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CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL RIO DE JANEIRO
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 FINALIDADE
1.1.1 Esta Circular de Informação Aeronáutica visa ao ordenamento do tráfego de aeronaves
voando VFR na Área de Controle Terminal do Rio de Janeiro (TMA-RJ) e na projeção dos
seus limites laterais, mediante adequação da Estrutura do Espaço Aéreo e estabelecimento de
Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA) e Rotas Especiais de Helicóptero
(REH), de tal forma a:
a) evitar interferência com os tráfegos em voo IFR;
b) estabelecer e disciplinar a circulação de aeronaves em voo VFR nas Áreas
Controladas ou com prestação de AFIS, por meio de Rotas Compulsórias,
permitindo o fluxo ordenado e seguro de todas as operações aéreas;
c) otimizar a utilização do espaço aéreo e a prestação de Serviço de Tráfego
Aéreo;
d) estabelecer Rotas Recomendadas nas Áreas não Controladas da TMA-RJ;
e) estabelecer referências visuais que auxiliem as aeronaves em voo VFR a
prover sua própria separação, quando se deslocando em espaço aéreo classe
G, nas Rotas Recomendadas, efetuando auto coordenação;
f) considerar as características desses voos na prestação do ATC; e
g) minimizar os efeitos ocasionados pelo ruído dessas aeronaves.
1.2 ÂMBITO
1.2.1 As disposições contidas nesta AIC aplicam-se:
a) aos órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os Espaços Aéreos
delimitados nesta AIC; e
b) às aeronaves sob Regra de Voo Visual (VFR) que pretendam voar nos
Espaços Aéreos Controlados ou não Controlados sob a TMA-RJ.
2 ABREVIATURAS
ACAS - Sistema Embarcado de Anticolisão
AFIS

- Serviço de Informação de Voo de Aeródromo

ATC

- Controle de Tráfego Aéreo
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ATIS

- Serviço Automático de Informação Terminal

ATS

- Serviço de Tráfego Aéreo

ATZ

- Zona de Tráfego de Aeródromo

CCV

- Carta de Corredores Visuais

CTR

- Zona de Controle

FCA

- Frequência de Coordenação Entre Aeronaves

GND

- Solo

IFR

- Regra de Voo por Instrumento

MSL

- Nível Médio do Mar

QNH

- Ajuste de Altímetro

REA

- Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual

REH

- Rota Especial de Helicóptero

TMA

- Área Terminal

VFR

- Regras de Voo Visual

3 ANEXOS
Esta AIC é complementada pelos seguintes anexos:
A. Descritivo das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual;
B. Descritivo das Rotas Especiais de Helicópteros;
1. CCV - Rotas Especiais para Aeronaves sob TMA Rio de Janeiro 1 e 2;
2. CCV - Rotas Especiais de Helicópteros sob a TMA Rio de Janeiro 2 e 3;
3. CCV - Rotas Especiais de Helicópteros sob a CTR-ES 2 e na CTR-ES 1; e
4. CCV - Rotas Especiais de Helicópteros sob a TMA Rio de Janeiro 3.
4 CONCEITUAÇÃO
4.1 AERONAVE
Qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar
que não sejam as reações do ar contra a superfície.
4.2 ÁREA CONTROLADA
Porção do Espaço Aéreo sujeita à prestação do Serviço de Controle de Tráfego
Aéreo.
4.3 AVIÃO
Aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente, que deve sua
sustentação em voo principalmente às reações aerodinâmicas exercidas sobre as superfícies
que permanecem fixas durante o voo.
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4.4 CORREDOR
Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão
Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA) e Rota Especial de Helicópteros (REH).
4.5 MANOBRAS ELEMENTARES DE VOO COM HELICÓPTERO
São aquelas realizadas na formação inicial do piloto que, em geral, integram
variações de altitude ou velocidade, tais como voo pairado, autorrotação, curvas, entre outras.
4.6 PROJEÇÃO VERTICAL DE UMA ÁREA TERMINAL
Espaço Aéreo que vai do solo ou água até o limite inferior vertical de uma
Área Terminal, excluídas as CTR e as ATZ.
4.7 PORTÃO DE ENTRADA/SAÍDA
Espaço aéreo definido para disciplinar a entrada e/ou saída de uma CTR ou de
uma ATZ controlada ou não.
NOTA: Com a finalidade de precisar os pontos de ingresso e abandono, os portões de entrada
e saída definidos nesta AIC terão as dimensões laterais de 1,0 NM (0,5 NM para cada
lado do seu eixo).
4.8 ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)
Trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 3 NM (1,5 NM para cada
lado do seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicados como
referência para orientação do voo visual de aeronaves (aviões e helicópteros), disposta de
forma a não interferir nos procedimentos IFR e no tráfego local dos aeródromos.
4.9 ROTA ESPECIAL DE HELICÓPTERO (REH)
Trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 1,0 NM (0,5 NM para cada
lado de seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicados como
referência para orientação do voo visual de helicópteros, disposta de forma a não interferir nos
procedimentos IFR e no tráfego local dos aeródromos.
NOTA: Para atender a condições operacionais específicas da TMA-RJ, a dimensão lateral
das REH poderá ser:
a) nas Áreas não Controladas, de até 250m para cada lado de seu eixo; e
b) nas CTR e ATZ, de até 100m para cada lado de seu eixo.
4.10 ZONA DE CONTROLE (CTR)
Espaço Aéreo Controlado que se estende do solo ou água até um limite
superior especificado com finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem.
4.11 ZONA DE TRÁFEGO DE AERÓDROMO (ATZ)
Espaço aéreo de dimensões definidas estabelecido em torno de um aeródromo
para proteção do tráfego de aeródromo.
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5 DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 Com os objetivos de otimizar a utilização do Espaço Aéreo e o Serviço de Tráfego Aéreo
prestado aos tráfegos em voo VFR e de aumentar a Segurança Operacional, a Área de
Controle Terminal Rio de Janeiro (TMA-RJ) passa a ser subdividida em:
- Terminal Rio de Janeiro 1 (TMA-RJ 1)
- Terminal Rio de Janeiro 2 (TMA-RJ 2)
- Terminal Rio de Janeiro 3 (TMA-RJ 3)
5.2 Na projeção dos limites laterais da TMA-RJ, estão dispostas as seguintes Áreas
Controladas:
- Zonas de Controle do Galeão 1(CTR-GL 1)
- Zonas de Controle do Galeão 2 (CTR-GL 2)
- Zona de Controle do Rio Janeiro 1 (CTR-RJ 1)
- Zona de Controle do Rio Janeiro 2 (CTR-RJ 2)
- Zona de Controle dos Afonsos 1 (CTR-AF 1)
- Zona de Controle dos Afonsos 2 (CTR-AF 2)
- Zona de Controle de Santa Cruz 1 (CTR-SC 1)
- Zona de Controle de Santa Cruz 2 (CTR-SC 2)
- Zona de Controle de Santa Cruz 3 (CTR-SC 3)
- Zona de Controle de Aldeia 1 (CTR-ES 1)
- Zona de Controle de Aldeia 2 (CTR-ES 2)
- Zona de Tráfego de Aeródromo de Jacarepaguá (ATZ-JR)
NOTA: A porção das CTR-ES 1 e CTR-ES 2 que não está disposta na projeção dos limites
laterais da TMA-RJ atenderá as mesmas condições estabelecidas nesta AIC para os
Espaços Aéreo contidos nesses limites.
5.3 Ainda sob a projeção dos limites laterais da TMA-RJ, localizam-se as seguintes áreas não
Controladas:
- Zona de Tráfego de Aeródromo de Mangaratiba (ATZ-CZ)
- Zona de Tráfego de Aeródromo de Angra dos Reis (ATZ-AG)
NOTA: A descrição da TMA-RJ e de todos os Espaços Aéreos dentro de suas projeções
laterais consta do AIP BRASIL, parte ENR 2.
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5.4 APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA TERMINAL RIO DE JANEIRO
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6 REGRAS GERAIS
6.1 Os pilotos obrigatoriamente deverão manter o transponder Modos A/C ou Modo S
acionado durante o voo na TMA-RJ ou sob sua projeção, dada a intensidade de fluxo de
tráfegos, aumentando a segurança gerada pelo uso cada vez maior de tecnologias embarcadas
de anticolisão, como o Sistema ACAS.
6.2 As aeronaves obrigatoriamente deverão possuir e utilizar radiocomunicadores
aeronáuticos VHF homologados, dada a intensidade de fluxo de tráfegos, aumentando a
segurança gerada pela divulgação da posição de todas as aeronaves.
6.3 Os pilotos obrigatoriamente deverão manter os faróis de pouso ou táxi acionados durante
o voo, com o intuito de melhorar a percepção de outras aeronaves se deslocando nas REA ou
REH.
6.4 As referências visuais descritas nesta AIC são informadas com as coordenadas
geográficas, tendo como único objetivo auxiliar o piloto na identificação visual da citada
referência.
6.5 As aeronaves em voo nas REA, bem como os helicópteros em voo nas REH, deverão
manter-se à direita do eixo da rota.
NOTA: Para atender às condições operacionais e/ou de segurança, na descrição das Rotas
(Anexo A e B) constará a obrigatoriedade de voo no eixo ou do sobrevoo de uma
referência visual em determinada Rota.
6.6 Os helicópteros poderão fazer uso das REA desde que se enquadrem nas exigências dessas
Rotas.
6.7 Para minimizar o efeito do ruído das aeronaves, recomenda-se que sejam mantidas as
altitudes máximas previstas nas REA ou REH, de acordo com o sentido voado, mesmo sobre
área urbana ou rural, salvo motivo de redução de teto.
7 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO NÃO CONTROLADO
SOB A PROJEÇÃO DA TMA-RJ
7.1 As rotas estabelecidas nos Espaços Aéreos não controlados têm seu uso recomendado, não
sendo obrigatórias, tendo como finalidade auxiliar o piloto em sua navegação e auto
coordenação com outras aeronaves, podendo ser acessadas ou abandonadas em qualquer
ponto.
7.2 Os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo
Serviço Automático de Informação Terminal (ATIS) do Aeroporto do Galeão (SBGL).
NOTA 1: Caso o ATIS do Aeroporto do Galeão esteja indisponível, deverá ser utilizada a
informação de QNH fornecida pelo ATIS do Aeroporto do Santos Dumont
(SBRJ).
NOTA 2: Caso o piloto não consiga receber o ATIS de nenhum dos dois Aeroportos
informados acima, deverá obter a informação de QNH diretamente do APP-RJ na
frequência do Setor VFR.
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7.3 As coordenações entre aeronaves no Espaço Aéreo não controlado deverão ser efetuadas
em Frequências de Coordenação entre Aeronaves (FCA).
NOTA 1: Para otimizar o uso dessas FCA, a TMA-RJ foi dividida em duas regiões - Leste e
Oeste (ANEXO 1), assim distribuídas:

FCA

FREQUÊNCIA

LESTE

122,150 MHz

OESTE

134,450MHz

NOTA 2: As aeronaves em coordenação nas frequências Leste/Oeste, ao se aproximarem de
aeródromos que possuam AFIS ou disponham FCA específica, coordenarão com
o tráfego desses aeródromos através do órgão ATS ou da FCA.
7.4 Os aviões que decolem de localidades desprovidas de Órgão ATC deverão manter o
transponder acionado código 2000.
7.5 Os helicópteros que decolem de localidades desprovidas de Órgão ATC deverão manter o
transponder acionado código 0100.
NOTA: Os itens 7.4 e 7.5 não deverão ser considerados caso a aeronave, a qualquer momento
do voo, receba código transponder específico de um órgão ATC.
7.6 O Serviço de Informação de Voo e Alerta será prestado pelo Setor VFR do APP-RJ,
quando factível, por meio da frequência 124.950MHz.
7.7 Dada a densidade de voos na TMA-RJ e visando a manutenção da segurança das
operações, as aeronaves em voo nos Espaços Aéreos não Controlados, ao estabelecerem
contato rádio, devem ser breves na transmissão, informando:
- Matrícula;
- Rota (caso voando em uma)
- Posição;
- Altitude;
- Sentido de deslocamento; e
- Matrícula.
Exemplos:
“PR-OBE, Corredor HOTEL, vertical de MANGA, 4500ft, proa de SERRA,
OSCAR BRAVO ECHO”.
“PT-BRO, Rota RURAL, Posição PIRA, 1000ft, proa SERO, BRAVO ROMEO
OSCAR”.
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8 REGRAS EPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO CONTROLADO
8.1 As aeronaves em voo VFR que pretendam evoluir na TMA-RJ 3, CTR ou ATZ, espaço
aéreo sujeito a Controle de Tráfego, deverão utilizar obrigatoriamente as Rotas estabelecidas
nesta AIC, ajustando-se aos rumos e altitudes previstos, exceto quando receberem instrução
ou autorização diferente do Órgão ATC
8.2 O ingresso ou abandono das CTR ou ATZ deverá, compulsoriamente, ser realizado pelos
Portões de Saída/Entradas, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente do
Órgão ATC.
8.3 Nas Áreas Controladas as aeronaves deverão programar sua navegação para estarem na
altitude máxima indicada na carta a partir do ponto (Posição) dessa indicação.
8.4 Os altímetros deverão ser ajustados de acordo com os valores fornecidos pelo Órgão ATS
com jurisdição sobre o Espaço Aéreo sobrevoado.
8.5 Dada a densidade de voos na TMA-RJ e visando a manutenção da segurança das
operações, as aeronaves devem ser breves na transmissão, informando:
- Matrícula;
- Rota;
- Altitude
- Posição ou Portão de Entrada/Saída; e
- Sentido do deslocamento.
Exemplo:
Controle Rio, PT-CTA, Corredor NOVEMBER, 3500ft, solicito ingresso no
Corredor DELTA...”
Controle Rio, PT-CTA, 3500ft, solicito ingresso no Corredor BRAVO via
posição MAGE...”
“Torre Jacarepaguá, PT-CTA, Rota PRAIA, Posição GOLF, 5000ft, para
autorização de cruzamento da ATZ Jacarepaguá...”.
9 REGRAS ESPECÍFICAS PARA HELICÓPTEROS
9.1 As coordenações entre helicópteros no espaço aéreo correspondente a projeção dos limites
laterais da TMA-RJ 3 deverão ser efetuadas em Frequências de Coordenação entre Aeronaves
(FCA) 130,550MHz.
9.2 Os helicópteros que se destinam ou procedam de heliponto ou de localidade que não esteja
situado ao longo das REH contidas nas CTR ou ATZ, deverão abandonar ou ingressar nessas
Rotas obedecendo ao percurso mais curto possível entre o local de pouso e a REH mais
próxima, não devendo, no entanto, cruzar o alinhamento das pistas dos aeródromos e de
trajetórias IFR, sem autorização do Órgão ATC correspondente.
8

12 NOV 2015

AIC N 16/15

9.3 É vedado o treinamento de manobras elementares de voo com helicópteros nas CTR- RJ
1/ 2, CTR-GL 1/2 e CTR-ES 2.
10 DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Os critérios e procedimentos estabelecidos nesta AIC não dispensam os pilotos e órgãos
envolvidos do cumprimento das demais disposições constantes nas legislações em vigor.
10.2 Para voo VFR na TMA-SP, deverá ser consultado a AIC 17/2015 (CIRCULAÇÃO
VISUAL NA TMA-SP)
10.3 Esta AIC revoga as seguintes publicações:
AIC 20/09 – Rotas Especiais para Ultraleves (REUL) em Voo Visual na Área
Terminal do Rio de Janeiro;
AIC 05/08 – Rotas Especiais para Helicópteros na Região do Rio de Janeiro,
de 05 de julho de 2007;
AIC 15/07 – Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual Terminal Rio e
Região dos Lagos, de 14 de fevereiro de 2008;
AIC 05/05 – Rotas Especiais de Aeronaves sem Transponder (REAST)
situadas na FIR Brasília, os seguintes itens:
a) 3.1 (Anexo A):
i) Da CTR Rio de Janeiro, as REAST Boca da Barra e REAST Niterói;
b) 3.2 (Anexo B):
i) Da CTR Santa Cruz, a REAST Palmares; e
ii) Da CTR São Pedro da Aldeia, a REAST Aldeia.
AIC 10/04 – Corredor Visual Niterói, de 02 de setembro de 2004.
10.4 Esta AIC foi aprovada e publicada no Boletim Interno do DECEA nº 201, de 21 de
outubro de 2015.
10.5 Os casos não previstos serão resolvidos pelo Exmo. Sr. Chefe do Subdepartamento de
Operações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
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