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Anexo C Documentação Aplicável aos Processos de OPEA

 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Anexo C1  ICA 11-3 

Documentos Formato Digital 

OPEA 

(pedido inicial ou 
grau de recurso) 

OPEA 

(grau de recurso 
por interesse 

público) 

1. Administrativo/Jurídico:    

a) Anexo C2 à ICA 11-3 (Requerimento): 
 
 
 

Preenchido e 
carregado em PDF 

noSistema de 
gerenciamento de 
processos da área 

AGA 
 
 
 
 

  

b) Anexo C3 à ICA 11-3 (Lista de Verificação de Documentos): 
  

c) Anexo C4 à ICA 11-3 (Requerimento  Notificação de Término de 
Obra):   

d) Anexo C5 à ICA 11-3 (Requerimento  Declaração de Interesse 
Público):   

e) Anexo C6 à ICA 11-3 (Requerimento  Ratificação de Interesse 
Público):   

f) Cópia do Termo de Outorga de Poderes: 

PDF 
carregado no 
Sistema de 

gerenciamento de 
processos da área 

AGA 

  

g) Cópia do Contrato Social, no caso de pessoa jurídica:   

h) Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT): 
  

i) Comprovante de pagamento da ART ou RRT: (1) 
  

2. Configuração: (2)    

a) Planta de perfil contendo a altitude da base, a altura e a altitude do 
topo (modelo disponível no Portal AGA, na aba Download): 

PDF e CAD 
carregado no 
Sistema de 

gerenciamento de 
processos da área 

AGA 

  

b) Planta de situação em escala compatível com a situação dos objetos 
no terreno, contendo a identificação de cada objeto, coordenadas 
geográficas em WGS-84 ou SIRGAS 2000, altitude da base, altura e 
altitude do topo (modelo disponível no Portal AGA, na aba Download): 
(3) 

PDF e CAD 
carregado no 
Sistema de 

gerenciamento de 
processos da área 

AGA 

  

c) Tabela contendo a identificação dos vértice(s) do(s) objeto(s), a(s) 
coordenada(s) geográfica(s) do(s) vértice(s), a(s) altitude(s) da base, a(s) 
altura(s) e a(s) altitude(s) do topo: (3) 

 Preenchida e 
carregada em 

PDF no 
Sistema de 

gerenciamento 
de processos da 

área AGA 
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Documentos Formato Digital 

OPEA 

(pedido inicial ou 
grau de recurso) 

OPEA 

(grau de recurso 
por interesse 

público) 

3. Segurança de Voo    

a) Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT): 

(4) 

PDF carregado no 
Sistema de 

gerenciamento de 
processos da área 

AGA 

  

b) Comprovante de pagamento da ART ou RRT: (4)   

c) Documento contendo as seguintes informações: 

    c1) indicativo de empreendimento existente ou a ser implantado, 
conforme definições contidas em norma específica do CENIPA;  

    c2) tipo e número de licença já obtida, no caso de empreendimentos 
existentes;  

    c3) tipo de licença que está requerendo;  

    c4) expectativa de vida útil;  

    c5) tipos de materiais que serão manipulados;  

    c6) lista de aeródromos em cuja ASA o empreendimento ou atividade 
esteja localizado quando se tratar de potencial atrativo de fauna;  

    c7) compromisso formal assinado por representante legal e por 
profissional com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que o 
empreendimento não será foco atrativo devido ao emprego de técnicas 
mitigadoras e de exclusão de aves; e  

    c8) conjunto de técnicas empregadas ou a serem empregadas para 
mitigar o efeito adverso ocasionado pelo empreendimento. 

 

  

(1) Obrigatório somente quando não houver texto que comprove o pagamento no corpo da ART ou RRT. 

(2) As plantas e cartas devem obedecer aos modelos previstos em www.decea.gov.br/aga. 

(3)Exceto para o caso de torre ou mastro, onde serão fornecidas apenas uma coordenada, os demais objetos deverão conter as informações 
de seus vértices ou dos pontos em caso de linha(s) de transmissão e parque(s) eólico 

(4) Os profissionais capacitados para assinar projetos de OPEA com atividade, potencial ou não, atrativa de fauna, serão estabelecidos em 
norma específica do CENIPA. 

 

 


