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Introdução 

Desde o término da Segunda Guerra Mundial, a aviação civil tem experimentado um 

crescimento vertiginoso, se comparado a determinados setores da economia global. A 

necessidade de transportar pessoas e cargas, de interligação das mais longínquas 

comunidades e a possibilidade de ganhos financeiros realizando estes tipos de serviços 

utilizando as aeronaves, aliados ao grande desenvolvimento tecnológico promovido 

pela própria Segunda Grande Guerra, acabaram por fomentar uma demanda cada vez 

maior pelo transporte aéreo global. 

 

Criada no pós-guerra para garantir o desenvolvimento seguro e ordenado da aviação 

civil internacional, a OACI – Organização da Aviação Civil internacional vem 

acompanhando este crescimento e planejando junto aos governos dos países a 

implantação de padrões, regras e procedimentos que possibilitem não só o aumento do 

setor, mas também a manutenção da segurança, seu principal requisito. 

 

Nesta ótica os dados da OACI sobre o desenvolvimento do setor aéreo mundial apontam 

para um alto crescimento ocorrido nas últimas décadas. O número de passageiros 

transportados, por exemplo, sai em 2000 do patamar de 1.7 bi para 2.9 bi em 2012 e a 

previsão é de que atinja espetaculares 4,1 bi em 2010 e 6.3 bi em 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passageiros Transportados. 

Fonte: OACI 



Surge assim um dilema gerencial importante: não é possível frear o desenvolvimento de 

um setor tão importante, diria até imprescindível para a economia mundial, por outro 

lado, o espaço aéreo é finito e como será possível acomodar este crescimento? Levando-

se em consideração que a capacidade da infraestrutura aeroportuária já se encontra em 

seus limites e que não é provável, do ponto de vista técnico, que tenhamos aeronaves 

com maior capacidade de transporte de pessoas, do que já têm as atuais, restava à OACI 

voltar suas atenções para o espaço aéreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescimento da Aviação de 1990 a 2010 e a 2030. 

Fonte: OACI 

 

Fica desta forma estabelecido o conceito de design do espaço aéreo. Conceito segundo 

o qual, o espaço aéreo deveria ser alterado e pensado para garantir premissas básica 

que garantissem o desenvolvimento da aviação. Estas premissas, ou requisitos, 

deveriam estar presentes aos projetos de criação, segregação e modificação do espaço 

aéreo possibilitando o maior aproveitamento possível do espaço aéreo sem 

comprometer o crescimento do tráfego aéreo. Tais premissas estão baseadas nos 

conceitos de: segurança, capacidade, eficiência, acesso e proteção ao meio ambiente. 



 

Para implantação deste novo conceito de espaço aéreo, segundo visão estratégica da 

OACI, havia a necessidade de fomentar a instalação de um sistema de gestão de tráfego 

aéreo, em nível global, que permita aos transportadores aéreos cumprir seus horários 

previstos de partida e chegada, utilizando perfis ótimos de voo, com restrições mínimas 

e obviamente, sem comprometer a segurança operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Conceito CNS-ATM 

Estabelecido o desafio de acompanhar o crescimento do tráfego aéreo sem 

comprometer a segurança, a OACI começou a trabalhar no espaço aéreo, mantendo as 

premissas já citadas como evento norteador. 

 

Ficou claro desde o primeiro momento, que o uso do espaço no que diz respeito às 

comunicações, à navegação aérea e aos serviços de vigilância e monitoramento dos 

voos, precisava ser alterado para que os objetivos fossem atingidos. Em adição, surge a 

necessidade de se criar um processo ou um serviço de gerenciamento do tráfego aéreo. 

Um tipo de serviço segundo o qual, o espaço aéreo pudesse ser aproveitado da melhor 

forma possível, em tempo real e evitando os congestionamentos em aeroportos ou 

áreas terminais. 

 

Assim, em 1991, durante a X Convenção de Navegação Aérea, a OACI criou o conceito 

FANS Future Air Navigatin System (Sistema de navegação aérea do futuro). Porém como 

o conceito também envolvia uma série de outras áreas e tecnologias, que não apenas 

as de navegação, o conceito FANS passou a ser tratado como CNS/ATM, acrônimo de 

Comunicações, Navegação, Vigilância e Gerenciamento do Tráfego Aéreo. 

 

Através do conceito CNS-ATM, novas formas e tecnologias de Comunicações, 

Navegação, Vigilância e Gerenciamento do Tráfego Aéreo passaram a ser fomentadas 

em âmbito mundial para que se pudesse garantir o uso do espaço aéreo pela demanda 

crescente, sem abrir mão da segurança, capacidade, eficiência, acesso e proteção ao 

meio ambiente.    

 

Com a implementação do CNS-ATM em nível mundial, a OACI pode garantir o 

desenvolvimento harmônico dos serviços de tráfego aéreo frente ao crescimento e a 

demanda dos transportes aéreos. Tendo com impactos positivos a melhoria dos níveis 

de segurança operacional; manutenção da regularidade nos voos; melhore da gestão e 

do uso do espaço de aéreo e de operações aeroportuárias; aumento da capacidade dos 

espaços aéreos; redução dos tempos de voo com a consequente diminuição do consumo 



de combustível e das emissões de gases poluentes na atmosfera, além da redução do 

ruído e; padronização das operações e dos serviços de tráfego aéreo oferecidos.  

 

2. O que muda com o CNS-ATM? 

A OACI elegeu a Comunicação, a Navegação e a Vigilância como pilares das 

transformações dentro do conceito de CNS-ATM. Seguem-se agora as principais 

modificações nestas áreas, visando os objetivos de crescimento da aviação. 

 

2.1 A Comunicação no conceito CNS-ATM 

A comunicação entre os pilotos e os controladores pode representar um importante 

obstáculo ao desenvolvimento da aviação civil. A ocupação das frequências de rádio com 

a troca de informações necessárias ao controle do tráfego aéreo limita o número de 

aeronaves a serem atendidas por um controlador. Outro fator relevante é que as 

comunicações por rádio necessitam de uma grande infraestrutura de antenas de rádio, 

estações transmissoras e de manutenção, para que se possa operar.  

 

Pensando nisto, a OACI propôs a gradativa substituição das mensagens veiculadas por 

voz, para mensagens transmitidas digitalmente por enlace de dados entre as aeronaves 

e os órgãos de controle. Os atuais rádios VHF analógicos serão substituídos por VHF data 

link (VDL) e por equipamentos VHF digital radio (VDR). Da mesma forma, em substituição 

aos rádios HF tradicionais, novos HF data link (HFDL) serão utilizados para comunicação 

data link. Satélites geoestacionários também devem ser utilizados para a rede de 

comunicação digital. 

Observa-se aqui alguns sistemas de comunicação implantados com o advento do CNS-

ATM: 

AMHS – Aeronautical Message Handling Service: A veiculação dos dados aeronáuticos é 

um componente crítico da prestação de serviço. A partir deste novo sistema, que entrou 

em operação em 2005, em substituição à antiga rede AFTN, os dados serão migrados de 

forma digital entre diversos bancos de dados ao redor do mundo. 

 

 



VSAT – Sistemas de Comunicações Via Satélite: implementada em 2000, possibilitou 

soluções novas para a comunicação via satélite. 

 

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communication: Sistema de comunicações via 

mensagens de texto trocadas entre as aeronaves e as estações de controle, através do 

enlace confiável de dados, foi concebido basicamente para as regiões Oceânicas onde a 

comunicação terra-ar é prejudicada devido as limitações de alcance das frequências 

VHF, mas já está em uso também nas regiões continentais. Este sistema diminui o 

congestionamento das frequências de rádio. 

 

2.2 A Navegação no CNS-ATM 

A navegação atualmente é um misto entre a navegação baseada em auxílios rádio em 

terra, os auxílios à navegação, e a navegação com auxílio de satélites. Dentro do conceito 

CNS-ATM a navegação abandona o voo de auxílios em auxílios e passa a operar ponto-

a-ponto, em rotas diretas para o destino desejado em qualquer condição meteorológica. 

Para isto são utilizados o sistema global de navegação por satélite – GNSS e os conceitos 

de navegação de área – RNAV, navegação baseada em performance – PBN, performance 

de navegação requerida – RNP e redução dos mínimos de separação vertical – RVSM, 

como elementos do processo de gestão do espaço aéreo. 

 

O assunto específico deste texto, a navegação PBN-RNAV, será retomado um pouco 

mais a frente, por enquanto, continuemos no conceito de CNS-ATM. 

 

2.3 A Vigilância no CNS-ATM 

A vigilância é o método segundo o qual os órgãos de controle de trafego aéreo realizam 

suas funções com segurança e eficiência. Para absorver e acompanhar o crescimento da 

aviação, o sistema de vigilância também teve que sofrer modificações. 

 

É através do sistema de vigilância que os controladores podem determinar a posição, 

velocidade e altitude das aeronaves e assim, prover a separação segura entre as 

aeronaves. Atualmente o sistema está baseado em radares primários, que funcionam 

enviando e recebendo o eco de ondas eletromagnéticas – o efeito Doppler, e radares 



secundários, que funcionam através de pulsos eletrônicos trocados entre o 

equipamento transponder da aeronave – SSR e as estações de radar em solo. Ambos 

eficientes, porém, totalmente dependentes de aporte de tecnologia. No conceito de 

CNS-ATM a vigilância passa a trabalhar com multi-lateração ou multi-sensores, a 

informação agora e recebida por várias fontes, sejam satélites ou outras aeronaves, e 

não apenas das antenas de radar. 

 

2.4 O Gerenciamento do Tráfego Aéreo no CNS-ATM 

O Gerenciamento do Tráfego Aéreo compreende o grupo de procedimentos 

operacionais e metodologias para a estruturação do espaço aéreo de acordo com o que 

preconiza o conceito de CNS-ATM. Desta forma, para que os aperfeiçoamentos nas 

comunicações, na navegação e na vigilância fossem plenamente aproveitados, houve a 

necessidade de instaurar-se um sistema de gerenciamento do tráfego aéreo. O conceito 

de Gerenciamento do Tráfego Aéreo – ATM é amplo e abrange o controle de tráfego 

aéreo – ATC, o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo – ATFM, serviços de tráfego 

aéreo – ATS, gerenciamento do espaço aéreo – ASM e todas as operações aéreas. O 

objetivo do ATM e permitir o crescimento da demanda de tráfego aéreo global, 

garantindo a segurança, a rapidez e a economia na atividade.  

 

Esgotado aqui de forma sucinta o conceito de CNS-ATM, pode-se agora examinar as 

transformações ocorridas nos sistemas de navegação para que o conceito de PBN-RNAV 

seja estabelecido e entendido, foco de nosso estudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. O que é PBN? 

Para se entender o que significa PBN, faz-se necessário um retorno ao conceito de 

navegação dentro da ótica do CNS-ATM. 

 

A navegação aérea ao longo dos tempos foi sempre aplicada de acordo com os recursos 

disponíveis para que fosse realizada. Durante muito tempo, apenas a aplicação de 

navegação apoiada nos auxílios de rádio espalhados ao longo de rotas, era possível. 

Porém, com o aprimoramento da tecnologia e o aumento da informatização a bordo das 

aeronaves, outras formas de aplicação de navegação tornaram-se possíveis, dentre elas 

a Navegação de Área ou Navegação RNAV.  

 

O termo RNAV, segundo alguns estudiosos do assunto, parece ser originário da 

expressão Random Navigation, que teria uma tradução como Navegação Randômica ou 

Navegação Aleatória, exatamente dentro do conceito de voar ponto-a-ponto, sem a 

necessidade de balizas em terra para isto. 

 

A Navegação de Área (RNAV) é o método que permite que uma aeronave navegue ao 

longo de qualquer rota, de um ponto a outro, utilizando para isso a cobertura de auxílios 

rádio à navegação, cobertura de satélites, métodos autônomos de navegação ou uma 

combinação de todos eles.  

 

Este conceito de Navegação RNAV contempla várias aplicações de navegação, desde 

àquelas que se utilizam de um conjunto de auxílios para determinar a posição da 

aeronave, até às que utilizam apenas o conjunto de sensores embarcados na aeronave, 

em contato com uma constelação de satélites e demais auxílios à navegação ou 

operando de maneira completamente autônoma, para determinar sua posição. No 

primeiro caso temos as aplicações VOR-VOR, VOR-DME, DME-DEM e GNSS por exemplo. 

Já no segundo caso, temos a navegação baseada em performance – PBN, que depende 

exclusivamente dos equipamentos de bordo para realizar a navegação pretendida.   

 

Assim, é possível concluir que PBN é um tipo de aplicação da Navegação de Área – RNAV, 

segundo o qual uma aeronave é capaz voar ponto-a-ponto em uma rota desejada e de 



determinar sua posição durante esta navegação, baseando-se nos equipamentos 

instalados a bordo. 

 

A navegação PBN requer que o conjunto de sistemas da aeronave, assim como 

qualificação da tripulação e do sistema de gerenciamento de tráfego aéreo, atendam as 

especificações expressas em termos de precisão, integridade, disponibilidade e 

continuidade da funcionalidade. 

 

A navegação PBN corresponde, portanto, a um novo modelo de navegação segundo o 

qual o espaço aéreo é dividido em categorias que demandam determinados 

equipamentos específicos a bordo das aeronaves para que estas possam usufruir deste 

espaço aéreo. Ou seja, para se voar em um determinado tipo de espaço aéreos ou 

realizar determinados procedimentos de saída ou aproximação, os sistemas de 

navegação da aeronave devem ser compatíveis com o espaço aéreo ou os 

procedimentos a serem voados. 

  

Cada categoria de espaço aéreo vai requerer um nível de acuracidade, ou precisão, do 

equipamento de bordo. Obviamente as fases de saídas por instrumentos e as 

aproximações são mais restritivas e exigem uma acuracidade maior, se comparados aos 

voos em rota.  

 

3.1 Especificações de Navegação PBN e suas aplicações 

A aplicação de navegação PBN se divide em duas categorias a RNAV e a RNP. Cuidado 

neste ponto, a sigla RNAV reaparece, porém aqui com outro sentido, diferente do 

conceito de navegação de área trabalhado anteriormente. Aqui RNAV é uma das 

categorias nas quais a aplicação PBN de divide.  

 

Esta divisão de categorias do PBN está baseada em um importante detalhe no 

funcionamento dos equipamentos de bordo das aeronaves. Resumidamente, é o 

seguinte: todas as aeronaves PBN têm performance suficiente, entenda performance 

como equipamentos embarcados, para saber sua posição ao longo de uma determinada 



rota, porém apenas algumas delas são capazes de emitir alertas à tripulação caso haja 

desvios durante o deslocamento sobre a rota planejada. 

 

Desta forma, pode-se concluir que as aeronaves que dispõem de monitoramento e 

alerta às tripulações em caso de degradação da sua acuracidade são denominadas RNP, 

as que não possuem esta capacidade são designadas RNAV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeronave PBN-RNAV X Aeronave PBN-RNP 

Fonte: Autor 

 

A navegação PBN receberá ainda, além da classificação RNAV ou RNP, um algarismo 

designador do requisito de integridade para aquele trecho ou tipo de navegação. Este 

requisito é um algarismo colocado após a classificação do tipo de navegação e funciona 

como indicador da precisão requerida para o procedimento, rota ou tipo de navegação. 

Uma aeronave que seja classificada com a capacidade RNAV 5, é capaz de manter-se 

95% do tempo na rota, afastando-se no máximo 5 NM para cada lado do eixo 

pretendido. Da mesma forma, uma aeronave classificada com a capacidade RNP 5, é 

capaz de manter-se 95% do tempo na rota, afastando-se no máximo 5 NM para cada 

lado do eixo pretendido, com a apresentação dos alertas de contenção à tripulação, caso 

o desvio ocorra.  

 



No quadro a seguir, exemplos de requisitos designação e acuracidade para operar 

determinados espaços aéreos ou realizar procedimentos de saída ou chegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações de Navegação e suas aplicações 

Fonte: OACI 

3.2 Designação e Aplicação do PBN 

RNAV 10 ou RNP 4 (Voos em rotas remotas ou oceânicas); 
RNAV 5 ou RNAV 2 (Voos em rotas continentais e STAR com precisão média); 
RNAV 1 ou Basic RNP 1 (STAR com grande precisão e IAC de precisão média); 
RNP APCH ou RNP APCH com BARO-VNAV (IAC com grande precisão); 
RNP AR APCH com ou sem RF (IAC com precisão máxima). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações de Navegação e as Fases do Voo 

Fonte: OACI 



4. PBN NO PLANO DE VOO 

Este quesito em particular gera bastante dúvida. O que exatamente se deve colocar no 

plano de voo, quando a aeronave for uma aeronave PBN? Esta pergunta tem uma 

resposta simples, porém ignorada por boa parte dos usuários. São dois passos simples: 

 

1) No Item 10 do formulário de Plano de Voo designado “EQUIPAMENTOS E 

CAPACIDADES”, deve se inserir a letra R para indicar “aprovado PBN”. 

 

 

 

 

2) No Item 18 designado “Outros Dados”, deve-se inserir “PBN/” seguido das letras 

designadoras das Especificações RNAV. 

 

 

 

 

O problema reside exatamente em saber que conjunto de letras é este e o que elas 

significam exatamente. Bom, para se descobrir que equipamentos estão instalados 

numa determinada aeronave a melhor maneira é recorrer aos manuais e documentos 

que a acompanharam na aquisição. Caso isto não esteja claro nos documentos da 

aeronave, a oficina mecânica que realiza a manutenção da aeronave certamente poderá 

fornecer esta informação a partir da MEL (lista mínima de equipamentos) da aeronave. 

Porém, a alternativa mais eficaz pode ser uma simples consulta ao site da Agência 

Regional de Monitoração das Regiões do Caribe e da América do Sul – CARSAMMA 

(www.carsamma.decea.gov.br). Este serviço disponibilizado pelo Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo – DECEA, possibilita a pesquisa das aeronaves aprovadas 

tanto PBN, quanto RVSM. 

 

 

 

 

http://www.carsamma.decea.gov.br/


4.1 Códigos para Navegação PBN-RNAV e PBN-RNP 

Dependendo do tipo de equipamentos embarcados na aeronave, ela será capaz de 

utilizar-se de um grupo de sensores para realizar sua navegação de área. Cada sensor ou 

grupo de sensores recebe uma designação de letras e números expressando que tipos 

de sensores a aeronave e capaz de utilizar, a saber: 

a) Sensores PBN – RNAV 

A1 - RNAV 10 (RNP 10) 
B1 - RNAV 5 – Todos os sensores permitidos 
B2 - RNAV 5 GNSS 
B3 - RNAV 5 DME/DME 
B4 - RNAV 5 VOR/DME 
B5 - RNAV 5 INS ou IRS 
B6 - RNAV 5 LORAN C 
C1 - RNAV 2 – Todos os sensores permitidos 
C2 - RNAV 2 GNSS 
C3 - RNAV 2 DME/DME 
C4 - RNAV 2 DME/DME/IRU 
D1 - RNAV 1 – Todos os sensores permitidos 
D2 - RNAV 1 GNSS 
D3 - RNAV 1 DME/DME 
D4 - RNAV 1 DME/DME/IRU 

 

b) Sensores PBN – RNP  

 L1 - RNP 4 
O1 - Basic RNP 1 – Todos os sensores permitidos 
O2 - Basic RNP 1 GNSS básica 
O3 - Basic RNP 1 DME/DME básica 
O4 - Basic RNP 1 DME/DME/IRU básica 
S1 - RNP APCH 
S2 - RNP APCH com BARO-VNAV 
T1 - RNP AR APCH com RF (especial autorização requerida) 
T2 - RNP AR APCH sem RF (especial autorização requerida) 

 

Para ilustrar, uma aeronave capaz de ler todos os sensores PBN, ou seja, completamente 

equipada PBN teria no item 18 do plano de voo as seguintes inscrições: “PBN/ A1 B2 B3 

O2 O3 S2 T1” ou “PBN/ L1 C2 C3 D2 D3 S1 T2” 

 

 

 

 



5. Certificação e Aprovação PBN 

Pensando nos tripulantes, que também acumulam as funções de “operações” na 

empresa onde possam trabalhar, faz-se necessário conhecer o processo de certificação 

e aprovação PBN ao qual às aeronaves e às tripulações são submetidos para a renovação 

da LOA (Letter of Authorization) da aeronave. 

 

O processo de aprovação ocorre no âmbito ANAC e geralmente é conduzido pelas 

empresas contratadas para realizar a manutenção das aeronaves ou consultorias 

aeronáuticas, entretanto, caso a própria tripulação necessidade realizar o processo, 

seguem os esclarecimentos necessários. Em primeiro lugar, é preciso saber que a 

aprovação se dá em duas etapas: a Aprovação de Aeronavegabilidade e a Aprovação 

Operacional. 

 

5.1 Aprovação de Aeronavegabilidade 

A primeira fase, a Aprovação de Aeronavegabilidade tratará dos Equipamentos de Bordo 

da aeronave e sua capacidade de realização das operações PBN-RNAV. A aprovação de 

aeronavegabilidade está dividida nas seguintes subfases: 

a) Pré-solicitação – os operadores procuram a autoridade aeronáutica (ANAC) e iniciam 

as orientações para o processo de aprovação; 

 b) Solicitação Formal – após as orientações iniciais e a juntada de documentos, a 

empresa ou explorador da aeronave requer formalmente à ANAC o início do processo 

de aprovação; 

c) Análise de documentação – realizada pela autoridade aeronáutica; 

d) Demonstrações e Inspeções – voos de check ou inspeções de solo podem ocorrer para 

averiguação dos equipamentos; e 

 e) Aprovação – emitida pela autoridade aeronáutica.  

 

5.2 Aprovação de Operacional 

Concluída a aprovação de aeronavegabilidade, o explorador ou empresa poderá solicitar 

a aprovação operacional, segunda e última fase do processo de Aprovação PBN. Esta 

fase de aprovação operacional diz respeito à documentação da aeronave e ao processo 



de familiarização das tripulações com o manuseio dos equipamentos destinados à 

navegação PBN-RNAV. 

 

A Aprovação de Operacional está dividida nas seguintes subfases: 

 a) Solicitação Formal – após o término da fase anterior (aprovação de 

aeronavegabilidade), cabe ao explorador ou empresa aérea solicitar formalmente à 

autoridade aeronáutica a continuidade do processo de aprovação. 

 b) Elegibilidade das Aeronaves (Aprovação de Aeronavegabilidade) – a autoridade 

aeronáutica deverá certificar-se que a fase anterior foi realizada com sucesso;  

c) Descrição dos Equipamentos da Aeronave – será apresentada à autoridade 

aeronáutica uma detalhada análise dos equipamentos instalados a bordo, destinados à 

operação PBN-RNAV; 

d) Treinamento das tripulações: as empresas que operam segundo o RBAC 121 ou RBAC 

135 deverão apresentar o Programa de Treinamento para tripulações técnicas e 

Despachantes Operacionais de Voo, que contenha o treinamento específico para a 

operação PBN. Os exploradores que operam segundo RBAC 91 deverão apresentar a 

Declaração de Familiarização das tripulações técnicas à autoridade aeronáutica; 

e) Manuais de Operação e Checklist: as empresas que operam segundo o RBAC 121 ou 

RBAC 135 deverão apresentar o Manual de Operações (MGO/SOP) que contenha as 

informações específicas para a operação PBN. Os exploradores que operam segundo 

RBAC 91 deverão apresentar o Checklist que contemple a operação PBN-RNAV; 

f) Lista Mínima de Equipamentos (MEL) – apresentada à autoridade aeronáutica pelo 

setor de manutenção ou empresa prestadora do serviço; 

g) Programa de Manutenção – apresentada à autoridade aeronáutica pelo setor de 

manutenção ou empresa prestadora do serviço; 

h) Fornecedor Certificado como provedor de Base de Dados – a empresa aérea ou 

explorador deverão apresentar um provedor certificado para a base de dados dos 

sistemas embarcados nas aeronaves, destinados à navegação PBN-RNAV e; 

i) Programa de Validação de dados de Navegação - a empresa aérea ou explorador 

deverão apresentar um programa de validação dos dados de navegação fornecidos pelo 

provedor certificado para a base de dados dos sistemas embarcados nas aeronaves, 

destinados à navegação PBN-RNAV. 



  

Concluídas estas fases, a autoridade aeronáutica expedirá as Aprovações PBN-RNAV 

através de: Especificações Operativas para operadores do RBAC 121 e 135; e Cartas de 

Autorização (LOA) para operadores do RBAC 91, esta última com validade de 2 (dois) 

anos. 

 

6. VANTAGENS OPERACIONAIS DO PBN 

A aplicação da Navegação de Área, principalmente no que se refere aos procedimentos 

de navegação PBN-RNAV ou RNP têm trazido consideráveis vantagens operacionais, 

sejam em termos de economia ou de eficiências das operações, como em termos de 

segurança operacional. Observa-se abaixo alguns dos benefícios citados: 

✓ Aumento da segurança do espaço aéreo, por meio da implantação de 

procedimentos com descida contínua e estabilizada, com guia vertical, 

possibilitando uma redução significativa dos eventos de colisão com o solo em 

voo controlado (CFIT); 

 

✓ Redução do tempo de voo das aeronaves, a partir da implantação de trajetórias 

ótimas de voo, independentes de auxílio à navegação aérea no solo, gerando 

economia de combustível e, em consequência, uma redução das emissões 

nocivas ao meio ambiente; 

 

✓  Aproveitamento da capacidade RNAV e RNP já instaladas a bordo de um 

significativo percentual da frota de aeronaves que voa no espaço aéreo sob 

jurisdição do Brasil; 

 

✓ Otimização das trajetórias de chegada aos aeroportos e ao espaço aéreo, em 

qualquer condição meteorológica, possibilitando evitar condições críticas de 

relevo e meio ambiente (ex.: ruído aeronáutico), por meio da utilização de 

trajetórias RNAV e/ou RNP; 

 



✓ Implementação de trajetórias de aproximação, saída e chegada mais precisas, 

que reduzem a dispersão e propiciam fluxos de tráfego mais previsíveis para o 

ATC; 

 

✓ Redução dos atrasos nos espaços aéreos e aeroportos com alta densidade de 

tráfego aéreo, a partir de um aumento na capacidade ATC e aeroportuária, 

propiciado pela implantação de rotas paralelas, novos pontos de chegada e saída 

nas TMA e de procedimentos de aproximação com mínimos operacionais mais 

baixos; 

 

✓ Potencial redução na separação entre rotas paralelas para acomodar maior 

quantidade de tráfego aéreo no mesmo fluxo;  

 

✓ Redução da carga de trabalho do controlador de tráfego aéreo e do piloto, 

considerando que o emprego de trajetórias RNAV e/ou RNP reduzirá a 

necessidade de vetoração radar e, em consequência, o tempo empregado nas 

comunicações piloto/controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação entre as trajetórias de aproximação convencionais (ILS) com as trajetórias PBN-
RNAV ou PBN-RNP. 

Fonte: OACI 

 

 

 

 



Observe abaixo a comparação entre um determinado espaço aéreo com 

procedimentos convencionais e, no segundo momento, com procedimentos 

PBN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso do Espaço Aéreo com procedimentos convencionais. 
Fonte: OACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso do Espaço Aéreo com procedimentos PBN. 
Fonte: OACI 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

O conceito CNS-ATM, dentro do projeto de Navegação do Futuro da OACI, trouxe uma 

aceleração nos processos do tráfego aéreo, exatamente nas áreas em que se propôs a 

fazê-lo. Comunicações, Navegação, Vigilância e o Gerenciamento do Tráfego Aéreo 

experimentaram vertiginosas transformações em uma velocidade tão impressionante 

que um observador menos atento pode ter sido surpreendido. O conceito de espaço 

aéreo e suas premissas de Segurança, Capacidade, Eficiência, Preservação Ambiental e 

Acesso foram aplicados e os resultados são comemorados pela OACI. 

 

Observemos um quadro resumo com os resultados obtidos através da implantação na 

navegação PBN, sob a ótica das premissas do conceito de espaço aéreo da OACI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


