
Gerenciamento de Riscos Aeroporto Padre Israel – Lavras 

 

O Aeroporto de Lavras é um aeródromo público e está homologado para a operação VFR 

tanto no período diurno quanto noturno. Localizado na FIR Brasília, possui pista de 1500 

metros de comprimento e 30 metros de largura, com uma elevação de 3146 pés (959 metros). 

As cabeceiras são 05 e 23, com ventos predominantes de través vindos, geralmente, de 140° 

(magnéticos) com 5 nós que se intensificam em dias mais frios. 

Coordenadas: 21°14’38”S 044°58’10”W 

No setor de aproximação da pista 05 devem ser observadas pelos pilotos duas antenas 

situadas em uma aérea de eventos (Expo Lavras – uma aérea descampada, com 

arquibancadas, próxima a um mastro branco, podendo ser identificada a direita quando na 

perna base da 05). Ambas as antenas são de difícil identificação no período noturno. 

No setor de decolagem da pista 05 pode ser observada como obstáculo a fábrica de cimento 

da Camargo Corrêa que no período noturno é bem sinalizada. 

Para as aeronaves procedentes do setor Sul (São Paulo, Varginha, Pouso Alegre, etc.), deve-

se tomar cautela com a Serra da Bocaína localizada neste setor e que apresenta uma elevação 

de aproximadamente 1500 pés acima da pista. 

Em dias quentes é comum a presença de urubus, com certa frequência, na perna de través e 

base da pista 05. Por isso, em caso de avistamento, colisão ou quase colisão, solicitamos que 

os tripulantes preencham a ficha 15 disponível no Terminal de Passageiros ou no site do 

Cenipa. 

Durante o período noturno, infelizmente, também é comum o uso de raio laser verde. Neste 

caso, também solicitamos que os tripulantes preencham o formulário online no site do 

Cenipa. 

No Aeroporto de Lavras está situado um Aeroclube, por isso é comum a prática de instrução 

de voo neste aeródromo. As aeronaves de instrução normalmente realizam manobras 

constantes nos cursos para pilotos no setor norte do aeroporto, na vertical da Represa de Ijaci. 

O balizamento noturno pode ser solicitado através do número de telefone (35) 3826-9027, 

estando disponível até às 23 horas local. Para pouso e decolagem nos demais horários, o 

piloto deverá entrar em contato pelo telefone informado até às 23 horas local. Ao entrar em 

contato, o tripulante deverá confirmar o estimado de decolagem ou de pouso. Conforme 

instruções contidas na ICA (Instrução do Comando da Aeronáutica) 100-12, tal sistema será 

ligado 15 minutos antes do horário estimado de chegada. Em caso de atrasos e 

cancelamentos, entrarem contato o mais breve possível informando o novo estimado de 

chegada ou decolagem, ou o cancelamento do voo, assim evitando que o sistema de 

balizamento noturno fique ligado sem necessidade. 

 



EM SUMA> Riscos e Mitigação 

 

Existência de antenas                      3C 

1-Não alongar a perna do vento, quando para pouso pela 05. Ingressar na perna base na 
vertical ou antes do Lavras Shopping. 

Dificil identificação das antenas no período noturno    3B 

1- Voos agrícolas não são permitidos no período noturno 

Fábrica de Cimento com obstáculo      2D 

 

Serra da Bocaina com 1500 pés      3C 

1 – Utilizar todo comprimento de pista disponível. 

2 – Ao decolar da pista 23, efetuar curva a direita livrando do obstáculo. 

3 – Utilizar a velocidade de melhor ângulo de subida (71 mph) 

Urubus em dias quentes       4D 

1- Redução da velocidade quando abaixo de 10000 pés 

2- Em dias quentes, utilizar de preferencia a cabeceira 23 

3- Identificação e eliminação de possíveis focos de atração de fauna. 

Aeronaves de instrução       3D 

1 – Comunicação ao Aeroclube (diretamente aos Instrutores) quando em operação. 

2 – Efetuar cheque de área antes de ingressar na pista ou circuito de tráfego. 

3 – Utilização de luzes de navegação 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo o gráfico de Gereciamento de Risco , o aeroporto está na margem da região tolerável para a 

operação. 

 

 


