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Operação RWY 35R 
SBSP 

NOTAM D1138/20 
em vigor a partir do 05.08.2020 

(09:00 UTC) 

Obras no Aeroporto de Congonhas – SBSP 

 

Devido a interdição da Pista 17R e 35L (PRINCIPAL) para obras no Aeroporto de 

Congonhas (SBSP), foi emitido o NOTAM D1138/20 que entra em vigor a partir do 

05.08.2020 (09:00 UTC) até 06.09.2020 (09:00 UTC).  

O NOTAM em atendimento aos requisitos da RBAC 154 (ANAC) restringe operações 

de aeronaves de código 3 e 4 em condições meteorológicas de voo por instrumento 

(IMC) na cabeceira 35R. Os pousos / decolagens quando por operação nesta 

cabeceira deverão ocorrer sob condições meteorológicas visuais (VMC) sob 

responsabilidade do comandante da aeronave.  

Visto a manutenção do tipo de tráfego estabelecido para a pista auxiliar como 
IFR Não-Precisão, estarão mantidos os procedimentos junto ao ATC / APP para 



 

operação da pista auxiliar, NÃO havendo gerenciamento das condições IMC / VMC 

para impedimento das operações por parte do DECEA ou até mesmo da 

administração aeroportuária local.  

A restrição atribuída a cabeceira 35R deu-se  para mitigação de risco devido a falta 

de uma área para undershoot (pouso antes da pista).  

Os critérios para determinar os códigos são estabelecidos pela ICAO através do 

ANEXO 14. Importante lembrar que os códigos 3 e 4 do NOTAM, referem-se à tabela 

1-1 do ANEXO 14 Volume I – ICAO) e que não consta no atual RBAC 154 e 

documentos da ANAC, devendo, se for o caso, consultar os fabricantes das 

aeronaves quanto aos limites de piso, dimensões de pista, envergadura das 

aeronaves e largura do trem de pouso principal.  

Consulte o link abaixo para obter um guia em como calcular o código de aeródromo 

da aeronave: 

https://www.skybrary.aero/index.php/ICAO_Aerodrome_Reference_Code#:~:text=S

KYbrary%20Wiki,If%20you%20wish&text=The%20ICAO%20Aerodrome%20Refere

nce%20Code,included%20in%20ICAO%20Annex%2014 

De qualquer maneira, é importante que os operadores consultem os fabricantes das 

aeronaves para tirar suas dúvidas e/ou solicitar como se processam os cálculos.  

Por outro lado, também é recomendável que os operadores consultem o RBAC 154 

a fim de entendimento das definições e cálculos de comprimento de básico de pista 

da aeronave.  

De acordo com o RBAC 154 o Comprimento Básico de pista de aeronave significa o 

comprimento mínimo de pista necessário para a decolagem com peso máximo de 

decolagem certificado, ao nível do mar, em condições atmosféricas normais, ar 

parado e declividade nula de pista, conforme apresentado no manual de voo da 

aeronave, determinado pela autoridade de certificação ou nas informações 

equivalentes do fabricante da aeronave. 

Vale lembrar que o NOTAM restringe a operação na 35R em condições IMC. Não há 

restrição na 35R em condições VMC e não há restrição alguma na PISTA 17L 

(AUXILIAR).   



 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Lembre-se que você é essencial para a Segurança Operacional. 

Bons voos! 

 


