determinada razao a partir do prolongamento do eixo da pista de pouso; e

III - uma borda externa paralela a borda interna, localizada ao final da Superficie
de Aproximacao.

§ 2° Os limites da Superficie de Aproximacao devem variar por ocasiao de
aproximacao com desvio lateral ou em curva, em especial, as duas laterais citadas no inciso II
deste artigo, onde a divergencia uniforme a uma razao determinada devera ocorrer a partir do
prolongamento do eixo do desvio lateral ou trajetoria em curva no solo.

cabeceira.
§ 3° A elevacao inicial da Superficie de Aproximacao deve ser igual a elevacao da

§ 4° 0 gradiente da Superficie de Aproximacao deve ser medido em relacao ao
piano vertical que contem o eixo da pista de pouso e deve continuar contendo o eixo de qualquer
desvio lateral ou trajetoria em curva no solo.

Superficie de Aproximacao Interna

Art. 11. A Superficie de Aproximacao Interna constitui uma porcao retangular da
superficie de aproximacao imediatamente anterior a cabeceira e que compoe a Zona Livre de
Obstaculos, cujos parametros e dimensoes estao estabelecidos na Figura 3 e na Tabela AER 113.

§ 1 ° Os limites da Superficie de Aproximacao Interna devem conter:
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I - uma borda interna coincidente com a localizacao da borda interna da
Superficie de Aproximacao, mas com extensao propria;

II - duas laterais originadas da borda interna que se estendem paralelamente ao
piano vertical que contem a linha central da pista de pouso; e

III - uma borda externa paralela a borda interna.

§ 2° 0 gradiente da Superficie de Aproximacao Interna deve ser medido em
relacao ao piano vertical que contem o eixo da pista de pouso.

Superficie de Decolagem

Art. 12. A Superficie de Decolagem constitui um piano inclinado , ou outra
superficie especificada , alem do fim de uma pista de decolagem ou de uma zona desimpedida,
cujos parametros e dimensoes estao estabelecidos na Figura 4 e na Tabela AER 2.

§ 1° Os limites da Superficie de Decolagem devem compreender:

I - uma borda interna horizontal e perpendicular ao eixo da pista de decolagem,
localizada a uma distancia determinada alem do final da pista ou no final da zona desimpedida,
quando houver, o que for mais distante da cabeceira;

II - duas laterais que se originam nas extremidades da borda interna, divergindo
uniformemente a uma determinada razao a partir da trajet6ria de decolagem e ate atingir uma
determinada largura. A partir deste ponto a largura sera mantida durante a extensao restante da
superficie de saida; e

III - uma borda externa horizontal e perpendicular a trajet6ria de decolagem
determinada.

§ 2° A elevacao da borda interna da Superficie de Decolagem deve ser igual a do
ponto mais alto no prolongamento do eixo da pista entre o fim da pista e a borda interna.

§ 3° Quando houver uma zona desimpedida, a elevacao da borda interna da
Superficie de Decolagem deve ser igual ao ponto mais alto do terreno no eixo da zona
desimpedida.

§ 4° No caso de uma trajet6ria de voo de decolagem retilinea, o gradiente da
superficie de decolagem deve ser medido em relacao ao piano vertical que contem o eixo da
pista.

§ 5° No caso de uma trajet6ria de decolagem em curva, a Superficie de
Decolagem deve ser uma superficie complexa contendo as normais horizontais a seu eixo e o
gradiente de seu eixo deve ser igual ao estabelecido para uma trajet6ria de voo de decolagem
retilinea.

§ 6° Quando houver necessidade de reducao do gradiente especificado na Tabela
AER 2, devido as caracteristicas operacionais de aeronaves para as quais a pista e destinada, um
ajuste correspondente deve ser aplicado na extensao da Superficie de Decolagem, de modo a
oferecer protecao a uma altura de trezentos metros.
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Superficie de Transicao

Art. 13. A Superficie de Transicao constitui uma superficie complexa ao longo
das laterais da faixa de pista e parte das laterais da Superficie de Aproximacao, inclinando-se
para cima e para fora em direcao a Superficie Horizontal Interna, cujos parametros e dimensoes

estao estabelecidos na Figura 5 e na Tabela AER IA.

§ 1° Os limites da Superficie de Transicao devem compreender:

I - uma borda inferior que se inicia na interseccao da lateral da Superficie de
Aproximacao com a Superficie Horizontal Interna e que se estende ao longo da lateral da
Superficie de Aproximacao em direcao a borda interna da Superficie de Aproximacao e, deste

ponto, ao longo do comprimento da faixa de pista; e

II - uma borda superior localizada no plan da Superficie Horizontal Interna.

§ 2° A elevacao de um ponto na borda inferior da Superficie de Transicao deve

ser:

I - ao longo da lateral da Superficie de Aproximacao igual a elevacao da

superficie de aproximacao naquele ponto; e

II - ao longo da faixa de pista igual a elevacao do ponto mais proximo ao eixo da

pista de pouso ou de seu prolongamento.

§ 3° A Superficie de Transicao, ao longo da faixa de pista, sera curva, se o perfil
da pista for curvo, ou plana, se o perfil da pista for uma linha retilinea.

§ 4° A interseccao da Superficie de Transicao com a Superficie Horizontal Interna
tambem sera uma curva ou uma linha reta, dependendo do perfil da pista.

§ 5° 0 gradiente da Superficie de Transicao deve ser medido em relacao a um
plano vertical perpendicular ao eixo da pista de pouso, ou ao seu prolongamento.

Superficie de Transicao Interna

Art. 14. A Superficie de Transicao Interna constitui uma superficie sernelhante a

Superficie de Transicao, porem, mais proxima a pista e que compoe a Zona Livre de Obstaculos,

cujos parametros e dimensoes estao estabelecidos na Figura 3 e na Tabela AER 1B.

§ 1° Os limites da Superficie de Transicao Interna devem compreender:

I - uma borda inferior que se inicia no final da Superficie de Aproximacao Interna
e que se estende ao longo da lateral da Superficie de Aproximacao Interna em direcao a borda
interna dessa superficie e, deste ponto, ao longo do comprimento da faixa paralela ao eixo da
pista de pouso ate a borda interna da Superficie de Pouso Interrompido e, deste ponto, ao longo
dessa superficie ate o ponto de interseccao com a Superficie Horizontal Interna; e

II - uma borda superior localizada no piano da Superficie Horizontal Interna.

§ 2° A elevacao de um ponto na borda inferior deve ser:
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I - ao longo das laterais da Superficie de Aproximacao Interna e da Superficie de
Pouso Interrompido, igual a elevacao da superficie correspondente daquele ponto; e

II - ao longo da faixa de pista, igual a elevacao do ponto mais proximo no eixo da

pista de pouso ou de seu prolongamento.

§ 3° A Superficie de Transicao Interna, ao longo da faixa de pista, sera curva, se o
perfil da pista for curvo, ou plana, se o perfil da pista for uma linha retilinea.

§ 4° A interseccao da Superficie de Transicao Interna com a Superficie Horizontal

Interna tambem sera curva ou retilinea, dependendo do perfil da pista.

§ 50 O gradiente da Superficie de Transicao Interna deve ser medido em relacao a
um plano vertical perpendicular ao eixo da pista de pouso, ou ao seu prolongamento.

Superficie Horizontal Interna

Art. 15. A Superficie Horizontal Interna constitui uma superficie localizada em
um piano horizontal acima de um aer6dromo e de seu entorno, cujos parametros e dimensoes

estao estabelecidos na Figura 6 e Tabela AER 1A.

Paragrafo unico. Os limites externos da Superficie Horizontal Interna sao
semicirculos, com centros nas cabeceiras das pistas, unidos por tangentes.

Superficie Conica

Art. 16. A Superficie Conica constitui uma superficie em rampa ascendente a
partir dos limites externos da Superficie Horizontal Interna, cujos parametros e dimensoes estao

estabelecidos na Figura 7 e na Tabela AER IA.

§ 1° Os limites da Superficie Conica devern compreender:

I - uma borda inferior coincidente com o limite externo da Superficie Horizontal

Interna; e

II - uma borda superior localizada em uma determinada altura acima da Superficie

Horizontal Interna.

§ 2° 0 gradiente da Superficie Conica deve ser medido em relacao a um piano
vertical perpendicular ao limite externo da Superficie Horizontal Interna.

Superficie de Pouso Interrompido

Art. 17. A Superficie de Pouso Interrompido constitui um piano inclinado
localizado a uma distancia determinada ap6s a cabeceira, que se estende por entre a Superficie de
Transicao Interna e compoe a Zona Livre de Obstaculos, cujos parametros e dimensoes estao

estabelecidos na Figura 3 e na Tabela AER 1B.

§ 1° Os limites da Superficie de Pouso Interrompido devern compreender:

I - uma borda interna horizontal e perpendicular ao eixo da pista e localizada a

uma distancia determinada ap6s a cabeceira;r____
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II - duas laterais que se originam nas extremidades da borda interna e divergem
uniformemente a uma determinada razao, a partir do piano vertical que contem o eixo da pista de

pouso; e

III - uma borda externa paralela a borda interna e localizada no piano da
Superficie Horizontal Interna.

§ 2° A elevacao da borda interna deve ser igual a elevacao do eixo da pista na

cabeceira.

§ 3° 0 desnivel da Superficie de Pouso Interrompido deve ser medido em relacao
ao piano vertical que contem o eixo da pista de pouso.

Secao II
Especificacoes para Superficies Limitadoras de Obstaculos de Aerbdromos

Art. 18. As superficies limitadoras de obstaculos de aer6dromos aplicaveis as
Pistas para Aproximacao Visual sao as seguintes:

I - Superficie de Aproximacao;

II - Superficie de Decolagem;

III - Superficie de Transicao;

IV - Superficie Horizontal Interna; e

V - Superficie Conica.

§ 1° As alturas e os gradientes das superficies nao devem ser maiores que os
especificados nas Tabelas AER 1A e AER 2 desta Portaria, assim como suas outras dimensoes
nao devem ser menores que aquelas especificadas nessas mesmas tabelas.

§ 2° Um novo objeto, ou extensao de objeto, nao deve ser permitido se ultrapassar
as superficies limitadoras de obstaculos de aerodromos, exceto quando for constatado pelo
DECEA, por intermedio de seus Orgaos Regionais, que este objeto estara encoberto por outro
existente irremovivel.

§ 3° Um objeto existente que ultrapasse as superficies limitadoras de obstaculos
de aer6dromos deve ser removido, exceto quando for constatado pelo DECEA, por intermedio de
seus Orgaos Regionais, que este objeto esta encoberto por outro existente irremovivel.

§ 4° Um novo objeto, ou extensao de objeto, bem como um objeto existente, nao

podera causar efeito adverso a seguranca e a regularidade das operacoes aereas, mesmo que

esteja encoberto por outro existente irremovivel.

Art. 19. As superficies limitadoras de obstaculos de aer6dromos aplicaveis as
Pistas para Aproximacao por Instrumentos de Nao Precisao sao as seguintes:

I - Superficie de Aproximacao;

II - Superficie de Decolagem;

III - Superficies de Transicao;
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IV - Superficie Horizontal Interna; e

V - Superficie Conica.

§ 1° As alturas e os gradientes das superficies nao devem ser maiores que os
especificados nas Tabelas AER 1A, AER 113 e AER 2 desta Portaria , exceto no caso da secao
horizontal da Superficie de Aproximacao , assim como suas outras dimensoes nao devem ser
menores que aquelas especificadas nessas tabelas.

§ 2° A Superficie de Aproximacao deve ser horizontal a partir do ponto em que o
gradiente de 2,5% interceptar o piano horizontal 150 in acima da elevacao da cabeceira, ou o
piano horizontal que passa pelo topo de qualquer objeto que define a altitude e/ou altura livre de
obstaculos (OCA/H), o que for mais alto.

§ 3° Um novo objeto, ou extensao de objeto, nao deve ser permitido se ultrapassar
as superficies limitadoras de obstaculos de aerodromos, exceto quando for constatado pelo
DECEA, por intermedio de seus Orgaos Regionais, que este objeto estara encoberto por outro
existente irremovivel.

§ 4° Um objeto existente que ultrapasse as superficies limitadoras de obstaculos
de aerodromos deve ser removido, exceto quando for constatado pelo DECEA, por intermedio de
seus Orgaos Regionais, que este objeto esta encoberto por outro existente irremovivel.

§ 5° Um novo objeto, ou extensao de objeto, bern como um objeto existente, nao

podera causar efeito adverso a seguranca e a regularidade das operacoes aereas, mesmo que

esteja encoberto por outro existente irremovivel.

Art. 20. As superficies limitadoras de obstaculos de aerodromos aplicaveis as
Pistas para Aproximacao por Instrumentos de Precisao sao as seguintes:

I - Superficie de Aproximacao;

II - Superficie de Decolagem;

III - Superficie de Transicao;

IV - Superficie Horizontal Interna;

V - Superficie Conica;

VI - Superficie de Pouso Interrompido;

VII - Superficie de Aproximacao Interna; e

VIII - Superficie de Transicao Interna.

§ 1° As alturas e os gradientes das superficies nao devem ser maiores que os
especificados nas Tabelas AER 1A, AER 113 e AER 2 desta Portaria, assim como suas outras
dimensoes nao devem ser menores que aquelas especificadas nas mesmas tabelas, exceto no caso
da secao horizontal da Superficie de Aproximacao.

§ 2° A Superficie de Aproximacao deve ser horizontal a partir do ponto em que o
gradiente de 2,5% interceptar o piano horizontal 150 in acima da elevacao da cabeceira, ou o
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piano horizontal que passa pelo topo de qualquer objeto que define a altitude /altura livre de
obstaculos (OCA/H), o que for mais alto.

§ 3° Objetos fixos no devem ser permitidos se ultrapassarem as Superficies de
Aproximacao Interna, Transicao Interna ou Pouso Interrompido, exceto os auxilios a navegacao
aerea frangiveis que, para desempenharem sua funcao, devem estar localizados na faixa de pista.

§ 4° Objetos moveis nao devem ser permitidos se ultrapassarem as superficies
citadas no paragrafo terceiro deste artigo durante o use da pista para pouso.

§ 5° Um novo objeto, ou extensao de objeto, no deve ser permitido se ultrapassar
as superficies limitadoras de obstaculos de aerodromos , exceto quando for constatado pelo
DECEA, por intermedio de seus Orgaos Regionais , que este objeto estara encoberto por outro
existente irremovivel.

§ 6° Um objeto existente que ultrapasse as superficies limitadoras de obstaculos
de aerodromos deve ser removido, exceto quando for constatado pelo DECEA, por intermedio de
seus Orgaos Regionais, que este objeto esta encoberto por outro existente irremovivel.

§ 7° Um novo objeto, ou extensao de objeto, bem como um objeto existente, nao

podera causar efeito adverso a seguranca e a regularidade das operacoes aereas, mesmo que

esteja encoberto por outro existente irremovivel.

Art. 21. As tomes de controle de aerodromo , a criterio do DECEA, poderao
ultrapassar as Superficies citadas nesta Portaria.

Art. 22. Nos aerodromos com mais de uma pista, a aplicacao das superficies
limitadoras de obstaculos deve ser feita individualmente para cada uma.

Art. 23. Em virtude da possibilidade de utilizacao de uma pista para pouso, para
decolagem ou para pouso e decolagem e as diferentes aplicabilidades no tipo de operacao, a
definicao das superficies limitadoras de obstaculos de aerodromos deve observar os seguintes
criterios:

I - a identificacao do numero e da letra do codigo de referencia do aerodromo;

II - a utilizacao da pista nos casos:

a) somente para pouso;

b) somente para decolagem; e

c) para pouso e decolagem; e

III - o tipo de procedimento para a cabeceira:

a) aproximacao ou decolagem visual;

b) aproximacao por instrumentos de nao precisao;

c) aproximacao por instrumentos de precisao; e

d) decolagem por instrumentos.
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CAPITULO V
PLANO BASICO DE ZONA DE PROTEcAO DE HELIPONTO

Art. 24. 0 Plano Basico de Zona de Protecao de Heliponto e definido em funcao
das superficies limitadoras de obstaculos de helipontos e com base no planejamento aprovado
para o heliponto.

Art. 25 . 0 Plano Basico de Zona de Protecao de Helipontos contem as superficies
de Aproximacao , Decolagem , Transicao, Horizontal Interna e Conica, conforme a Figura 8,
exceto os casos previstos no art. 35.

Art. 26. As superficies limitadoras de obstaculos de helipontos sao utilizadas para
disciplinar a ocupacao do solo, de modo a garantir a seguranca e a regularidade das operacoes
aereas.

Secao I
Descricao das Superficies Limitadoras de Obstaculos de Helipontos

Superficie de Aproximacao

Art. 27. A Superficie de Aproximacao constitui um plano inclinado ou
combinacao de planos ascendentes, desde as extremidades da Area de Seguranca, e centralizados
na linha que corta o centro da Area de Aproximacao Final e Decolagem - FATO, cujos
parametros e dimensoes estao estabelecidos na Figuras 9A, 9B, 9C e nas Tabelas HEL 1, HEL 2
e HEL 4.

§ 1° Os limites da Superficie de Aproximacao compreendem:

I - uma borda horizontal interna com extensao igual a largura minima especificada
para a Area de Seguranca, perpendicular ao eixo da Superficie de Aproximacao, e localizada
na borda externa da Area de Seguranca;

II - duas bordas laterais iniciadas nas extremidades da borda interna:

a) para uma FATO que nao seja de aproximacao de precisao , divergindo
uniformemente a um angulo especificado em relacao ao plano vertical que contem o eixo da
FATO; e

b) para uma FATO de aproximacao de precisao, divergindo ate uma altura
determinada acima da FATO e, apos este ponto, divergindo uniformemente a um angulo
especificado ate uma largura final determinada, continuando com esta largura, pela extensao
remanescente da Superficie de Aproximarao; e

III - uma borda horizontal externa e perpendicular ao eixo da Superficie de
Aproximarao e a uma determinada altura acima da elevacao da FATO.

§ 2° A elevacao da borda interna deve ser a elevacao da Area de Seguranca no
ponto onde a borda interna e interceptada pela linha central da superficie de aproximacao.

§ 3° A Superficie de Aproximacao estende -se em rampa a partir de um piano
vertical que contem a linha central desta superficie.
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Superficie de Decolagem

Art. 28. A Superficie de Decolagem constitui um piano inclinado, uma
combinacao de pianos ou, quando a trajetoria incluir uma curva, uma superficie complexa em
rampa ascendente a partir da borda da Area de Seguranca, e centrada na linha que passa pelo
eixo da FATO, cujos parametros e dimensoes estao estabelecidos nas Figuras 9A, 10 e nas
Tabelas HEL 3 e HEL 4.

§ 1° Os limites da Superficie de Decolagem devem compreender:

I - uma borda horizontal interna, de extensao igual a largura minima especificada
para a Area de Seguranca, perpendicular ao eixo da Superficie de Decolagem, e localizada na
borda externa da Area de Seguranca ou da Zona Desimpedida, se houver;

II - duas bordas laterais iniciando nas extremidades da borda interna e divergindo
uniformemente em angulo especificado a partir do piano vertical que contem o eixo da FATO; e

III - uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da Superficie de
Decolagem, a uma altura especificada acima da elevacao da FATO.

§ 2° A elevacao da borda interna deve ser a elevacao da Area de Seguranca no
ponto onde a borda interna e interceptada pela linha central da Superficie de Decolagem, exceto
quando houver uma Zona Desimpedida. Neste caso, a elevacao da borda interna da Superficie de
Decolagem deve ser igual ao ponto mais alto do terreno no eixo da Zona Desimpedida.

§ 3° No caso de uma Superficie de Decolagem em linha reta, a rampa deve ser
medida no piano vertical que contem o eixo de tal superficie.

§ 4° No caso de uma Superficie de Decolagem incluindo uma curva, tal superficie
deve ser complexa, contendo as normais horizontais ao seu eixo, e a inclinacao do seu eixo sera
igual aquela de uma Superficie de Decolagem em linha reta.

§ 5° No caso descrito no paragrafo anterior, deve ser reta a parte da superficie
compreendida entre a borda interna e trinta metros acima desta borda.

§ 6° Qualquer variacao na direcao do eixo de uma Superficie de Decolagem deve
ser projetada de modo que nao se exija manobra em curva com raio inferior a 270 m.

Superficie de Transicao

Art. 29. A superficie de transicao constitui uma superficie complexa ao longo das
laterais da Area de Seguranca e ao longo de parte das laterais da Superficie de Aproximacao,
inclinando -se para cima e para fora em direcao a Superficie Horizontal Interna ou ate uma altura
predeterminada, cujos parametros e dimensoes estao estabelecidos nas Figuras 8, 11 e nas
Tabelas HEL 1 e HEL 2.

§ 1° Os limites da superficie de transicao devem compreender:

I - uma borda inferior , iniciando na interseccao da lateral da Superficie de
Aproximacao com a Superficie Horizontal Interna , ou iniciando a uma altura especificada acima
da interseccao da borda inferior da aproximacao com a Area de Seguranca, quando nao for
definida uma Superficie Horizontal Interna , e estendendo -se para baixo ao lado da lateral da
Superficie de Aproximacao ate a borda interna da Superficie de Aproximacao e, dai, ao longo da
extensao da lateral da Area de Seguranca , paralelamente ao eixo da FATO; e
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II - uma borda superior localizada no piano da Superficie Horizontal Interna ou a
uma altura, conforme especificado acima, da borda inferior, quando aquela nao existir.

§ 2° A elevacao de um ponto na borda inferior de uma Superficie de Transicao
deve ser:

I - igual a elevacao da Superficie de Aproximacao naquele ponto, ao longo da
lateral da Superficie de Aproximacao; e

II - igual a elevacao do eixo central da FATO, perpendicular a este ponto, ao
longo da Area de Seguranca:

a) a Superficie de Transicao ao longo da Area de Seguranca sera curva, se o
perfil da FATO for curvo, ou plana, se o perfil for retilineo. A intersecao da Superficie de
Transicao com a Superficie Horizontal Interna, ou limite superior quando a Superficie Horizontal
Interna nao for provida, sera tambem curva ou reta dependendo do perfil da FATO.

§ 3° A Superficie de Transicao estende-se em rampa a partir de um plano vertical
perpendicular ao eixo da FATO.

Superficie Horizontal Interna

Art. 30. A Superficie Horizontal Interna constitui uma superficie circular
localizada em um piano horizontal acima da FATO e seu entorno, cujos parametros e dimensoes
estao estabelecidos nas Figuras 8, 11 e nas Tabelas HEL 1 e HEL 2.

§ 1° 0 raio da Superficie Horizontal Interna deve ser medido a partir do ponto
central da FATO.

§ 2° A altura da Superficie Horizontal Interna deve ser medida a partir do ponto
mais elevado da FATO.

Superficie Conica

Art. 31. A Superficie Conica constitui uma superficie que se estende em rampa
ascendente para fora dos limites externos da Superficie Horizontal Interna, ou dos limites
externos da Superficie de Transicao, caso nao exista Superficie Horizontal Interna, cujos
parametros e dimensoes estao estabelecidos nas Figuras 8, 11 e nas Tabelas HEL 1 e HEL 2.

§ 1° Os limites da Superficie Conica devem compreender:

I - uma borda inferior coincidente com os limites externos da Superficie
Horizontal Interna, ou, caso esta no exista, com os limites externos da Superficie de Transicao;
e

II - uma borda superior localizada a uma altura especificada sobre a Superficie
Horizontal Interna , ou, caso esta nao exista, sobre a elevacao da extremidade mais baixa da
FATO.

§ 2° A Superficie Conica estende-se em rampa a partir da Superficie Horizontal
Interna, quando houver, ou a partir dos limites externos das Superficies de Transicao e
Aproximacao.
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Secao II
Especificacoes para Superficies Limitadoras de Obstaculos de Helipontos

Art. 32. Os requisitos para as superficies limitadoras de obstaculos de helipontos
sao especificados com base no tipo de operacao, visual e/ou por instrumentos.

Art. 33. As superficies limitadoras de obstaculos aplicaveis a FATO para

Aproximagdo Visual sao as seguintes:

I - Superficie de Aproximacao; e

II - Superficie de Decolagem.

§ 1° Os parametros e as dimensoes das superficies citadas neste Artigo devem
seguir conforme o especificado nas Tabelas HEL 1, HEL 3 e HEL 4 e devern estar localizados

conforme a Figura 9A.

§ 2° Urn novo objeto, ou extensao de objeto, nao deve ser permitido se ultrapassar
as superficies limitadoras de obstaculos de helipontos, exceto quando for constatado pelo
DECEA, por intermedio de seus Orgaos Regionais, que este objeto estara encoberto por outro

existente irremovivel.

§ 3° Urn objeto existente que ultrapasse as superficies limitadoras de obstaculos
de helipontos deve ser removido, exceto quando for constatado pelo DECEA, por intermedio de
seus Orgaos Regionais, que este objeto esta encoberto por outro existente irremovivel.

§ 4° Um novo objeto, ou extensao de objeto, bern como um objeto existente, nao

podera causar efeito adverso a seguranca e a regularidade das operaroes aereas, mesmo que

esteja encoberto por outro existente irremovivel.

Art. 34. As superficies limitadoras de obstaculos de helipontos aplicaveis a
FATO para Aproximagdo de Precisao e de Nao Precisao sao as seguintes:

I - Superficie de Aproximacao;

II - Superficie de Decolagem;

III - Superficie de Transicao;

IV - Superficie Horizontal Interna; e

V - Superficie Conica.

§ 1° Para uma FATO de aproximacao de nao precisao, a Superficie Conica
deixara de ser obrigat6ria caso haja Superficie Horizontal Interna.

§ 2° A Superficie Horizontal Interna sera obrigat6ria, para uma FATO de

Aproximagdo de Nao Precisao , quando nao for estabelecido urn procedimento de aproximacao
por instrumentos para ambas as aproximacoes finais.

§ 3° Para uma FATO de aproximacao de precisao, a Superficie Horizontal Interna

devera ser desconsiderada

4-7J
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§ 4° Os parametros e as dimensoes das superficies citadas neste artigo devem
seguir conforme o especificado nas Tabelas HEL 1, HEL 2, HEL 3 e HEL 4 e devem estar
localizados conforme as Figuras 8 e 11.

§ 5° Um novo objeto , ou extensao de objeto, nao deve ser permitido se ultrapassar
as superficies limitadoras de obstaculos de helipontos , exceto quando for constatado pelo
DECEA, por intermedio de seus Orgaos Regionais , que este objeto estara encoberto por outro
existente irremovivel.

§ 6° Um objeto existente que ultrapasse as superficies limitadoras de obstaculos
de helipontos deve ser removido, exceto quando for constatado pelo DECEA, por intermedio de
seus Orgaos Regionais, que este objeto esta encoberto por outro existente irremovivel.

§ 7° Um novo objeto, ou extensao de objeto, bem como um objeto existente, nao

podera causar efeito adverso a seguranca e a regularidade das operacoes aereas, mesmo que

esteja encoberto por outro existente irremovivel.

Art. 35 . Os helipontos com areas de pouso circulares nao possuirao a Superficie
de Transicao , e as superficies de Aproximacao e Decolagem serao utilizadas em todas as
direcoes.

Art. 36. Os helipontos publicos e privados , localizados sobre o solo, a agua ou
elevado devem ter, no minimo duas superficies de aproximacao e decolagem, separadas por, no
minimo, 150°.

Paragrafo unico. Os helipontos privados, operados, exclusivamente, pelos seus
respectivos proprietarios ou por pessoas por eles autorizadas, nos quais, tecnicamente, nao seja
viavel a implantacao de duas superficies de aproximacao e decolagem, poderao,
excepcionalmente, operar com apenas uma superficie de aproximacao e decolagem.

CAPITULO VI
PLANO DE ZONA DE PROTEcAO DE AUXILIOS A NAVEGAc AO AEREA

Art. 37. 0 Plano de Zona de Protecao de Auxilios a Navegacao Aerea , para cada
equipamento , visa a garantia de sua operacao e e constituido basicamente pelas superficies
limitadoras de obstaculos de auxilios a navegacao aerea.

Art. 38. As superficies limitadoras de obstaculos dos auxilios a navegacao aerea
tem por finalidade definir o espaco aereo que deve ser mantido livre de obstaculos , para garantir
que a integridade dos sinais eletromagneticos/luminosos transmitidos e/ou irradiados entre as
aeronaves e estes Auxilios seja suficiente para esta operacao.

Paragrafo unico. 0 limite imposto ao obstaculo podera ser mais restritivo do que o
das superficies previstas neste artigo, se for constatado que a dimensao, estrutura fisica , material
empregado , radiacao eletromagnetica ou condicao inercial do obstaculo interfere na operacao do
auxilio, causando efeito adverso a seguranca e a regularidade das operacoes aereas.

Art. 39. Para efeito desta Portaria , os sistemas de vigilancia ATS serao
considerados Auxilios a Navegacao Aerea.
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Secao I
Descricao e Especificacao das Superficies Limitadoras de Obstaculos de Auxlios a Navegacao

Aerea

Zona de Protecao do DME

Art. 40. A Zona de Protecao do DME e composta por duas superficies limitadoras
de obstaculos : uma horizontal e outra em rampa.

§ 1° A superficie horizontal possui:

I - forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base da antena.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o
limite externo da superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e

III - gradiente medido em relacao ao plan horizontal que contem a base da
antena.

§ 3° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem os limites destas
superficies (Figura 12 e Tabela AUX1).

Zona de Protecao do NDB

Art. 41. A Zona de Protecao do NDB e composta por duas superficies limitadoras
de obstaculos : uma horizontal e outra em rampa.

§ 1° A superficie horizontal possui:

I - forma circular com centro coincidente com o eixo da torre; e

II - altura igual a cota da base da torre.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o
limite externo da superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e

III - gradiente medido em relacao ao plan horizontal que contem a base da torre.

§ 3° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem os limites destas
superficies (Figura 13 e Tabela AUX1).
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Zona de Protecao do VOR

Art. 42. A Zona de Protecao do VOR e composta por duas superficies limitadoras
de obstaculos: uma horizontal e outra em rampa.

§ 1 ° A superficie horizontal possui:

I - forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base da estrutura.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente corn o
limite externo da superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e

III - gradiente medido em relacao ao plan horizontal que contem a base da
estrutura.

§ 3° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassern os limites destas
superficies (Figura 14 e Tabela AUX1).

Zona de Protecao do D-VOR

Art. 43. A Zona de Protecao do D-VOR e composta por duas superficies
limitadoras de obstaculos : uma horizontal e outra em rampa.

§ 1 ° A superficie horizontal possui:

I - forma circular corn centro coincidente corn o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base da antena.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente corn o
limite externo da superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e

III - gradiente medido em relacao ao piano horizontal que contem a base da
antena.

§ 3° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem os limites destas
superficies (Figura 15 e Tabela AUXI).

Zona de Protecao do GBAS

Art. 44. 0 Sistema de Aumentacao dos Sinais de Navegacao Baseado no Solo
(GBAS) 6 constituido por Bois subsistemas : VDB e Estacoes de Referencia.
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Zona de Protecao do VDB

Art. 45. A Zona de Protecao do VDB e composta por duas superficies limitadoras
de obstaculos : uma horizontal e outra em rampa.

§ 1° A superficie horizontal possui:

I - forma circular corn centro coincidente com o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base da antena.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente corn o
limite externo da superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e

III - gradiente medido em relacao ao plan horizontal que contem a base da
antena.

§ 3° Nao poderao existir implantaCOes que ultrapassern os limites destas
superficies (Figura 16 e Tabela AUX1).

Zona de Protecao da Estacao de Referencia

Art. 46. A Zona de Protecao da Estacao de Referencia e composta por duas
superficies limitadoras de obstaculos: uma horizontal e outra em rampa.

§ 1 ° A superficie horizontal possui:

I - forma circular com centro coincidente corn o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base da antena.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o
limite externo da superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e

III - gradiente medido ern relacao ao plano horizontal que contem a base da
antena.

§ 3° Nao poderao existir implantacOes que ultrapassem os limites destas
superficies (Figura 17 e Tabela AUX1).
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Zona de Protecao do ILS

Art. 47 . 0 Sistema de Pouso por Instrumentos (ILS) e constituido por tres
subsistemas : Transmissor de Rampa de Planeio (GLIDE PATH ), Localizador (LOCALIZER) e
Marcador (MARKER).

Zona de Protecao do Transmissor da Rampa de Planeio de ILS

Art. 48. A Zona de Protecao do Transmissor da Rampa de Planeio de ILS e
composta por duas superficies limitadoras de obstaculos: uma horizontal e outra em rampa.

§ 1° A superficie horizontal possui:

I - forma retangular que tem como largura a distancia da lateral da pista ate a
antena, somada a uma determinada extensao, perpendicular ao alinhamento do eixo da pista;

II - comprimento igual a uma distancia determinada, no sentido da cabeceira da
pista mais proxima a partir da antena; e

III - altura igual a cota da base da estrutura de suporte da antena.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma retangular com a borda inferior coincidente com o limite externo da
superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal e com a mesma largura desta; e

III - gradiente medido em relacao ao plan horizontal que contem a base da
estrutura de suporte da antena.

§ 3° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem os limites destas
superficies, exceto auxilios a navegacao aerea (Figura 18 e Tabela AUXI).

Zona de Protecao do Localizador

Art. 49. A Zona de Protecao do Localizador e composta por uma superficie
limitadora de obstaculos horizontal.

§ 1° A superficie horizontal possui:

I - forma retangular iniciada na cabeceira da pista, a frente da qual estao
instaladas as antenas;

II - largura que compreende toda a extensao lateral das antenas de forma a
envolve-la simetricamente, e comprimento com distancia compreendida entre a cabeceira da
pista e o eixo das antenas, somado a uma distancia determinada; e

III - altura igual a cota da base das antenas.

§ 2° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem o limite desta superficie,
exceto auxilios a navegacao aerea (Figura 19 e Tabela AUX1).
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Zona de Protecao dos Marcadores

Art. 50. A Zona de Protecao dos Marcadores e composta por uma superficie
limitadora de obstaculos horizontal.

§ 1 ° A superficie horizontal possui:

I - forma circular corn Centro coincidente com o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base das antenas.

§ 2° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem o limite desta superficie
(Figura 19 e Tabela AUX1).

Zona de Protecao do ALS

Art. 51. A Zona de Protecao do ALS e composta por duas superficies limitadoras
de obstaculos: uma horizontal e outra em rampa.

§ 1° A superficie horizontal possui:

I - forma retangular com inicio na cabeceira da pista, com uma determinada
largura simetrica ao eixo da pista e comprimento ultrapassando a ultima barra de luzes com uma
distancia determinada; e

II - altura igual a cota das luzes.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma retangular com a borda inferior coincidente com o limite externo da
superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e

luzes.
III - gradiente medido em relacao ao plan horizontal que contem a base das

§ 3° No poderao ser feitas implantacoes acima da superficie horizontal, exceto
auxilios a navegarao aerea.

§ 4° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassern os limites destas
superficies (Figura 20 e Tabela AUX2).

Zona de Protegao dos Sistemas Indicadores de Rampa de Aproximagao Visual
(VASIS, PAPI e APAPI)

Art. 52. A Zona de Protecao dos Sistemas Indicadores de Rampa de Aproximacao
Visual (VASIS, PAPI e APAPI) e composta por uma superficie limitadora de obstaculos em
rampa.

§ 1 0 A superficie em rampa possui:



27

I - forma de setor circular corn centro em urn ponto situado sobre o eixo da pista a
uma distancia determinada aquem da cabeceira e raio igual a uma distancia determinada no
sentido da cabeceira mais proxima;

II - duas laterais originadas no centro e divergindo uniformemente a uma
determinada razao; e

III - vertice de altura igual a cota da base das luzes e uma borda superior
localizada em uma determinada altura acima da base das luzes.

§ 2° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem o limite desta superficie
(Figura 21 e Tabela AUX2).

Zona de Protecao do Radar de Vigilancia

Art. 53. A Zona de Protecao do Radar de Vigilancia e composta por duas
superficies limitadoras de obstaculos : uma horizontal e outra em rampa.

§ 1 ° A superficie horizontal possui:

I - forma circular corn centro coincidente com o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base da antena.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma de tronco de cone invertido corn a borda inferior coincidente com o
limite externo da superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e

III - gradiente medido em relacao ao plano horizontal que contem a base da
antena.

§ 3° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem os limites destas
superficies (Figura 22 e Tabela AUX2).

§ 4° As superficies citadas neste Artigo aplicarn- se tambem para a protecao do
RADAR meteorologico do SISCEAB.

§ 5° No caso de obstaculos serem compostos por aerogeradores, uma vez que a
velocidade de rotacao de suas pas pode causar, sob a otica do radar primario, o mesmo efeito de
uma aeronave em deslocamento (velocidade Doppler compativel), a Zona de Protecao do Radar
de Vigilancia passa a ser definida pelo diagrama de visada direta do radar em questao, no nivel
equivalente a media da altura das pas dos geradores.

Zona de Protecao do PAR

Art. 54. A Zona de Protecao do PAR e composta por tres superficies limitadoras
de obstaculos : duas horizontais (1 e 2) e uma ern rampa.

§ 1° A superficie horizontal 1 poss is
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I - forma circular com Centro coincidente com o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base da estrutura do PAR.

§ 2° A superficie horizontal 2 possui:

I - forma de setor circular com centro coincidente com o eixo da antena e com o
limite externo no ponto de toque; e

II - altura igual a cota da base da estrutura do PAR.

§ 3° A superficie em rampa possui:

I - forma de setor de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente
com o limite externo da superficie horizontal 2;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal 2; e

III - gradiente medido em relacao ao plan horizontal que contem a base da
estrutura do PAR.

§ 4° Nao sao permitidas implantacoes abaixo, ou que ultrapassem, as superficies
horizontais, exceto os auxilios a navegacao aerea.

§ 5° A quantidade de superficies horizontal 2 e em rampa, mencionadas nos
paragrafos 2° e 3° deste artigo, dependera do numero de cabeceiras para pouso nas pistas
apoiadas pelo PAR.

§ 6° Quando o radar PAR pertencer a um sistema radar de aproximarao de
precisao, associado a um radar de vigilancia, todas as superficies de protecao devem ser
consideradas, prevalecendo a superficie mais restritiva, nos pontos de sobreposicao.

§ 7° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem os limites da superficie em
rampa (Figura 23 e Tabela AUX2).

Zona de Protecao do ADS B

Art. 55. A Zona de Protecao do ADS B e composta por duas superficies
limitadoras de obstaculos : uma horizontal e outra em rampa.

§ 1° A superficie horizontal possui:

I - forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e

II - altura igual a cota da base da antena.

§ 2° A superficie em rampa possui:

I - forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com o
limite externo da superficie horizontal;

II - borda superior localizada em uma determinada altura acima da superficie
horizontal; e
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III - gradiente medido em relacao ao Plano horizontal que contem a base da
antena.

§ 3° Nao poderao existir implantacoes que ultrapassem os limites destas
superficies (Figura 24 e Tabela AUX2).

CAPITULO VII
PLANO DE ZONA DE PROTEcAO DE PROCEDIMENTOS DE NAVEGAc'AO AEREA

Art. 56 . 0 Plano de Zona de Protecao de Procedimentos de Navegacao Aerea e
constituido pelas superficies limitadoras de obstaculos de Procedimentos de Navegacao Aerea
que sao utilizadas Para disciplinar a ocupacao do solo, de modo a garantir a seguranca da
navegacao aerea.

§ 1° 0 objetivo principal de um Procedimento de Navegacao Aerea, visual ou por
instrumentos , e salvaguardar as aeronaves de colisao com obstaculos.

§ 2° Os procedimentos de navegacao aerea poderao afetar mais de um aerodromo
ou municipio.

Art. 57. 0 espaco aereo exigido Para a execuado de um procedimento de
navegacao aerea e especifico Para cada um dos segmentos que compoem o procedimento e
possui caracteristicas que variam, de maneira generica , conforme a fase do voo e o metodo de
navegacao empregado.

Paragrafo unico. Os criterios utilizados na elaboracao dos procedimentos de
navegacao aerea , bern como na avaliacao de obstaculos que possam afetar suas trajetorias e
altitudes minimas de voo, estao contidos nas normas publicadas pelo DECEA.

Art. 58 . As superficies limitadoras de obstaculos de procedimentos de navegacao
aerea devern ser mantidas livres de obstaculos , a fim de permitir que o procedimento possa ser
executado dentro de um nivel adequado de seguranca.

Paragrafo iunico. Os objetos que ultrapassern as superficies limitadoras de
obstaculos de procedimentos de navegarao aerea sao considerados obstaculos que afetam
adversamente a seguranca ou a regularidade das operacoes aereas e, dessa forma , devern ser
removidos.

CAPITULO VIII
PLANO ESPECIFICO DE ZONA DE PROTEcAO DE AERODROMOS

Art. 59. 0 Plano Especifico de Zona de Protecao de Aerodromo - PEZPA,
organizado com caracteristicas especiais e fundamentado nas superficies limitadoras de
obstaculos de aerodromo /heliponto , de procedimentos de navegacao aerea e de auxilios a
navegarao aerea , bem como nos acidentes naturais e artificiais existentes e no desenvolvimento
da regiao, sera elaborado e aprovado pelo DECEA, Para substituir o Plano Basico de Zona de
Protecao em determinado aerodromo , devendo conter:

I - a localizacao e o(s) nome (s) do(s) aerodromo(s);

II - o ato oficial que aprovou o respectivo Plano Especifico;

III - as superficies limitadoras de obstaculos aplicaveis;
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IV - as restricoes a serem observadas;

V - a referencia aos pontos proeminentes, localizados na Zona de Protecao e
considerados perigosos a navegacao, para efeito de sinalizacao;

VI - todas as possibilidades de expansao , previstas pelo administrador do
aerodromo , aprovadas pela ANAC; e

VII - outros esclarecimentos e informacoes julgados necessarios.

Art. 60. Apos aprovadao do Plano Especifico de um determinado aerodromo, nao
cabera consulta sobre qualquer aproveitamento que ultrapasse as superficies limitadoras de
obstaculos nele contidas.

Art. 61. Um Plano Especifico de Zona de Protecao somente podera ser
substituido por outro ou cancelado em virtude de determinacao do Comandante da Aeronautica.

CAPITULO IX
PLANO BASICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO AVIARIO

Art. 62. 0 Plano Basico de Gerenciamento de Risco Aviario - PBGRA e o
documento que define um conjunto de criterios e awes visando eliminar e/ou mitigar os riscos a
operacao de aeronaves , representados pela presenca de ayes, de focos atrativos e de atividades
com potencial de atracao das mesmas, nas proximidades de aerodromos.

Art. 63. 0 Plano Basico de Gerenciamento de Risco Aviario sera estabelecido
para todos os aerodromos contidos na LAPGRA. Os criterios especificos relacionados ao
PBGRA estao contidos em legislacao especifica do COMAER.

CAPITULO X
DISPOSIcOES ESPECIAIS

Secao I
Implantacao de Natureza Perigosa

Art. 64. Constitui Implantacao de Natureza Perigosa toda aquela que atraia ayes;
produza ou armazene material explosivo ou inflamavel ; que cause perigosos reflexos,
irradiacoes , fumaca ou emanacoes ; assim como outras que possam proporcionar riscos
semelhantes a navegacao aerea.

Paragrafo Anico. As implantacoes ou atividades que potencialmente atraiam ayes
tem regulacao e restricoes especificas tratadas nos art. 62 e art. 63.

Art. 65. Nas Superficies de Aproximacao , Decolagem e Transicao dos
aerodromos e helipontos , nao sao permitidas implantacoes de natureza perigosa, mesmo que nao
ultrapassem as superficies de protecao fixadas.

§ 1° A implantacao de projetores de raios laser podera ser autorizada, desde que
obedecidas as normas contidas no art. 66.

§ 2° A implantacao de postos de combustiveis para abastecimento de veiculos
automotores podera ser autorizada, desde que os mesmos nao interfiram nos gabaritos do Plano
de Zona de Protecao de Aerodromos e nao estejam localizados na area abrangida pela faixa de



31

pista e numa area retangular adjacente a cabeceira da pista de pouso e decolagem, com largura de
90 metros, centrada no eixo da pista, e comprimento de 300 metros, medidos a partir do limite da
sua cabeceira.

§ 3° Os depositos de combustiveis destinados ao abastecimento de aeronaves
poderao, a criterio do respectivo COMAR, ser instalados nas Superficies de Transicao, desde que
os mesmos nao interfiram nos gabaritos do Plano de Zona de Protecao do Aerodromo.

Art. 66. Para garantir a seguranca de aeronaves contra os perigosos efeitos de
projetores de raios laser, as seguintes zonas de protecao devem ser estabelecidas no entorno dos
aerodromos:

I - Zona Livre de Raios Laser (LFFZ);

II - Zona Critica de Raios Laser (LCFZ); e

III - Zonas de Sensibilidade de Raios Laser (LSFZ).

§ 1° Os niveis de exposicao e distancia que adequadamente protegem as
operacoes aereas estao representados nas Figuras 25A e 25B.

§ 2° As restricoes ao use de raios laser nas zonas de protecao supracitadas
referem-se apenas a raios laser visiveis.

§ 3° Em todo o espaco aereo navegavel, o nivel de irradiacao de qualquer raio
laser, visivel ou invisivel, deve ser igual ou menor do que a Maxima Exposicao Permitida
(MPE), a nao ser que tal emissao tenha sido autorizada pelo DECEA, nos assuntos afetos a
seguranca da navegacao aerea.

Secao II
Principio da Sombra

Art. 67. 0 Principio da Sombra e um conceito que pode ser aplicado para permitir
novas implantacoes que ultrapassem os limites verticais das superficies limitadoras de obstaculos
de aerodromos/helipontos, desde que estejam situadas em um piano de sombra de um obstaculo
existente irremovivel, natural ou artificial, conforme ilustrado nas Figuras 26A e 26B.

Art. 68. 0 piano de sombra inicia-se a partir do topo do obstaculo e e composto
por uma superficie horizontal na direcao contraria a pista e por uma superficie inclinada, com
gradiente negativo de 10%, com referencia ao piano vertical do obstaculo, que se estende em
rampa em direcao a pista.

§ 1° As superficies citadas no caput deste artigo se estendem ate a superficie
limitadora de obstaculos.

§ 2° As superficies possuem a largura do obstaculo e se estendern
perpendicularmente a linha que une o obstaculo ao ponto mais proximo da pista e identica a
imaginaria que liga o obstaculo ao ponto mais proximo da pista.

Art. 69.O principio da sombra nao se aplica as superficies limitadoras de
obstaculos de auxilios a navegacao aerea e de procedimentos de navegacao aerea.

\/7
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Secao III
Obstaculos Moveis e Temporarios

Art. 70. Sao considerados obstaculos moveis aqueles que podem ter seus
posicionamentos modificados nos sentidos lateral e longitudinal , bem Como seu desnivel alterado
em relacao ao aerodromo /heliponto ou auxilio a navegacao aerea.

Paragrafo unico. Na analise do gran de interferencia , para os fins de divulgacao e
julgamento , deve ser considerada a situacao mail critica , em termos de posicao e altura, em
relacao as superficies limitadoras de obstaculos estabelecidas nesta Portaria.

Art. 71. 0 termo obstaculo temporario se aplica a objetos projetados no espaco
aereo que afetem adversamente a seguranca ou a regularidade das operacoes aereas e cuja
permanencia esteja planejada para um periodo determinado.

Baloes Cativos

Art. 72 . E permitido o icamento de balao cativo desde que nao ultrapasse os
seguintes limites verticais:

I - os gabaritos estabelecidos pelo Plano Basico ou Especifico de Zona de
Protecao de Aerodromos/ Helipontos, pelo Plano de Zona de Protecao de Auxilios a Navegacao
Aerea e pelo Plano de Zona de Protecao de Procedimentos de Navegacao Aerea; e

II - a altura maxima de cem metros acima da superficie do terreno, quando o local
do icamento estiver situado fora da Zona de Protecao.

§ 1° A permissao prevista neste Artigo esta condicionada ao cumprimento das
seguintes medidas de seguranca:

I - envolver o local do icamento com cerca protetora, a fim de manter pessoas
estranhas afastadas das amarras ou cabos de fixacao;

pelo balao;
II - assegurar as amarras a adequada resistencia para suportar a tracao provocada

III - prover o balao cativo de dispositivo de seguranca que permita o seu pronto
esvaziamento, caso venha se soltar das amarras; e

IV - manter um vigia no local, durante todo o tempo em que o balao estiver icado.

§ 2° Os responsaveis pelo icamento de baloes cativos responderao por todo e

qualquer prejuizo causado a seguranca da navegacao aerea, nos termos desta Portaria e da

Legislacao complementar, decorrente do descumprimento do disposto neste Artigo, o que nao

impedira a imposicao por outras autoridades de penalidades cabiveis.

CAPITULO XI
SINALIZAcAO DE OBSTACULOS

Art. 73. A sinalizacao de obstaculos tem a finalidade de reduzir os perigos para as
aeronaves, indicando a presenca deles.
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§ 1° A sinalizacao sera feita por meio de pintura em cores, balizas e luzes de
baixa, media e alta intensidades.

§ 2° Pode ser dispensada , a criterio do respectivo COMAR, a sinalizacao dos
obstaculos que, por sua configuracao e tamanho , sejam bem visiveis, assim como daqueles que
estejam circundados por outros mais altos.

Art. 74. Os obstaculos constituidos por superficie continua, cuja protecao em
qualquer piano vertical exceda a 1,5 m (um metro e meio ), em uma dimensao, e tenha menos de
4,5 m (quatro metros e meio ) na outra , e os que possuem estrutura alongada , continua ou nao,
com dimensoes superiores a 1,5 m (um metro e meio ), serao pintados com faixas , conforme a
Figura 27.

§ 1° As faixas serao pintadas perpendicularmente ao eixo maior da estrutura,
contrastando entre si devido ao emprego das cores vermelha e branca ou laranja e branca; caso
estas cores nao se distingam do fundo circunvizinho, outro par de cores devera ser usado em
substituicao.

§ 2° As faixas deverao ter largura, aproximadamente , igual a 1/7 (um setimo) da
maior dimensao ou 30 m (trinta metros ), considerando -se a menor das duas, e deverao ser
pintadas de modo que as extremidades recebam a mais escura das cores empregadas.

Art. 75. Todos os obstaculos constituidos por superficie continua , cuja projecao
em qualquer plano vertical seja maior ou igual a 4 , 5 m (quatro metros e meio) em altura e
largura , serao pintados em retangulo , formando um xadrez . Cada retangulo medira no minimo
1,5 m (um metro e meio ) e no maximo 3 m (tres metros ) de lado, devendo haver contraste entre
as cores empregadas, que poderao ser Branca e laranja ou vermelha e branca . Caso estas cores
nao se sobressaiam no fundo circunvizinho , um outro par devera ser usado. Os retangulos serao
pintados de maneira que os cantos dos obstaculos recebam a mais escura das cores empregadas,
conforme a Figura 28.

Art. 76. As balizas sao colocadas em obstaculos ou em suas adjacencias,
situando-se em posicoes bem visiveis de modo a definir a forma geral do objeto. Devem ser
identificadas, em bom tempo , de todas as direcoes possiveis pelas quais uma aeronave possa se
aproximar , a uma distancia de pelo menos 1.000 m (mil metros ), se avistada no ar , e a 300 m
(trezentos metros ) se avistadas do solo, conforme a Figura 29.

§ 1° 0 formato das balizas devera evitar a confusao corn outros sinais empregados
para finalidades distintas , de modo que nao aumente o perigo oferecido pelo objeto a ser
sinalizado.

§ 2° A separacao entre balizas consecutivas ou entre uma baliza e uma torre de
sustentacao devera ser proporcional ao diametro da primeira e, em nenhum caso, podera exceder
a:

I - 30 m (trinta metros) para balizas com 60 cm (sessenta centimetros) de
diametro, aumentando progressivamente em relacao ao seu diametro;

II - 35 m (trinta e cinco metros) para balizas corn 80 cm (oitenta centimetros) de
diametro, aumentando progressivamente; e
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III - 40 m (quarenta metros) para balizas com pelo menos 130 cm (cento e trinta
centimetros) de diametro.

§ 3° Quando se tratar de rede eletrica suspensa, cabos aereos ou estruturas
similares, as balizas deverao ser esfericas e com diametro superior a 60 cm (sessenta
centimetros).

laranj a:

alternadas; e

utilizadas.

§ 4° Individualmente, as balizas devern ser de uma so cor: branca, vermelha ou

I - quando forem instaladas balizas de cores diferentes, estas deverao ser

II - caso estas cores fiquem indistintas no fundo circunvizinho, outras deverao ser

Art. 77. A presenca de obstaculos que necessitem ser iluminados deve ser
indicada por luzes de obstaculo de baixa , media e alta intensidades ou por uma combinacao de
tais luzes.

§ 1 ° As luzes de obstaculo de baixa intensidade, em nenhum caso, poderao ter
intensidade menor que:

I - dez candelas de luz vermelha, sem lampejos, para objetos fixos; e

II - dez candelas de luz vermelha ou, preferencialmente, amarela, com frequencia
de lampejos entre 60 (sessenta) e 90 (noventa) por minuto.

§ 2° As luzes de obstaculos de media intensidade, em nenhum caso, poderao ter
intensidade menor que 1.600 (mil e seiscentas) candelas de luz vermelha, com frequencia de
lampejos entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) por minuto. Quando usadas em combinacoes com luzes
de obstaculos de alta intensidade, a sua cor devera ser branca.

§ 3° As luzes de obstaculos de alta intensidade deverao ser brancas e terao uma
intensidade efetiva de 200.000 (duzentas mil) candelas no periodo diurno, podendo esta ser
reduzida a 20.000 (vinte mil) candelas durante os crepusculos e, ainda, a 4.000 (quatro mil)
candelas no periodo noturno, sendo permitida uma tolerancia de mais ou menos 25% (vinte e
cinco por cento) nestas reducoes. Todas as luzes instaladas na estrutura deverao lampejar,
simultaneamente, a uma razao de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) lampejos por minuto:

I - a intensidade efetiva diurna de 200.000 (duzentas mil) candelas, a que se refere
este paragrafo, podera ser reduzida para 100.000 (cem mil) candelas quando a luz de obstaculo
de alta intensidade for localizada em torres que suportem cabos ou fios aereos.

Art. 78. Quando o use de luzes de obstaculos de baixa intensidade nao estiver
adequado ou se houver necessidade de uma advertencia especial, devem ser utilizadas luzes de
obstaculo de media ou alta intensidade.

Art. 79. Devem-se utilizar luzes de obstaculo de media intensidade , isoladas ou
em combinacao com luzes de obstaculo de baixa intensidade , se o objeto for extenso ou sua
altura exceder a 45 m (quarenta e cinco metros).

Paragrafo Unico. Urn grupo de arvores ou edificios e considerado um objeto
extenso.
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presenca de:
Art. 80. Devem ser utilizadas luzes de obstaculo de alta intensidade para indicar a

II - obstaculo cuja altura seja igual ou superior a 100 m (cem metros), localizado
ou nao em Zona de Protecao; e

III - torres que suportern linhas eletricas elevadas, cabos aereos, assim como
outros obstaculos que possam proporcionar riscos semelhantes a navegacao aerea, a criterio do
respectivo COMAR.

Art. 81. Uma ou mais luzes de obstaculo deverao ser colocadas na parte superior
do objeto, exceto em chamines ou outra estrutura de natureza semelhante, em que as luzes de
topo deverao ser alocadas entre 1,5 m (um metro e meio) a 3 m (tres metros) abaixo da altura
maxima, conforme a Figura 27.

Paragrafo unico. Quando a altura do obstaculo for superior a 45 m (quarenta e
cinco metros), colocar-se-do luzes adicionais a niveis intermediarios, espacadas uniformemente
entre a luz superior e a base do objeto. Quando se utilizarem luzes de baixa e media intensidade,
combinadas, a separacao entre elas nao podera ser superior a 45 m (quarenta e cinco metros),
conforme a Figura 27.

Art. 82. Os espacamentos das luzes de obstaculo de alta intensidade, exceto em
torres de sustentacao de linhas eletricas elevadas ou cabos aereos , nao deverao exceder a 105 m
(cento e cinco metros).

§ 1° Quando se utilizarem luzes de alta intensidade em torres que suportam linhas
eletricas elevadas ou cabos aereos, elas deverao ser instaladas em tres niveis, conforme a Figura
29, a saber:

I - no topo da torre;

II - na altura do ponto mais baixo da catenaria dos fins ou cabos; e

III - aproximadamente no ponto medio entre os dois niveis anteriores.

§ 2° Quando, por impossibilidade tecnica, for inviavel a instalacao de uma luz de
obstaculo de alta intensidade no topo de uma torre, esta devera ser colocada no ponto mais alto
possivel, e sera instalada uma luz branca de media intensidade no topo.

Art. 83. A disposicao e a quantidade de luzes em cada nivel deverao ser tais que o
obstaculo seja avistado de qualquer direcao.

§ 1° Nos casos de chamines ou obstaculos de estrutura semelhante, a quantidade
de luzes recomendavel, para se obter o avistamento apropriado, dependera do diametro medio
externo da estrutura. As quantidades de luzes de obstaculo recomendadas para se obter a
visualizacao desejada sao as seguintes:

I - de ate 6 m (seis metros) de diametro: tres elementos luminosos em cada nivel;

II - compreendidas entre 6 m (seis metros) e 30 m (trinta metros) de diametro:
quatro elementos luminosos em cada nivel;

III - compreendidas entre 30 m (trinta metros) e 60 m (sessenta metros) de
diametro: seis elementos luminosos em cada nivel; e
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IV - que excedam a 60 m (sessenta metros ) de diametro: oito elementos
luminosos em cada nivel.

§ 2° Nos casos de obstaculos extensos ou agrupados, as luzes de topo deverao ser
colocadas nos pontos ou bordas mais altos do obstaculo, mais proximas a area de pouso, de
modo que definam a forma e a extensao do objeto, conforme a Figura 30.

I - quando luzes de baixa intensidade sao usadas, o espacamento horizontal entre
elas nao devera ultrapassar 45 m (quarenta e cinco metros); e

II - quando luzes de media intensidade sao usadas, o espacamento horizontal entre
elas nao devera ultrapassar a 900 m (novecentos metros).

Art. 84. Os aerogeradores (torre, pas e nacele ) serao pintados com faixas,
conforme a Figura 31 , e a pintura devera conter:

I - cinco faixas alternando as cores laranja (ou vermelha) e branca, pintadas a
partir do topo da nacele, cada uma com 6 metros de largura; e

II - faixas nas cores laranja (ou vermelha) nas extremidades das pas, de
comprimento igual a 1/7 do comprimento da pa, mas nunca inferior a 6 metros.

Art. 85. Nos aerogeradores devem ser usadas luzes de obstaculo de cor vermelha,
instaladas no topo da nacele, com uma intensidade de no minimo 2.000 candelas, intermitente,
frequencia de lampejos entre 20-60 fpm e visivel em 360 graus.

Art. 86. A instaladao das luzes em mais de um aerogerador requer que os
lampejos estejam sincronizados para que se tenha definida a forma e a extensao do sitio dos
aerogeradores, visto que lampejos aleatorios podem vir a confundir os pilotos.

Art. 87 . A sinalizacao de aerogeradores devera ser instalada para:

I - localizar os aerogeradores nos extremos do parque, levando-se em
consideracao a configuracao do parque;

II - localizar os aerogeradores que tenham as cotas de topo mais elevadas; e

a 900 metros.
III - assegurar que a distancia entre dois aerogeradores balizados nao seja superior

Art. 88 . Quando, a criterio do respectivo COMAR, for necessario assegurar um
grau adequado de protecao, a sinalizacao eletrica prevista neste capitulo podera ter intensidade e
cor diferentes das indicadas e possuir, alem da fonte primaria de energia, uma fonte de
emergencia permanentemente instalada e em condicoes de pronto funcionamento.

CAPITULO XII
EFEITO ADVERSO

Art. 89. Um objeto ou uma atividade pode afetar adversamente a seguranca ou a
regularidade das operacoes aereas se:

I - sua altitude/altura ultrapassar as superficies limitadoras de obstaculos de
aerodromos/helipontos, de auxilios a navegacao aerea e de procedimentos de navegacao aerea
previstas nesta Portaria;
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II - sua dimensao, estrutura fisica, material empregado, radiacao eletromagnetica
ou condicao inercial afetar a operacao de sistemas de telecomunicacoes, vigilancia ou demais
auxilios a navegacao aerea;

III - restringir a visualizacao da torre de controle com relacao as pistas de pouso,
de taxi, helipontos, circuito de trafego, ou de outras areas consideradas importantes para a
prestacao do servico de controle de aerodromo;

IV - causar impacto na capacidade e/ou eficiencia das operacoes em um
aerodromo/heliponto;

V - afetar o comprimento de uma pista planejada ou existente de um aerodromo;
ou

VI - for considerado implantarao de natureza perigosa e estiver localizado nas
Superficies de Aproximacao, Decolagem e Transicao, com excecao de raios laser, que devem ser
tratados nos termos do art. 66.

CAPITULO XIII
SOLICITAcOES

Art. 90. Devem ser submetidos a autorizacao do COMAR da area de jurisdicao
correspondente a sua localizacao , objetos novos, ou extensOes de objetos:

I - com altura superior a trinta metros (30 m) e desnivel superior a sessenta metros
(60 m) em relacao a elevacao do aerodromo/heliponto, dentro do raio de 15 km do ARP e fora
das superficies limitadoras de obstaculos de aerodromos/helipontos corn pista para aproximacao
visual;

II - com altura superior a trinta metros (30 m) e desnivel superior a sessenta
metros (60 m) em relacao a elevacao do aerodromo/heliponto, dentro do raio de 45 km do ARP e
fora das superficies limitadoras de obstaculos de aerodromos/helipontos com pista para
aproximacao por instrumentos;

III - dentro dos limites laterais da Superficie Conica, com alturas que ultrapassem
a rampa de 2,5% em relacao a altura da Superficie Horizontal Interna de aerodromos e
helipontos;

IV - dentro dos limites laterais da Superficie Horizontal Interna, com desnivel
superior a quarenta metros (40 m) em relacao a elevacao do aerodromo/heliponto;

V - dentro dos limites laterais das Superficies de Transirao, Aproximacao e
Decolagem da Zona de Protecao de Aerodromo/Heliponto;

VI - dentro dos limites laterais das superficies limitadoras de obstaculos dos
auxilios a navegacao aerea; e

VII - de qualquer natureza, temporaria ou permanente, fixa ou movel, que se eleve
a cem metros (100 m) ou mais de altura sobre o terreno ou sobre o nivel medio da superficie
aquatica em que estiver localizada.

Paragrafo unico. Devem ser submetidas obrigatoriamente a autorizacao do
respectivo COMAR as instalacoes ou construcoes de torres, redes de alta tensao , cabos aereos,

JA
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mastros, postes e outros objetos cuja configuracao seja pouco visivel a distancia, que estiverem
dentro dos raios estabelecidos nos incisos I e II deste Artigo.

Art. 91. Os pedidos de autorizacao para aproveitamento do solo deverao dar
entrada no protocolo do respectivo COMAR utilizando o formulario do Anexo II.

§ 1 ° A altitude do terreno no local do aproveitamento e a posicao horizontal da
implantacao devem ter acuracia superior a 0,5 in (zero virgula cinco metros).

§ 2° Quando uma implantacao estiver contida em Zona de Protecao de mais de um
aerodromo, os dados exigidos neste Artigo deverao considerar todos os aerodromos envolvidos.

§ 3° Quando o solicitante alegar que sua implantacao estara encoberta pela
sombra de outra edificacao existente, conforme especificado nos artigos 69 e 70, devera inserir
no item 15 do Anexo II, as seguintes informacoes e dados da implantacao existente: fotos da
implantacao, cota do terreno, altura da implantacao, largura total da implantacao e coordenadas
geograficas.

Art. 92. 0 solicitante devera, dentro de trinta dias, a contar do prazo previsto para
o termino da construcao de implantacao permanente, informar, obrigatoriamente, ao respectivo
COMAR a finalizacao, utilizando o formulario do Anexo III.

Paragrafo unico. Nos casos em que haja postergacao na previsao de termino do
empreendimento, o solicitante devera informar ao respectivo COMAR.

Art. 93. 0 solicitante podera interpor recurso objetivando a revisao do processo
que tenha sido tecnicamente negado pelo respectivo COMAR, que devera ser dirigido aquele
Comando, desde que apresente fatos novos ou consideracoes que possam justificar a modificacao
da decisao emitida.

Art. 94. Se a solicitacao de uma implantacao nao atender aos requisitos tecnicos
estabelecidos, nesta Portaria e nas demais normas vigentes, e o Poder Municipal/Estadual
manifestar-se, oficialmente, pelo interesse publico na referida implantacao, o DECEA informara
as restricoes necessarias as operacoes do aerodromo, para garantir a seguranca da navegacao
aerea; e se, ainda assim, for ratificado pelo Poder Municipal/Estadual o interesse publico no
empreendimento, o Comandante da Aeronautica podera emitir portaria, autorizando a
implantacao, e o DECEA emitira a documentacao necessaria a mitigacao dos efeitos adversos e a
manutencao do nivel de seguranca operacional.

CAPITULO XIV
COMPETENCIAS

Art. 95. Aos Comandos Aereos Regionais - COMAR compete:

I - emitir a decisao final do processo de autorizacao de aproveitamento, publica-la
no Boletim Interno da Organizacao, comunica-la ao interessado por meio de Officio e, apos
receber a confirmacao prevista no art. 92, arquivar o processo para controle e fiscalizacao;

II - emitir parecer conclusivo , por intermedio do SERENG, sobre assuntos
referentes a sinalizacao de obstaculos;

III - no caso de projeto de aproveitamento sujeito a autorizacao, visando analise
de implantacao de natureza perigosa, emitir a decisao final e restituir o projeto ao interessado
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com a devida decisao, apos verificar a viabilidade da pretensao, pautado nos pareceres dos
seguintes orgaos:

a) DECEA, por intermedio de seus Orgaos Regionais , quanto aos riscos que
possa proporcionar a atividade de controle do espaco aereo;

b) SERENG, quanto a confirmacao ou identificacao de caracteristicas que se
enquadrem na definicao de implantacao de natureza perigosa , quando couber; e

c) CENIPA, por intermedio de seus servicos regionais, sobre as solicitacoes de
implantacoes ou atividades com potencial de atracao de ayes;

IV - no caso de projeto de aproveitamento sujeito a autorizacoo, visando analise
de implantacao que possa causar interferencia nos Auxilios a Navegacao Aerea, decidir contraria
ou favoravelmente a implantacao, fundamentando-se no parecer do DECEA, por intermedio de
seus Orgaos Regionais:

a) a decisao de que tratam este inciso e os de numero I e III deste artigo devem
acatar a fundamentando dos pareceres tecnicos efetuados pelo DECEA e CENIPA, por
intermedio de seus Orgaos/Servicos Regionais , quanto as implicacoes nas atividades de controle
do espaco aereo e nas atividades com potencial de atracao de ayes, respectivamente; e

b) a decisao final emitida pelo respectivo COMAR somente sera favoravel se
todos os orgaos do COMAER emitirem pareceres favoraveis;

V - exigir ou dispensar, fundamentando-se no parecer do SERENG, a sinalizacao
de obstaculos e fonte de emergencia para a sinalizacao luminosa, bern como a alteracao na
intensidade desta;

VI - informar ao DECEA, por intermedio de seus Orgaos Regionais, sobre a
existencia de possiveis implantacoes que contrariem as restricoes impostas nesta Portaria;

VII - informar via officio a Advocacia Geral da Uniao e ao Ministerio Piublico
sobre as implantacoes que contrariern as restricoes impostas pelas superficies limitadoras de
obstaculos, bem como afetem a operacionalidade e a regularidade das atividades de controle do
espaco aereo, fixadas nesta Portaria e na legislacao complementar;

VIII - autorizar ou restringir a pratica de icamento de baloes cativos, apos o
parecer do DECEA, por intermedio de seus Orgaos Regionais;

IX - exigir a adequada sinalizacao prevista no Capitulo XI, quando conveniente,
ou a remocao de balao cativo que possa afetar adversamente a seguranca ou a regularidade das
operacoes aereas;

autorizados;
X - organizar o Cadastro Regional de Implantacoes relativo aos aproveitamentos

XI - enviar ao DECEA, no inicio de cada trimestre , copia do Cadastro Regional
de Implantacoes, na forma do Anexo IV com as informacoes relativas aos eventos ocorridos no
trimestre anterior; e

XII - instaurar processo administrativo toda vez que constatar ou tomar
conhecimento de ocorrencia de infracao as normas desta Portaria e da legislacao complementar,
encaminhando os autos do processo para a Junta de Julgamento da Aeronautica.
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Art. 96. Ao Departamento de Controle do Espaco Aereo - DECEA compete:

I - incumbir-se da elaboracao normativa, incluindo propostas de legislacao,
instrucoes e normas pertinentes as Zonas de Protecao de Aerodromo, de Helipontos, de Auxilios
a Navegacao Aerea e de Procedimentos de Navegacao Aerea;

II - elaborar os Planos Especificos de Zona de Protecao de Aerodromos;

III - encaminhar copias dos Planos Especificos de Zona de Protecao de
Aerodromos, apos sua aprovacao , ao COMAR respectivo, aos Orgaos Regionais do DECEA, a
Delegacia do Ministerio das Comunicacoes , As Prefeituras dos Municipios abrangidos pelo
Plano, a administracao do aerodromo e a outras entidades que julgar necessario;

IV - emitir parecer conclusivo sobre os assuntos referentes as Zonas de Protecao
de Aerodromo, Helipontos, Auxilios a Navegacao Aerea, Procedimentos de Navegacao Aerea e
outros aspectos que afetem adversamente a navegacao aerea;

V - organizar os seguintes cadastros:

a) Cadastro Geral de Implantacoes relativo aos aproveitamentos autorizados
pelos COMAR; e

b) Cadastro dos Auxilios a Navegacao Aerea contendo informacoes necessarias
ao estabelecimento de suas Zonas de Protecao;

VI - comunicar a ANAC, por intermedio de seus Orgaos Regionais , a necessidade
de modificacao das caracteristicas fisicas /operacionais de uma determinada pista , no intuito de
garantir a seguranca das operacoes aereas do aerodromo; e

VII - suspender ou cancelar urn procedimento de navegacao aerea quando for
constatado o descumprimento das normas previstas nesta Portaria que afetem adversamente a
seguranca ou a regularidade das operacoes aereas, quando couber.

Art. 97. A Diretoria de Engenharia da Aeronautica - DIRENG e ao Departamento
de Controle do Espaco Aereo - DECEA competem baixar diretrizes complementares para
aplicacao das normas referentes as Zonas de Protecao.

Art. 98. As competencias do Centro de Investigacao e Prevencao de Acidente
Aeronautico - CENIPA, relacionadas ao PBGRA, estao contidas em legislacao especifica do
COMAER.

Art. 99. A Administracao Municipal/Distrital compete:

I - compatibilizar o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupacao do solo urbano contido dentro dos limites
horizontais das superficies limitadoras de obstaculos conforme as restricoes especiais
estabelecidas por esta Portaria;

II - garantir a preservacao e a protecao dos sitios aeroportuarios e a
compatibilizacao do planejamento urbano com as Zonas de Protecao;

III - fiscalizar as implantacoes e o desenvolvimento de atividades urbanas quanto
a sua adequacao aos Pianos Basicos de Zona de Protecao de Aerodromos, Planos Basicos de
Zona de Protecao de Helipontos, Planos Basicos de Gerenciamento de Risco Aviario, Planos
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Especificos de Zona de Protecao de Aerodromos e Pianos de Zona de Protecao de Auxilios a
Navegacao Aerea;

IV - informar ao COMAR da area correspondente sobre a existencia de possiveis
implantacoes que contrariem as restricoes impostas nesta Portaria; e

V - exigir do interessado a decisao final do respectivo COMAR, nos processos de
solicitacao de novas implantacoes ou de expansoes daquelas existentes.

Art. 100. A Administracao Aeroportuaria Local compete:

I - elaborar , manter atualizado e submeter a aprovacao do DECEA , nos assuntos
que the competem , o planejamento aeroportuario, quando couber;

II - manter vigilancia no entorno do aerodromo sob sua administracao, com vistas
a identificar possiveis obstaculos que contrariem as restricoes impostas nesta Portaria;

III - informar ao respectivo COMAR, bem como a Administracao
Municipal/Distrital, sobre a existencia de possiveis implantacoes que contrariem as restricoes
impostas nesta Portaria, logo que tomar conhecimento;

IV - reportar ao CENIPA, atraves de seus respectivos servicos regionais, a
localizacao das atividades corn potencial de atracao de ayes de que tome conhecimento; e

V - elaborar o Plano Basico de Zona de Protecao de Aerodromo e de Heliponto na
escala 1:50.000 (um para cinquenta mil) ou maior, discriminando todas as implantacoes, naturais
e artificiais, que ultrapassem suas superficies limitadoras de obstaculos; e

VI - os pianos de que trata o inciso V deste artigo devem ser atualizados a cada
cinco anos, ou sempre que houver modificacoes permanentes no codigo de referencia do
aerodromo , no tipo de operacao ou no posicionamento de cabeceira de qualquer pista do
aerodromo , nas superficies de chegada e saida dos procedimentos IFR estabelecidos para o
aerodromo , e devera ser encaminhados ao respectivo COMAR, no prazo maximo de um ano, a
contar da data de vigencia desta Portaria.

CAPITULO XV

DISPOSIcOES FINAIS

Art. 101. Toda vez que se verifique a ocorrencia de infracao aos preceitos desta
Portaria ou da legislacao complementar, o COMAER, por intermedio do COMAR da area
correspondente, devera instaurar processo administrativo, encaminhando-o para a Junta de
Julgamento da Aeronautica para apuracao, julgamento e imposicao das providencias
administrativas contidas nesta Portaria e, quando couber, as demais penalidades previstas na
legislacao complementar, bem como oficiar a ANAC para conhecimento e providencias julgadas
pertinentes, dentro de suas competencias.

Paragrafo unico. Quando a infracao constituir crime, o COMAER, por intermedio
do orgao competente , devera dar conhecimento a autoridade policial ou judicial pertinente.

Art. 102. Na infracao as normas estabelecidas nesta Portaria, bem como na
legislacao complementar, o COMAER, por intermedio da Junta de Julgamento da Aeronautica,
podera impor as seguintes providencias administrativas:

I - multa;
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II - suspensao de licencas ou autorizacoes;

III - cassacao de licencas ou autorizacoes;

IV - embargo de implantacao movel ou fixa de qualquer natureza; e

V - eliminacao de obstaculos contrarios aos Pianos.

Paragrafo unico. Independentemente do julgamento pela Junta de Julgamento da
Aeronautica (JJAer), a implantacao que descumprir o previsto nesta Portaria, bem como na
legislacao complementar, estara sujeita a imediato embargo, de officio, em caso de medida
necessaria a seguranca da navegacao aerea.

Art. 103. As providencias administrativas previstas no artigo anterior sao
aplicaveis aos atos e condutas de pessoas fisicas ou juridicas que, em funcao da inobservancia e
do descumprimento das normas especificas editadas nesta Portaria e na legislacao complementar,
sejam nocivos a coletividade , ao bem publico e a seguranca da navegacao aerea.

Art. 104. A aplicacao das providencias administrativas previstas nesta Portaria e
na legislacao complementar nao impedira a imposicao das demais penalidades cabiveis por
outras autoridades.

Art. 105. Fica assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditorio a pessoa
fisica ou juridica que responda por infracao as normas previstas nesta Portaria e na legislacao
complementar.

Art. 106. Para que sejam autorizadas a construcao/ampliacao e a operacao de
aerodromos e helipontos, bem como a instalacao de auxilios a navegacao aerea, o
aproveitamento das propriedades localizadas nas areas delimitadas pelos Pianos de Zona de
Protecao devera obedecer as superficies de protecao e as demais restricoes constantes nestes
Pianos.

Art. 107 . Para aerodromos militares , a observancia do disposto nesta Portaria e
atribuicao da autoridade militar responsavel pelos respectivos aerodromos.

Art. 108. A edicao de normas complementares especificas para as operacoes
militares e de competencia do COMAER.

Art. 109. Ficam ratificados todos os Pianos Especificos de Zona de Protecao de
Aerodromo em vigor, ate sua substituicao ou cancelamento, a criterio do DECEA.

Art. 110. A fiscalizacao e o cumprimento do que estabelece esta Portaria e
atribuicao conjunta das autoridades federais, estaduais e municipais, em atendimento ao que foi
estabelecido pela PNAC.

Paragrafo unico. As autoridades referidas neste artigo deverao compatibilizar as
normas referentes ao use do solo as restricoes existentes nas areas que integram as Zonas de
Protecao.

Art. 111. Os casos nao previstos ou os que venham a suscitar duvidas quanto a
execucao desta Portaria serao solucionados pelo Comandante da Aeronautica.
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TABELA COD

Elemento 1 do c6digo Elemento 2 do c6digo

Numero do
c6digo

Comprimento basico de pista
requerido pela aeronave

Letra do
c6digo

Envergadura
Distancia entre as rodas

externas do trem de
pouso principal

1

2

3

4

Inferior a 800m

de 800m a 1200 in exclusive

de 1200 in a 1800 m exclusive

1800 m e acima

A

B

C

D

E

F

Inferior a 15 in

De 15in a24m
exclusive

De 24 ma36m
exclusive

De36ma52m
exclusive

De 52ma65in
exclusive

De 65in a80m
exclusive

Inferior a 4,5 m

De 4,5 m a 6 m exclusive

De 6ma9in exclusive

De 9m a 14 m exclusive

De 9ma14in exclusive

Del4mal6m
exclusive
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UPERFICIES E
VISUAL

INSTRUMENTO DE NAO
PRECISAO

INSTRUMENTO DE PRECISAO
CAT I

INSTRUMENTO DE
PRECISAO CAT lI E III

DIMENSOES (a) C6digo de pista C6digo de pista C6digo de pista C6digo de pista

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3e4

CONICA

Gradiente 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Altura 35m 55m 75m loom 60m 60m 75m loom 60m 60m loom loom loom

HORIZONTAL INTERNA

Altura 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m

Raio 2000m 2500m 4000m 4000m 3500m 3500m 4000m 4000m 3500m 3500m 4000m 4000m 4000m

TRANSIcAO

Gradiente 20% 20% 14,3% 14,3% 20% 20% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

APROXIMAcAO (c)

Comprimento da borda intema 60m 80m 150m 150m 150m 150m 300m 300m 150m 150m 300m 300m 300m

Distancia da cabeceira 30m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m

Abertura para cada lado 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Primeira Sesao

Comprimento 1600m 2500m 3000m 3000m 2500m 2500m 3000m 3000m 3000m 3000m 3000m 3000m 3000m

Gradiente 5% 4% 3,33% 2,5% 3,33% 3,33% 2% 2% 2,5% 2,5% 2% 2% 2%

Segunda Secao

Comprimento 3600m (b) 3600m (b) 12000m 12000m 3600m (b) 3600m (b) 3600m (b)

Gradiente 2,5% 2,5% 3% 3% 2,5% 2,5% 2,50%

Segao Horizontal

Comprimento 8400m (b) 8400m (b) - - 8400m (b) 8400m (b) 8400m (b)

Comprimento Total 15000m 15000m 15000m 15000m 15000m 15000m 15000m

(a) Todas as dimens6es sao medidas horizontalmente , a menos que especificadas de outra forma.
(b) Comprimento variavel (ver §2° do Art. 20).
(c) As dimens6es da superficie poderao ser diferentes em funcao do desvio lateral ou curva.
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TABELA AER 1B

UPERFICIES E
VISUAL

INSTRUMENTO DE
NAO-PRECISAO

INSTRUMENTO DE
PRECISAO CAT I

INSTRUMENTO
DE PRECISAO

CAT II E III
DIMENSOES (a) C6digo de pista C6digo de pista C6digo de pista C6digo de pista

1 2 3 4 1e2 3 4 1e2 3e4 3e4

APROXIMAcAO
INTERNA

Largura - - - - - - - 90m 120m (e) 120m (e)

Distancia da cabeceira - - - - - - - 60m 60m 60m

Comprimento - - - - - - - 900m 900m 900m

Gradiente - - - - - - - 2,5% 2% 2%

TRANSICAO INTERNA

Gradiente 40% 33,30% 33,30%

POUSO INTERROMPIDO

Comprimento da borda
90m 120m (e) 120m (e)

interna

Distancia da cabeceira (c) 1800m (d) 1800m (d)

Abertura para cada lado 10% 10% 10%

Gradiente 4% 3,33%% 3,33%%

(a) Todas as dimensaes sao medidas horizontalmente, a menos que especificadas de outra forma.

(c) Distancia at6 o final da faixa de pista.

(d) Ou o final da pista, o que for menor.

(e) Onde a letra do c6digo de refer6ncia do aer6dromo for "F", a largura 6 aumentada para 155m.

-77jl-^
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TABELA AER 2

SUPERFICIES E DIMENSOES (a) C6digo de
pista 1

C6digo de
pista 2

C6digo de
pista 3 e 4

DECOLAGEM (e)

Comprimento da borda interna 60m 80m 180m

Distancia do final da pista (b) 30m 60m 60m

Abertura para cada lado 10% 10% 12,50%

Largura final 380m 580m
1200m

1800m (c)

Comprimento 1600m 2500m 15000m

Gradiente 5% 4% 2% (d)

(a) Todas as dimensOes silo medidas horizontalmente , a menos que especificadas de outra forma.

(b) A superficie de decolagem comega no final da clearway se o comprimento da clearway exceder a distancia especificada.

(c) 1800m quando a trajetbria pretendida incluir mudanga de proa maior que 15 ° em operagaes IMC, VMC a noite.

(d) Ver § 6° do Art. 12.

(e) As dimensOes da superficie poderao ser diferentes em fungao do desvio lateral ou curva.
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TABELA HEL 1

VISUAL
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIES E DIMENSOES Classe de Classe de Classe de NAO-PRECISAO
performance 1 performance 2 performance 3

APROXIMAcAO

Largura da borda intema Largura da area de seguranga Largura da area de seguranga

Localizagao da borda interna Marginal a area de seguranga Marginal a area de seguranga

Primeira segao

Dia 10%
Abertura para cada lado 16%

Noite 15%

Dia
Comprimento 245m (a) 2500m

Noite

Dia 49m (b)
Largura externa 890m

Noite 73,5m (b)

Gradiente maximo 8% (a) 3,33%

Segundasegao

Dia 10%
Abertura para cada lado

Noite 15%

Dia
Comprimento

(c)Noite

Dia
Largura externa

(d)Noite

Gradiente maximo 12,50%

Terceira segAo

Abertura para cada lado Paralelo

Dia
Comprimento (e)

Noite

Dia
Largura externa (d)

Noite

Gradiente maximo 15%

HORIZONTAL INTERNA

Altura - 45m

Raio - 2000m

CONICA

Gradiente - 5%

Altura - 55m

TRANSIcAO

Gradiente - 20%

Altura - 45m

(a) Gradiente e comprimento permitem aos helicbpteros desacelerarem para o pouso, enquanto observam as areas a serem evitadas.

(b) A largura da borda interna deve ser adicionada a esta dimensao.

(c) Determinado pela distancia da borda intema ate o ponto onde a abertura atinge a largura do diametro de 7 rotores, para operagbes diumas,
ou o diametro de 10 rotores, para operagbes noturnas.

(d) Largura total do diametro de 7 rotores, para operagbes diumas, ou de 10 rotores, para operagbes noturnas.

(e) Determinado pela distancia da borda interna ate onde a superficie de aproximagao alcanga a altura de 150m acima da elevagao da borda
interna.
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INSTRUMENTO DE PRECISAO

SUPERF][CIES E DIMENSOES
3° APROXIMAcAO 6° APROXIMAcAO

Altura acima da FATO Altura acima da FATO

90m 60m 45m 30m 90m 60m 45m 30m

APROXIMAcAO

Comprimento da borda interna 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m

Distancia do final da FATO 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m

Abertura para cada lado ate a altura acima da
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%FATO

Distancia ate a altura acima da FATO 1745m 1163m 872m 581m 870m 580m 435m 290m

Largura na altura acima da FATO 962m 671m 526m 380m 521m 380m 307,5 235m

Abertura ate a secao paralela 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Distancia ate a segao paralela 2793m 3763m 4246m 4733m 4250m 4733m 4975m 5217m

Largura da secao paralela 1800m 1800m 1800m 1800m 1800m 1800m 1800m 1800m

Distancia ate a borda extema 5462m 5074m 4882m 4686m 3380m 3187m 3090m 2993m

Largura na borda externa 1800m 1800m 1800m 1800m 1800m 1800m 1800m 1800m

Gradiente na primeira segao 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 5% 5% 5% 5%

Comprimento da primeira secao 3000m 3000m 3000m 3000m 1500m 1500m 1500m 1500m

Gradiente na segunda se9do 3% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 6%

Comprimento da segunda segao 2500m 2500m 2500m 2500m 1250m 1250m 1250m 1250m

Comprimento total da aproximacao 10000m 10000m 10000m 10000m 8500m 8500m 8500m 8500m

CONICA

Gradiente 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Altura 55m 55m 55m 55m 55m 55m 55m 55m

TRANSIcAO

Gradiente 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30%

Altura 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m
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TABELA HEL 3

VISUAL

SUPERFICIES E DIMENSOES Classe de Classe de Classe de INSTRUMENTO

performance 1 performance 2 performance 3

DECOLAGEM

Largura da borda interna Largura da Area de seguranga 90m

LocalizacAo da borda interna Margem ou final da clearway Margem ou final da
clearway

Primeira secAo

Dia 10%
Abertura lateral 30%

Noire 15%

Comprimento
Dia

(a) 245m (b) 2850m
Noire

Dia 49m (d)
Borda externa (c) 1800m

Noite 73,5m (d)

Gradiente mAximo 4,5% * 8% (b) 3,5%

Segundasesao

Dia Paralelo 10%
Abertura lateral Paralelo

Noite Paralelo 15%

Dia (e) (a)
Comprimento 1510m

Noite (e) (a)

Dia (c) (c)
Borda externa 1800m

Noite (c) (c)

Gradiente mAximo 4,5% * 15% 3,5% *

Terceira secAo

Abertura lateral - Paralelo Paralelo

Dia - (e)
Comprimento 7640m

Noite - (e)

Dia - (c)
Borda externa 1800m

Noite - (c)

Gradiente mAximo - 15% 2%

(a) Determinado pela distancia da borda interna ate o ponto onde a abertura atinge a largura do diametro de 7 rotores, para operacOes diurnas,
e 10 rotores, para operacOes noturnas.

(b) Gradiente e comprimento dao aos helic6pteros uma Area para acelerarem e subirem enquanto observam as Areas a serem evitadas.

(c) Largura total do diametro de 7 rotores, para opera9Oes diurnas, ou de 10 rotores, para operag6es noturnas.

(d) A largura da borda intema deve ser adicionada a esta dimensao.

(e) Determinado pela distancia da borda interna ate onde a superficie de decolagem alcanga a altura de 150m acima da elevagao da borda
interna.

* Esse gradiente excede o gradiente de subida com urn motor inoperante e massa mAxima de muitos helic6pteros que operam atualmente.
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TABELA HEL 4

REQUISITO PARAMETRO

Mudanga de diregao

Raio de curva na linha central

Distancia do portao interno *

Largura do portao interno

argura do portao externo

levagao dos portOes interno e
externo

Gradiente

Abertura pars cada lado

Total do comprimento da area

ia

Noire

Dia

oite

Como requerido (Max. 120°)

No minimo 270m

(a) Para performance classe I - no minimo 305m do final da area de seguranga on clearway.

(b) Para performance classes 2 e 3 - no minimo 370m do final da FATO.

Largura da borda interna mais 20% da distancia para o portao interno.

Largura da borda interna mais 30% da distancia para o portao interno.

Largura da borda interna mais 20% da distancia para o portao intemo
ate a largura minima do diametro de 7 rotores.

Largura da borda interna mais 30% da distancia para o portao interno
ate a largura minima do diametro de 10 rotores.

Determinado pela distancia da borda interna e o gradiente (s) designado (s).

Conforme tabelas HELL e HEL3.

* Essa e a distancia minima requerida antes de iniciar uma curva depois da decolagem ou completar uma curva na fase final.

NOTA - Mais de uma curva podem ser necessarias dentro do comprimento total da area de decolagem /aproximagao . 0 mesmo criterio aplicar-
se-a as curvas subsequentes , exceto quando a largura dos portoes interno a externo sejam normalmente a largura maxima da area.
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SUPERFICIE HORIZONTAL SUPERFICIE EM RAMPA

AUXILIOS A NAVEGAcAO AEREA
Tipo Configuracao Cota Tipo Configuracao Cota inferior

Cota superior Gradie
* me

AUXiLIOS
RADIO DME Circular

Centro = eixo da antena Base da Tronco de Cone
Raio menor = 100m

Base da antena 200m 4%

NDB Circular

Raio = I00m

Centro = eixo da tone

antena

Base da Tronco de Cone

Raio maior = 5100m

Raio menor = altura da tone (H)
Base da tone

Altur(H) tone H/200

VOR Circular

Raio = altura da tone (H)

Centro = eixo da antena

tone

Base da Tronco de Cone

Raio maior = H + 200m

Raio menor = 100m Base da
300m 2%

D-VOR Circular

Raio = 100m

Centro = eixo da antena

estrutura

Base da
Tronco de Cone

Raio maior = 15100m

Raio menor = 100m

estrutura

Base da antena 200m 4%

VDB Circular

Raio = 100m

Centro = eixo da antena

antena

Base da
Tronco de Cone

Raio maior = 5100m

Raio menor = 100m
Base da antena 250m 5%

GBAS
ESTAcAO

ircular

Raio = 100m

Centro = eixo da antena

antena

Base da
ronco de Cone

Raio maior = 5100m

Raio menor = 50m
ase da antena 50m %

REFERENCIA Raio = 50m

Comprimento = distancia da THR ao

antena Raio maior = 5050m

LS

LOCALIZADOR

LIDE PATH

ARCADOR

Retangular

etangular

ircular

eixo das antenas + 75m

Largura = 150m

Comprimento = 600m

Largura = distancia da lateral da pista
ate a antena + 120m

Centro = eixo da antena

Raio = 15m

Base das
antenas

Base da
estrutura

Base da
antena

etangular
istancia = 9000m

Largura = distancia da lateral da pista
ate a antena + 120m

ase da
estrutura

80m %

OBS: A cots superior a medida a partir da cota inferior de cada superficie.

* A cota superior 6 medida a partir da cota inferior de cada superficie.
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SUPERFICIE HORIZONTAL SUPERFICIE EM RAMPA

AUXILIOS A NAVEGAcAO AEREA
Tipo Configuragao Cota Tipo Configuraggo Cota inferior

Cota
superior

Gradiente

ALS Retangular
Comprimento = distancia da 6ltima

barra + 100m Cabeceira de pista Retangular
Distancia = 9000m

Cabeceira de pista 180m 2%

AUXILIOS
VISUAIS

AS IS/PAPI/APAPI

Largura = 120m

etor Circular

Largura = 120m

Distancia = 9000m

Centro = 60m aquem da THR
no eixo da pista abeceira de pista 80m %

RADAR DE
ircular

Centro = eixo da antena
ase da antena ronco de Cone

Angulo = 57,73% (26,80% para
cadalado)

Raio menor = 100m
ase da antena 50m %

IGILANCIA

VIGILANCIA

AR

(1) Circular

Raio = 100m

Centro = eixo da antena

Raio = 100m

Distancia = ate o onto de to ue

Base da estrutura

etor de Tronco

Raio maior = 5100m

Raio menor = distancia da
antena ate o ponto de toque

ase da estrutura 00m %
(2) Setor
Circular

p q

Angulo = 57,73% (36,40% + Base da estrutura
de Cone Raio maior = Raio menor +

5000m
17,63%)

ADS B Circular
Centro = eixo da antena

Base da antena Tronco de Cone
Raio menor = 100m

Base da antena 250m 5%
Raio = 100m Raio major = 5100m

* A cota superior 6 medida a partir da cota inferior de cada superficie.
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