
 

 

Guia para Administrações Aeroportuárias Locais (AAL) 
 

Dentro do contexto de entidades que regulam os aeródromos no Brasil, que envolve a 
Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SAC) e a 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a área de aeródromos (AGA) do DECEA realiza um 
conjunto de ações que visam, fundamentalmente, (1) garantir que um objeto não cause efeito 
adverso à segurança ou à regularidade das operações aéreas em um aeródromo e (2) garantir que 
um aeródromo não cause efeito adverso à segurança ou à regularidade das operações aéreas em 
um espaço aéreo, na circulação aérea de aeródromos vizinhos ou na capacidade de pista. 

Para realizar este trabalho, o principal mecanismo utilizado pelo DECEA são as Zonas de 
Proteção de Aeródromos, superfícies definidas internacionalmente pela Organização de Aviação 
Civil Internacional (OACI) para restringir a ocupação do solo no entorno dos aeródromos. 

 

Nesse sentido, é fundamental que as Administrações Aeroportuárias Locais (AAL) estejam 
cientes e procurem cumprir as ações estabelecidas no Artigo 125 da portaria 957/GC3 de 2015. 

 

Esse material foi desenvolvido no intuito de facilitar o entendimento das AAL com 
relação aos processos que envolvem a área AGA do DECEA, tendo em vista os chamados de 
Atendimento-DECEA demandados. 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que o Portal AGA do DECEA 
http://servicos.decea.gov.br/aga/ é o canal de comunicação estabelecido entre o DECEA e seus 
usuários.  
 

 

 

          O site disponibiliza toda a legislação relacionada a área AGA do DECEA, os Planos de Zona 
de Proteção aprovados pelo ICA, os modelos necessários para confecção dos Anexos exigidos na 
formação dos processos, o mapa de jurisdição dos Órgãos Regionais do DECEA, o link para acesso 
ao Sistema de Informações Administrativas da Área de Aeródromos do SISCEAB (SysAGA), um 
formulário para atendimento aos usuários pelos profissionais do DECEA, uma pesquisa de opinião 
e outras facilidades que ajudam a melhorar o entendimento dos usuários sobre a evolução dos 
processos AGA no DECEA. 



 

 

REGULARIZAÇÃO DE AERÓDROMOS 

 

1. Tenho um aeródromo devidamente cadastrado na ANAC e o seguinte NOTAM foi atribuído 
a ele: AD CLSD DEVIDO NÃO APRESENTACAO DO PLANO BASICO DE ZONA DE 
PROTECAO. Por que isso aconteceu? 

�       Isso aconteceu porque a AAL não regularizou o seu PBZPA/H nos termos da Portaria 
957/GC3 de 2015 junto ao COMAER.       

�       Dessa forma, o DECEA não tem condições de garantir a segurança e a regularidade das 
operações aéreas neste aeródromo, devido ao desconhecimento das violações às superfícies 
limitadoras de obstáculos relacionadas a ele. 

2. Preciso regularizar o Plano de Zona de Proteção junto ao COMAER. O que devo fazer? 

�        A AAL deve ingressar com um processo de “Alteração no Cadastro de Aeródromos”, 
conforme Capítulo 6 da ICA 11-3/2015. 

3. Não seria um processo de “Renovação no Cadastro”? 

�        Não. O processo de renovação no cadastro não exige a documentação necessária para 
análise das superfícies dos Planos de Zona de Proteção. Nesse processo, o único documento 
técnico exigido é o Anexo E à ICA 63-19 (Informações Topográficas) para que o DECEA avalie 
se houve mudança na topografia existente no entorno do aeródromo que possa interferir com as 
superfícies de proteção. 

4. Posso continuar operando enquanto confecciono o Plano de Zona de Proteção do meu 
aeródromo? 

�       Sim. Visando atender a necessidade de algumas Administrações Aeroportuárias, o DECEA 
criou a figura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), documento jurídico elaborado em 
conjunto com a Advocacia Geral da União, para permitir a operação em caráter precário por um 
período de até 01 (um) ano. 

�       Para solicitar a assinatura do TAC o interessado deve abrir um “Atendimento” na 
“Categoria” “Fechamento Temporário de Aeródromo” informando o interesse na assinatura dos 
termos e disponibilizando as seguintes informações:  

� (a) nome do Aeródromo ou Heliponto;  

� (b) CNPJ do Aeródromo ou Heliponto;  

� (c) endereço completo do Aeródromo ou Heliponto;  

� (d) nome completo do Administrador Aeroportuário Local (AAL) ou seu 
representante designado;  



 

 

� (e) número de identidade do Administrador Aeroportuário Local (AAL) ou 
seu representante designado;  

� (f) número do CPF do Administrador Aeroportuário Local (AAL) ou seu 
representante designado;  

� (g) endereço completo do Administrador Aeroportuário Local (AAL) ou seu 
representante designado; e (h) prazo solicitado. 

�       Um representante do DECEA entrará em contato no telefone/email registrado no chamado 
de Atendimento para os esclarecimentos adicionais. 

�       A assinatura do TAC será realizada nas dependências do DECEA, no Rio de Janeiro, em 
horário agendado. 

�       Na reunião de assinatura dos termos do TAC o usuário apresentará documentos 
comprobatórios e receberá breve orientação de um representante do DECEA. 

VIOLAÇÕES NO PLANO DE ZONA DE PROTEÇÃO 

 

1. Ao confeccionar o Plano de Zona de proteção do meu aeródromo encontrei um obstáculo 
que viola uma superfície de proteção. O que posso fazer? 

�       A análise das superfícies de proteção de um aeródromo deve ser realizada no momento de 
elaboração do projeto do aeródromo. Dessa forma, pode-se adequar a área patrimonial 
disponível com a operação da aeronave crítica pretendida para o aeródromo. 

�       Caso uma AAL identifique obstáculos violando o PBZPA na concepção do aeródromo ela 
pode ajustar os aspectos previstos no Artigo 7º da Portaria 957/GC3 de 2015 para que a operação 
do aeródromo esteja adequada com a configuração do terreno em seu entorno: 

� Tipo de operação das cabeceiras (ver Tabela 3-1); 
� Código de referência de aeródromo da aeronave crítica para cada cabeceira 

(ver Tabela 3-2); 
� Categorias de performance das aeronaves em operação ou planejadas para 

operar no aeródromo (ver Tabela 3-3); e 
� Tipo de uso das cabeceiras: somente para pouso, somente para decolagem ou 

para pouso e decolagem. 

 

  



 

 

2. Mas como se faz essa mistura de superfícies? (por exemplo, VFR para uma pista, IFR para 
outra; somente para pouso em uma cabeceira, para pouso e decolagem na outra) 

�       A elaboração dos desenhos de um PBZPA exige conhecimentos técnicos na área de tráfego 
aéreo e na área de infraestrutura aeroportuária. 

�       Os CINDACTA/SRPV não possuem disponibilidade (em termos de pessoal e de tempo) para 
orientar cada AAL sobre como compor um PBZPA híbrido. 

�      No mercado existem consultorias aeronáuticas que podem oferecer esse tipo de serviço. 

�      O DECEA não oferece um curso AGA voltado para o público externo. 

3. O meu aeródromo operava normalmente desde sua concepção (inscrição no cadastro da 
ANAC). Tentando regularizar o PBZPA foram identificados obstáculos e agora a operação 
do aeródromo vai sofrer restrições? 

�       Sim. Toda violação (de uma superfície de proteção) traz consigo um risco associado. Para 
conseguir manter um nível de segurança operacional estabelecido pela OACI é necessário adotar 
medidas mitigadoras que afetam a operação do aeródromo. 

�       A medida mitigadora a ser estabelecida pela Subdivisão de Aeródromos (DO-AGA) do 
CINDACTA/SRPV dependerá da localização do obstáculo em relação à pista de pouso e 
decolagem (superfície violada). A restrição operacional pode ir da simples publicação do 
obstáculo em NOTAM, passando por restrição das operações IFR e até mesmo pode ser 
necessário a suspensão das operações aéreas. 

4. O que uma AAL deve fazer para não sofrer restrições na operação do aeródromo? 

�       Promover o rebaixamento/remoção dos obstáculos situados na área patrimonial do 
aeródromo. 

�       Interagir com a Administração Municipal para confirmar a autorização de 
construção/funcionamento daquele objeto (Art. 125, IV, d, Portaria 957/GC3), verificando a 
possibilidade de rebaixamento ou remoção. 

5. Mas no caso de os obstáculos não serem passíveis de remoção/rebaixamento, o que pode ser 
feito? 

�       Isso indica que o sítio aeroportuário não é adequado para a operação pretendida no projeto 
inicial. 

�       Para esses casos, o CINDACTA/SRPV manterão as medidas restritivas à operação 
necessárias para manutenção da segurança e da regularidade das operações aéreas até que uma 



 

 

modificação no projeto do aeródromo seja realizada. 

�       Na Tabela 4-1 da ICA 63-19/2015 existe a possibilidade de ser realizada uma “análise de 
contingência (conduzida pelo operador da aeronave) que aponte viabilidade de operação nas 
situações críticas de decolagem e pouso para operações segundo o RBAC 121 ou RBAC 129”. 
Contudo, os critérios técnicos para a realização de análise ainda estão em estudo no âmbito do 
DECEA. 

6. Ao alterar o cadastro do meu aeródromo, modificando o código de referência do aeródromo 
para adequar o PBZPA aos obstáculos no entorno (por exemplo: de 3C para 2C), uma das 
aeronaves que operavam aqui não mais podem operar, o que posso fazer? 

�       Existe a possibilidade de realizar uma solicitação de autorização de operações especiais em 
aeródromos junto à ANAC. 

�       Essa condição de operação especial é prevista no RBAC 139 – Certificação Operacional de 
Aeroportos, no item 139.503 – Análise e aprovação de Níveis Equivalentes de Segurança 
Operacional. 

�       O COMAER participa do processo apenas como órgão consultivo e não há interação da AAL 
com o Órgão Regional do DECEA. 

CONSTRUÇÃO DE NOVO AERÓDROMO OU REALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

1. Pretendo investir na construção de um aeródromo. Quais os procedimentos que preciso 
adotar? 

�       O cadastro de aeródromo no Brasil é gerenciado pela ANAC. Informações relacionadas aos 
processos que envolvem a Agência podem ser encontradas em www.anac.gov.br/assuntos/setor-
regulado/aerodromos.  

i. Qual a participação do COMAER nesse processo? 

�       O COMAER participa do processo de “Inscrição no Cadastro de Aeródromos” no momento 
em que a AAL desejar iniciar as operações aéreas (abertura ao tráfego). 

�       Assim, apesar da existência do processo de “Autorização Prévia de Construção” no âmbito 
da ANAC, é importante que a AAL obtenha o parecer favorável do COMAER antes de realizar 
investimentos no projeto. 

 

 



 

 

ii.    Pretendo fazer algumas obras visando a melhoria do meu aeródromo. Quais os 
procedimentos que preciso adotar? 

�       Da mesma forma que o processo de inscrição, o processo de “Alteração no Cadastro de 
Aeródromos” possui uma interface na ANAC e outra no COMAER. 

�       Os processos que necessitam de parecer do COMAER, basicamente estão relacionados com 
modificações que afetam as superfícies de proteção. 

�       Somente deverão ser submetidas à análise do COMAER as modificações previstas na Tabela 
6-1 da ICA 11-3/2015, estabelecidas em função do tipo de aeródromo. 

2. Pretendo ganhar dinheiro permitindo que meu aeródromo seja utilizado por outros 
operadores aéreos. O que é necessário fazer? 

�       Segundo o CBA, “os aeródromos privados só poderão ser utilizados com permissão de seu 
proprietário, vedada a exploração comercial”. 

�       Assim, interessados em explorar comercialmente infraestruturas aeroportuárias de 
propriedade privada devem procurar a SAC para obter Autorização por meio de Instrumento de 
Outorga. 

�       Informações sobre esse processo podem ser encontradas em www.aviacao.gov.br/acesso-a-
informacao/outorgas/autorizacao  

i. Qual a participação do COMAER nesse processo? 

�        A análise do COMAER é exigida como etapa constituinte do processo de obtenção do 
instrumento de outorga. 

�       O processo de análise de viabilidade de “exploração de aeródromo civil público” deve ser 
apresentado pelo interessado à SAC e deve conter os documentos previstos no Anexo B1 à ICA 
11-3/2015 para que a análise do COMAER possa ser realizada. 



 

 

MONITORAMENTO DO ENTORNO DO AERÓDROMO 

 

1. Todo aeródromo precisa realizar o monitoramento do entorno? 

�       Não. Apenas os aeródromos públicos necessitam realizar o monitoramento de objetos no 
entorno nos termos do inciso IV do Art. 125 da Portaria 957/GC3 de 2015.  

2. AAL de aeródromos privados não precisam se preocupar com o crescimento de edificações 
no entorno? 

�       Visando evitar surpresas quando da realização do levantamento topográfico no momento da 
“renovação no cadastro” é importante que às AAL dos aeródromos privados acompanhem o 
surgimento de grandes empreendimentos no seu entorno para verificar a regularidade deles com 
as normas do COMAER. 

3. Como implementar um monitoramento efetivo? 

�       O monitoramento deve ser planejado de forma a incluir os aspectos citados no Art 125 da 
portaria 957/GC3: 

� Frequência de realização; 
� Pessoal envolvido; 
� Metodologia (ronda, observação por câmeras, observação via satélite); 
� Ferramentas e material empregado; 
� Itens a serem verificados; 
� Tabela de coleta de dados; 
� Contato com a Administração Municipal; e 
� Envio de relatório para o Órgão Regional. 

�       É importante que a AAL incluia a atividade de monitoramento no Manual de Operações do 
Aeródromo (MOPS), especialmente para aqueles que pretendem ser certificados. 

�       O Modelo de Relatório a ser enviado para o Órgão Regional do DECEA está disponível no 
Portal AGA do DECEA e deve ter uma frequência semestral: 

� até 10 de julho, referente ao 1º semestre; e 
� até 10 de janeiro, referente ao 2º semestre. 



 

 

FORMAÇÃO DO PROCESSO 

 

� Cadastrar-se no SysAGA (Sistema de Informações Administrativas da Área de Aeródromos do SISCEAB). 
 Entrar no endereço eletrônico www.decea.gov.br/aga e clicar na aba SysAGA. 

(o sistema foi desenvolvido para uso no Mozilla Firefox, a utilização de outros navegadores poderá gerar erros) 

 

http://aga.decea.gov.br/  

 



 

 

�  Realizar cadastramento do usuário (interessado no processo). 
  Após o preenchimento do cadastro um e-mail para ativação da conta será enviado. 

 
 

 
 

 



 

 

� Após o login, o usuário deverá concluir o cadastro fornecendo informações que serão 
utilizadas para o preenchimento de campos do Requerimento em todos os processos 
a serem enviados. 

 

  



 

 

 

�  Iniciar preenchimento de um requerimento. 
 

  Escolher o processo que pretende submeter à análise do DECEA, no caso, selecionar o ícone 
“Aeródromos ”. 

 

 
 

 

 

    Clicar em “Salvar” e em seguida em “Avançar” (esse procedimento será adotado nas demais 
etapas do preenchimento). 



 

 

 

� Selecionar o tipo de processo desejado, conforme ICA 11-3/2015. 

 

 



 

 

 

� Prosseguir com o preenchimento completo dos demais campos do formulário. 

 

 

 

 

• SysAGA está programado para adequar o preenchimento dos campos 
subsequentes de acordo com as seleções feitas pelo usuário. Dessa forma, nem 
todos os campos que constam da ICA 11-3/2015 serão apresentados. 

• A qualquer momento o usuário poderá salvar e abandonar o preenchimento para 
retomá-lo quando conveniente. 



 

 

Observações: 

• De acordo com a Decisão nº PL-1184/2015/CONFEA, bem como Lei nº 
12.378/2010 e Resolução CNE/CES nº 2/2010, apenas os profissionais listados 
na Tabela 3-1 da ICA 11-3/2015, poderão assinar como Responsável Técnico 
pelos projetos descritos na ICA 11-3/2015.  

 

(caso tenha alguma dúvida sabre as especialidades listadas encaminhá-la ao CONFEA) 

• A ART/RRT deve ser confeccionada pelo responsável técnico que assinará o 
requerimento inicial e seus anexos. 

 

• O reconhecimento de firma deve ser realizado apenas na última página do Anexo 
B2 (Requerimento). Deve-se assinar todas as folhas conforme a assinatura que 
teve a firma reconhecida, contudo não é necessário reconhecer firma em todas 
as páginas do processo. 

   Obs: Alguns CREA limitam o número de caracteres a serem inseridos no preenchimento da 
ART. Caso não seja possível preencher a ART/RRT com o texto previsto no item 3.3.3 da ICA 
11-3/2015, orientamos que abreviem os termos propostos de forma que o entendimento não seja 
comprometido. 



 

 

 

• Ao final do preenchimento do requerimento será emitido um rascunho para 
revisão. 

 

• Preenchimento da lista de verificação. 
 

 

• O SysAGA está programado para adequar a lista de verificação de acordo com 
o preenchimento do requerimento. Dessa forma, nem todos os campos que 
constam da ICA 11-3/2015 serão apresentados. 



 

 

• O sistema exige que o usuário selecione cada caixa apresentada.  
• É importante que o usuário realize a marcação verificando e revisando cada item 

listado.  
• Isso evitará o retorno do processo por não conformidade de documentação. 
• Ao final da lista de verificação será emitido um rascunho para revisão.  

 

• Apenas clique em “Enviar” quando tiver a certeza de que está de posse de toda 
a documentação necessária para envio ao Órgão Regional do DECEA. 

• Após clicar em “Enviar” será iniciado o prazo de 60 dias para a entrega da 
documentação exigida no Órgão Regional do DECEA, conforme item 3.2.6 da 
ICA 11-3/2015. 



 

 

• Com a finalização de todo o procedimento, o Sistema irá gerar o número de 
protocolo (NUP) referente àquele processo. 

 

      O Sistema indicará, ainda, o endereço para envio ou entrega da documentação, nesse 
exemplo temos o endereço do SRPV-SP. (atentar para não perder o prazo de 60 dias) 

 

• Imprimir o requerimento (Anexo B2) e a respectiva Lista de Verificação de 
Documentos (Anexo B3) no SysAGA. 

 

• Enviar toda documentação marcada na “lista de verificação”. 

 



 

 

• O processo pode ser acompanhado por meio do próprio Sistema. 

 

 

       No campo “Situação” aparecerá as seguintes informações sobre o andamento do processo: 
“Preenchimento”; “Enviado”; “Em análise”; “Parecer Favorável”; e “Parecer 
Desfavorável”. 

 

• A deliberação final do COMAER será enviada ao interessado pelos correios ou 
será disponibilizada por documento assinado digitalmente pelo SysAGA. 

 

• Este documento servirá para comprovação, junto à ANAC, de que o aeródromo 
atende a regulamentação do COMAER e pode ter suas operações “abertas” ao 
tráfego aéreo. 



 

 

PREENCHIMENTO DA FICHA INFORMATIVA DE AERÓDROMOS 

 

• A Ficha Informativa de Aeródromos é o principal instrumento para definição 
das superfícies de proteção de um aeródromo. 

 

 

 

 

 

 

• O DECEA confeccionou uma planilha em Excel que calcula a dimensão de 
todas as superfícies necessárias para o desenho do PBZPA/H. 

• A planilha está disponível em: http://servicos.decea.gov.br/aga/?i=downloads 



 

 

 

• É importante observar as atualizações que o DECEA realiza no arquivo devido 
correções/melhorias identificadas. O envio da última versão do arquivo facilita 
a análise do processo no Órgão Regional do DECEA. 

•  Sempre que observar alguma dificuldade no preenchimento ou qualquer 
discrepância na apresentação dos dados, favor notificar por meio do link 
“Atendimento”. 

• Ao abrir o arquivo, alguma orientação inicial será apresentada, de acordo com 
a versão disponibilizada, e em seguida aparecerão formulários para 
preenchimento do usuário. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

• O ângulo de divergência da aproximação e o desnível da seção horizontal são 
informações aplicáveis a aeródromos que possuem procedimentos de 
aproximação VOR ou NDB. A relação não está disponível no Portal AGA e caso 
necessário, essa informação deve ser solicitada via “ATENDIMENTO”. 

 



 

 

 

 

 

• Ao final do preenchimento dos formulários a Ficha Infromativa estará pronta e 
os dados necessários para o desenho das superfícies limitadaros no AutoCAD 
estarão disponíveis. 

• As células estarão bloqueadas. O único campo passível de edição é a designação 
da cabeceira que permite a inserção de uma letra.  

• Para corrigir alguma qualquer informação preenchida erroneamente é 
necessário um novo preenchimento dos formulários. 

• É necessário preencher o rodapé com os dados do Responsável Técnico antes 
de imprimir o arquivo para assinatura e entrega junto ao processo. 



 

 

DESENHO DO PLANO DE ZONA DE PROTEÇÃO 

 

• O desenho do Plano de Zona de Proteção deve ser realizado no arquivo disponibilizado no 
Portal AGA (http://servicos.decea.gov.br/aga/?i=downloads). 

 



 

 

 

• O arquivo apresenta duas abas: “MODEL” e “PLANTA”. 
• O desenho das superfícies deverá ser realizado na aba “MODEL” e será 

automaticamente representado na “PLANTA”. 

 

 

 

• A planta deverá ser impressa em formato A0 para entrega no Órgão Regional do 
DECEA. 

• Não é necessário assinar digitalmente a planta salva em PDF. 
• As orientações necessárias para o desenho do PBZPA estão no item 5.3 da ICA 

63-19/2015. 

     Com a finalidade de auxiliar o usuário e evitar não conformidades na análise técnica dos 
processos apresentados, o DECEA disponibiliza no Portal AGA o Relatório de Validação de 
Aeródromos e Helipontos do Instituto de Cartografia Aeronáutico (ICA), que se encontra na aba 
“DOWNLOADS” na parte “APOIO” (http://servicos.decea.gov.br/aga/?i=downloads). 

  



 

 

 

 

 



 

 

 
• É importante observar todos os modelos disponíveis que precisam ser anexados ao 

processo. 
• Na aba “DÚVIDAS FREQUENTES” é possível esclarecer algumas dúvidas de 

caráter geral. ( http://servicos.decea.gov.br/aga/?i=faq ) 

 

 

• Para dúvidas mais específicas utilize a aba “ATENDIMENTO” para contato 
com os técnicos da área AGA do DECEA. 
( http://servicos.decea.gov.br/aga/?i=sac ) 



 

 

 

 

• Visando o melhor atendimento de sua solicitação pedimos que observe a 
categoria adequada na hora de enviar o chamado. 
 

 

 

 

- FIM -                           (atualizado em 31/07/2017) 


