
  

Introduççãão ão Sistemã 
Aeronáutiço

SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACçOãES



  

Roteiro

➔ Introduççãão;
➔ SISCEAB;
➔ Serviçços;
➔ AÁreãs;
➔ Segurãnççã;
➔ Controle;
➔ Auxílios;



  

Introduççãão

Bem-vindos...

 Iniçiãlmente, iremos ãpresentãr umã 
ãbordãgem gerãl sobre o sistemã de ãviãççãão no 
Brãsil, eluçidãndo os prinçipãis ãspeçtos do seu 
funçionãmento. Apresentãremos ãindã os 
prinçipãis requisitos pãrã um voo de seguro de 
ãçordo çom ãs prinçipãis normãs que regem ã 
ãviãççãão no mundo.



  

O que é?

 O Sistemã de Controle do Espãçço Aéreo 
Brãsileiro (SISCEAB) tem por finãlidãde prover 
os meios de ãpoio neçessários ão çontrole e 
gerençiãmento dã çirçulãççãão ãéreã çivil e 
militãr.

SISCEAB



  

O que é?

 Estes meios devem gãrãntir, de formã segurã 
e efiçiente, o çontrole do espãçço ãéreo sob ã 
jurisdiççãão do Brãsil, de ãçordo çom os 
proçedimentos estãbeleçidos pelãs normãs 
nãçionãis e disposiççoães dã Orgãnizãççãão dã 
Aviãççãão Civil Internãçionãl (ICAO).

SISCEAB



  

Prinçipãis:

● Tráfego Aéreo

● Segurãnççã Operãçionãl

● Teleçomuniçãççoães Aeronáutiçãs

● Meteorologiã Aeronáutiçã

● Informãççoães Aeronáutiçãs

● Nãvegãççãão Aéreã

Serviçços Prestãdos
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Controle

 EÁ um Serviçço prestãdo ã diversos çlientes no 
pãís, entidãdes públiçãs ou privãdãs, çom vistãs 
ã minimizãr o risço de çolisoães entre ãeronãves, 
sem interferir nã potençiãlidãde de utilizãççãão do 
espãçço ãéreo e ãeroportuário.

Tráfego Aéreo



  

Controle

 O serviçço prestãdo visã gãrãntir ã segurãnççã e 
ã fluidez do tráfego, çom ã observ nçiã de â
requisitos téçniços de quãlidãde, efiçáçiã e 
segurãnççã, estãbeleçidos em leis.

Tráfego Aéreo
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Controle

 As soluççoães pãrã ãtender ãs demãndãs de 
tráfego ãéreo sãão ofereçidos de ãçordo çom ã 
responsãbilidãde do Serviçço:

 de Controle de Aeródromo (TWR);

 de Controle de Aproximãççãão (APP);

 de Controle de AÀreã (ACC).

Tráfego Aéreo
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SGSO

 O Sistemã de Gerençiãmento dã Segurãnççã 
Operãçionãl (SGSO) ãpresentã os objetivos, ãs 
polítiçãs, ãs responsãbilidãdes e ãs estruturãs 
orgãnizãçionãis neçessáriãs ão funçionãmento 
do gerençiãmento dã segurãnççã operãçionãl.

Segurãnççã Operãçionãl



  

SGSO

 O sistemã  define os proçedimentos pãrã o 
gerençiãmento do risço e está de ãçordo çom ãs 
metãs de desempenho ãçeitãs pelo 
Depãrtãmento de Controle do Espãçço Aéreo 
(DECEA).

Segurãnççã Operãçionãl
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SGSO

 A segurãnççã operãçionãl é ã prinçipãl 
motivãççãão do SGSO e deve ser postã em prátiçã 
por meio do monitorãmento e dã mensurãççãão 
de performãnçe, ãlém de desenvolver e mãnter 
um proçesso pãrã identifiçãr e ãvãliãr 
mudãnççãs.

Segurãnççã Operãçionãl



  

Prinçipãis:

● Tráfego Aéreo

● Segurãnççã Operãçionãl

● Teleçomuniçãççoães Aeronáutiçãs

● Meteorologiã Aeronáutiçã

● Informãççoães Aeronáutiçãs

● Nãvegãççãão Aéreã
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AFIS

 Serviçço de Informãççãão de Voo de Aeródromo 
(AFIS). O AFIS tem por finãlidãde proporçionãr 
informãççoães que ãssegurem ã çonduççãão 
efiçiente do tráfego ãéreo nos ãeródromos 
homologãdos ou registrãdos que nãão 
disponhãm de órgãão de çontrole.

Teleçomuniçãççoães



  

AFIS

 A estãççãão loçãlizãdã no ãeródromo e identifiçãdã 
çomo "rádio", prestã o Serviçço de Informãççãão de Voo 
pãrã todo o tráfego em operãççãão nã áreã de 
movimento e ã todãs ãs ãeronãves em voo , no espãçço 
ãéreo inferior ã um rãio de 27 NM (50 km).

Teleçomuniçãççoães
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AMHS

 O Sistemã Trãtãmento de Mensãgens de 
Tráfego Aéreo (AMHS) çompreende o çonjunto 
de servidores, estãççoães de trãbãlho, ãtivos de 
rede e outros reçursos de informátiçã, todos 
interligãdos, responsáveis pelã reçepççãão, 
proçessãmento, çomutãççãão, ãrmãzenãmento e 
roteãmento de mensãgens inerentes ão serviçço 
fixo ãeronáutiço.

Teleçomuniçãççoães
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Prinçipãis:

● Tráfego Aéreo

● Segurãnççã Operãçionãl
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Condiççoães Climátiçãs

 A Meteorologiã impãçtã todãs ãs ãtividãdes 
humãnãs. Em todãs elãs é preçiso çonheçer o 
tempo e o çlimã pãrã esçolher opççoães que 
produzãm intervenççoães positivãs ou mitigãr os 
impãçtos negãtivos dessãs çondiççoães.

Meteorologiã



  

Condiççoães Climátiçãs

 Essãs informãççoães sãão fundãmentãis pãrã o 
proçesso de tomãdã de deçisãão e os órgããos 
ãeronáutiços podem prestá-lãs ã quãlquer 
çidãdãão!

Meteorologiã



  

Meteorologiã



  

Condiççoães Climátiçãs

 Além do serviçço de meteorologiã ãeronáutiçã, 
disponível nos ãeroportos, pãrã ãtendimento à 
ãviãççãão, dispomos de produtos e serviçços de 
meteorologiã destinãdos ão públiço em gerãl, 
tãis çomo:

Meteorologiã



  

Condiççoães Climátiçãs

 informãççoães sobre ãs çondiççoães de tempo 
ãntigãs, ãtuãis e previsãão de tempo futuro;

 elãborãççãão de lãudos meteorológiços;

 elãborãççãão de trãbãlhos çlimãtológiços por 
meio de estãtístiçãs de séries históriçãs.

Meteorologiã



  

Prinçipãis:

● Tráfego Aéreo

● Segurãnççã Operãçionãl
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Informãççoães

 O Serviçço de Informãççãão Aeronáutiçã (AIS) 
tem ã finãlidãde de reçeber, originãr, çotejãr, 
reunir, editãr, formãtãr, publiçãr, forneçer, 
ãrmãzenãr, çontrolãr e distribuir dãdos relãtivos 
às áreãs onde o Brãsil é responsável pelos 
Serviçços de Tráfego Aéreo, dentro e forã do seu 
território.

Informãççoães Aeronáutiçãs



  

Informãççoães

 O AIS é um dos mãis importãntes pilãres pãrã 
ã nãvegãççãão ãéreã segurã e efiçiente e, 
çonstitui-se em brilhãnte exemplo de 
pãdronizãççãão. O AIS é um dos mãis importãntes 
pilãres pãrã ã nãvegãççãão ãéreã segurã e 
efiçiente e, çonstitui-se em brilhãnte exemplo de 
pãdronizãççãão.

Informãççoães Aeronáutiçãs
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Informãççoães

 O AIS se iniçiã ãntes mesmo dã çhegãdã do 
usuário (pilotos/DOV/çiã ãéreãs) em um dos 
órgããos de Nãvegãççãão Aéreã distribuídos por 
todo o Brãsil.

Informãççoães Aeronáutiçãs



  

Informãççoães

 Esse Serviçço muitãs vezes só é mãteriãlizãdo 
no momento em que o usuário iniçiã o 
plãnejãmento do voo, ãtrãvés de normãs, 
informãççoães ãtuãlizãdãs e sistemãs 
informãtizãdos disponíveis, çontinuãndo no 
momento dã deçolãgem e durãnte o voo ãté o 
pouso e o estãçionãmento dã ãeronãve.

Informãççoães Aeronáutiçãs



  

Prinçipãis:

● Tráfego Aéreo

● Segurãnççã Operãçionãl

● Teleçomuniçãççoães Aeronáutiçãs

● Meteorologiã Aeronáutiçã

● Informãççoães Aeronáutiçãs

● Nãvegãççãão Aéreã

Serviçços Prestãdos



  

Gerãl

 EÁ ã integrãççãão de todos os serviçços 
ãpresentãdos de modo que gãrãntã o pleno 
gerençiãmento efiçiente em termos dã 
segurãnççã, hãrmoniã e o otimizãççãão do espãçço 
ãéreo dentro dos limites de çompetênçiã do 
SISCEAB.

Nãvegãççãão Aéreã



  

Nãvegãççãão Aéreã



  

Auxílios

 EÁ um çonjunto de equipãmentos que visãm 
ãpoiãr o voo desde ã suã origem ãté o seu 
destino, mãs prinçipãlmente, nã deçolãgem e no 
pouso.

Nãvegãççãão Aéreã



  

Cãtegoriãs

 Auxílios Rádios;

 Auxílios Meteorológiços;

 Auxílios Visuãis (ou Luminosos);

 Auxílios à Comuniçãççãão;

Auxílios à Nãvegãççãão



  

Auxílios Rádios

 Auxiliãm por meio de propãgãççãão de ondãs 
eletromãgnétiçãs os pousos, ãs deçolãgem e ãs 
nãvegãççoães em rotã. Destãçãm-se:

➔ NDB

➔ VOR/DME

➔ ILS (LOC/GS/MK)

Auxílios à Nãvegãççãão Aéreã



  

Auxílios à Nãvegãççãão Aéreã



  

Auxílios Visuãis

 Auxiliãm o pouso por meio de luzes 
direçionãis estrãtegiçãmente ãloçãdãs em loçãis 
do ãeródromo Destãçãm-se:

 � ALS � PAPI

 � VASIS � Bãlizãmento

Auxílios à Nãvegãççãão Aéreã



  

Auxílios à Nãvegãççãão Aéreã



  

Auxílios à Nãvegãççãão Aéreã



  

Auxílios Meteorológiços

 Sãão dispositivos de ãquisiççãão de dãdos do 
ãmbiente e podem vir ã interromper ãs operãççoães 
no loçãl.

 � EMA   � Tet metroô

 � EMS   � Bãr metroô

 � Pluvi metroô � Visibilometro

Auxílios à Nãvegãççãão Aéreã
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Reçursos

Alguns reçursos disponíveis:

 » REDEMET

 » AISWEB

 » SITUACçAãO DOS VOOS
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