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Editorial

“NÓS FIZEMOS HISTÓRIA”

Assim se encerrou o discurso do Exmo. Sr. Presidente da CISCEA, proferido na emocionante cerimônia mi-
litar alusiva ao 37º aniversário da Comissão e à desativação da CCSIVAM, no dia 21 de julho de 2017. Este e 
outros temas de destaque do ano estão presentes nessa edição especial da Revista CISCEA NEWS, que celebra 
o passado com os olhos voltados para as novas tecnologias do futuro.

O caríssimo leitor encontrará nas páginas seguintes a Seção Aconteceu na CISCEA, com algumas das 
principais notícias da Comissão em 2017, que abordaram reuniões de trabalho, workshops, conferências 
internacionais e até uma audiência pública, daquela que pode vir a ser a primeira parceria público-privada 
em âmbito federal. Vale a pena conferir!

Nossas matérias se iniciam com o mais recente lançamento da CISCEA, o aplicativo FPL BR, uma nova 
ferramenta para a elaboração, validação, envio e atualização dos dados do plano de voo pela internet, 
gratuitamente disponibilizada ao público geral. Tecnologia e pioneirismo. Somos o primeiro país do mun-
do a utilizar essa facilidade!

Para os admiradores da tecnologia da informação, apresentamos ainda outras matérias sobre alguns 
dos sistemas operacionais do SISCEAB desenvolvidos, modernizados e/ou implantados recentemente, 
como o AMHS, PLATAO, GPNGEO, DCL, CRONOS, STSC... Muita sigla? Confira as matérias e aprenda mais 
sobre o controle do espaço aéreo!

Conheça a saga do SIVAM, um dos mais importantes empreendimentos da história da Força Aérea Brasileira, 
pelos olhos de quem esteve lá, noticiando e acompanhando todo o projeto. Impressionante!

De volta à área técnica, falaremos sobre a tecnologia de ponta associada às novas estações meteorológicas, 
automação, precisão e excelente disponibilidade em apoio ao voo seguro.

Falaremos também sobre a substituição de radares TRS 2230 por LP23SST NG, radares primários de vigi-
lância de rota de última geração, dotados de proteção eletrônica, canal meteorológico integrado e capacidade 
de detecção tridimensional. Entenda um pouco mais deste novo sistema que está sendo implantado nos sítios 
do Gama (DF) e Canguçu (RS). 

Levar adiante a logística associada à condução de mais de 170 empreendimentos não é tarefa para ama-
dores. Entenda um pouco mais e se admire com alguns dos principais aspectos da logística da CISCEA e sua 
atuação em um país continental. 

Não perca nossas matérias sobre infraestrutura, aprenda sobre as novas ferramentas gerenciais apli-
cadas à construção civil e entenda a importância da infraestrutura na garantia das altas taxas de dispo-
nibilidade dos ativos do SISCEAB.

Prepare-se para um verdadeiro mergulho em conteúdo técnico e especializado de alto nível e também em 
fatos e feitos históricos daqueles que nos precederam na consolidação do controle do espaço aéreo no Brasil. 

Um forte abraço!

Equipe CISCEA NEWS.
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Missão
“Executar as atividades relacionadas à implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do 

Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do Comando 
da Aeronáutica (COMAER) que lhe forem atribuídos, bem como a modernização de sistemas já implantados”.

Atuação
A Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) é uma Organização do 

Comando da Aeronáutica, subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), que foi 
criada com a missão de desenvolver concepções, estudos, especificações, tecnologia e/ou equipamen-
tos, aquisições, desapropriações, construções, instalações elétricas e atividades decorrentes e correla-
tas, necessárias à implantação de um determinado sistema no âmbito do SISCEAB.

Assim, a CISCEA mantém, há 37 anos, o SISCEAB em permanente estado de atualização, sempre aten-
dendo à crescente demanda do tráfego aéreo, nacional e internacional, e implantando as mais modernas 
tecnologias. Toda e qualquer mudança no cenário do espaço aéreo brasileiro, uma vez decidida, é entre-
gue a esta unidade para ser executada. 

Muitos não sabem, mas a instalação de um novo auxílio à navegação aérea, a substituição de um equi-
pamento antigo por um novo ou a realocação desses é um trabalho que se faz, muitas vezes, com um mí-
nimo de três anos de planejamento. Do momento da decisão até que o equipamento esteja funcionando 
operacionalmente, o tempo consumido no processo envolve desapropriação de terrenos, elaboração de 
projetos, celebração dos contratos, acompanhamentos de garantias, licitações para obras, etc. - o que 
demanda um planejamento ágil, flexível e eficaz por parte do órgão. Tudo com um cronograma muito 
preciso, de modo que, no tempo necessário, as operações estejam funcionando a contento. 

No DECEA, a CISCEA é entendida como uma empresa com capacidade de executar do seu plano de tra-
balho anual mais de 95% do planejado, o que em termos de órgão governamental é incomum.

Estrutura
A CISCEA dispõe hoje de um quadro de pessoal extremamente qualificado. Uma estrutura seleta de 

recursos humanos com cerca de 400 profissionais especializados, regularmente reciclados, entre enge-
nheiros, arquitetos, técnicos e profissionais de outras áreas.

Situada no complexo da sede do DECEA, ao lado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 
sua estrutura organizacional distribui-se por cinco divisões especializadas: logística, infraestrutura, 
operacional, técnica e administrativa.
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Nos últimos anos o Brasil apresentou um significativo au-
mento na demanda aérea e ainda há grande potencial de cresci-
mento. Nesse cenário, o Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (DECEA), em busca pela excelência e melhoria contínua 
dos serviços prestados, tem incorporado novas tecnologias, 
com o objetivo de proporcionar à comunidade aeronáutica 
maior flexibilidade e agilidade no atendimento às suas deman-
das, e assim propagando tais evoluções para toda a sociedade.

Uma ação de destaque nesse sentido é o lançamento do 
aplicativo FPL BR, uma nova ferramenta para a elaboração, 
validação, envio e atualização dos dados do plano de voo pela 
internet. O software conta com versões para as plataformas 
iOS e Android e está disponível gratuitamente nas lojas App 
Store e Google Play. 

Pilotos civis e militares podem fazer o download do aplicati-
vo desenvolvido pela Comissão de Implantação do Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), em parceria com a empre-
sa Atech, do grupo Embraer.

Segundo o adjunto da Divisão de Operações da CISCEA, 
Tenente-Coronel Aviador Ricardo Barbosa Arrais de Oli-
veira, o aplicativo tem o objetivo de atender às neces-
sidades dos pilotos. “Uma delas é a mobilidade. A 
ferramenta permite apresentar um plano de voo de 
qualquer lugar, de maneira prática e segura, utilizan-

do seu smartphone, além de acompanhar o status da 
aprovação do plano de voo em tempo real”, esclarece 
o gerente do projeto.

No Brasil, ocorrem aproximadamente 8.500 voos diários. 
Somente em São Paulo, são 700 mil movimentos por ano, 
segundo o DECEA. “O aplicativo é um módulo do Sistema In-
tegrado de Gestão dos Movimentos Aéreos, o SIGMA. Todas 
as informações são tratadas e aprovadas por este sistema”, 
acrescenta o oficial. 

Aplicativo FPL BR
Plano de voo na palma 
da sua mão

Por: Denise Fontes

Aplicativo na tela do smartphone
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A interface disponibiliza, ainda, a consulta de plano de voo 
completo (PVC) e simplifi cado (PVS), além de mensagens de 
atualização relacionadas à modifi cação (CHG), cancelamento 
(CNL) e atraso (DLA). 

Outra funcionalidade é o recebimento de notifi cações sobre 
a aprovação ou reprovação das mensagens enviadas. Possibili-
ta ao usuário, também, fazer solicitação de cadastro no Centro 
de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), gerenciar os 
dados pessoais, além de permitir uma integração com outros 
órgãos fi scalizadores, como a Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (ANAC), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica 
(Infraero) e a Assessoria para Assuntos de Tarifas de Navega-
ção Aérea (ATAN). 

Praticidade, rapidez e segurança
Com o envio qualifi cado dos planos de voo e a sua validação 

por intermédio do cruzamento de dados de diversos órgãos do 
setor, a incidência de erros diminui. Assim, incompatibilidades 
que possam impedir a realização do voo são identifi cadas pre-
viamente, reduzindo a necessidade de intervenção manual dos 
profi ssionais do DECEA.

De acordo com o Presidente da CISCEA, Major-Brigadeiro 
do Ar Sérgio Roberto de Almeida, a primeira fase do pro-
cesso digital permitiu ao piloto apresentar seu plano de voo 
pela internet através do Portal de Serviço de Informação 
Aeronáutica (AISWEB). “Com a evolução do sistema de trá-
fego aéreo brasileiro, é possível enviar o plano de voo pelo 
celular, sem a necessidade do piloto se deslocar até uma 
Sala de Informações Aeronáuticas (AIS). O plano de voo é 
processado imediatamente, gerando economia de pessoal 
e garantia do processo de aprovação de forma segura e efi -

ciente”, descreve o ofi cial-general.
A previsão é que em dois anos, 

com a adesão dos pilotos à nova fer-
ramenta, ocorra uma diminuição de 
mais de 50% no envio do plano de 
voo presencial ou por telefone, po-
dendo chegar a 80% em algumas lo-
calidades. “O aplicativo trouxe vários 
benefícios, tanto para o usuário como 
para a Força Aérea Brasileira. Os pilo-
tos têm mais uma forma de acesso 
ao envio de planos de voo, de manei-
ra mais ágil e fácil, além de raciona-
lizar o uso das salas AIS, tornando o 
serviço mais efi ciente e unifi cado, de 
acordo com a reestruturação da FAB 
colocada em curso pelo Comandan-
te da Aeronáutica”, avalia o Chefe do 
Subdepartamento de Operações do 
DECEA, Brigadeiro do Ar Luiz Ricardo 
de Souza Nascimento. 

Para se ter uma ideia, mais de dois mil usuários participa-
ram da campanha de teste do aplicativo. “É rápido e de fácil uti-
lização, além de permitir o acesso a diversos serviços”, afi rma 
o piloto do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), Tenente 
Aviador Jean Pierre de Castro Benevides. 

O aplicativo foi elogiado, também, pelo piloto de linha aérea 
de helicóptero Renato Pietroforte Carvalho, que ressaltou as 
vantagens do uso do software. “Permite uma série de facilida-
des, tanto no preenchimento como no gerenciamento dos da-
dos do plano de voo, além de diminuir os erros, já que o próprio 
sistema conduz o processo, oferecendo as opções de resposta 
para cada item do formulário”, ressalta. 

As sugestões, dúvidas ou críticas sobre o aplicativo FPL BR, 
devem ser encaminhadas para o Serviço de Atendimento ao 
Cidadão - SAC DECEA (www.decea.gov.br/sac/fplbr).

“A ferramenta permite 
apresentar um plano de 
voo de qualquer lugar, 
de maneira prática e 
segura, utilizando seu 
smartphone”

Presidente da CISCEA, Major-Brigadeiro Almeida
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Diagrama funcional do sistema CRONOS

Emissão de NOTAMs digitais pela ferramenta CRONOS                                          

Sistema Gerenciador de NOTAM – CRONOS

A Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Es-
paço Aéreo (CISCEA) vem buscando aprimorar a qualidade, 
eficiência e economia dos serviços de informação aeronáutica, 
por meio do desenvolvimento de meios de automatização que 
permitam o intercâmbio de dados digitais. Esta evolução tem 
por objetivo modernizar e simplificar a estrutura de suporte à 
emissão de NOTAM (Aviso aos Aeronavegantes), por intermé-
dio da unificação dos cinco centros regionais de NOTAM em um 
único centro expedidor (NOF-Brasil) nas instalações do Institu-
to de Cartografia Aeronáutica (ICA). 

Em substituição ao SISNOTAM, a ferramenta CRONOS 
foi adotada como sistema gerenciador de NOTAM, visan-
do garantir os requisitos de qualidade, integridade, in-
teroperabilidade e alta disponibilidade das informações 
aeronáuticas. O sistema é capaz de gerenciar, armazenar 
e disseminar NOTAM tradicionais e digitais.

As solicitações de alteração das informações aeronáuticas, 
identificadas como de natureza dinâmica, são tratadas pelos 
operadores do CRONOS e dão origem às propostas de NOTAM, 
que são submetidas às devidas validações e aprovações defini-
das no fluxo de negócio da autoridade aeronáutica competen-
te, para então dar origem aos NOTAM digitais ou tradicionais.

O CRONOS será a ferramenta responsável pelo gerencia-
mento de NOTAM que se baseia em uma camada lógica de 
armazenamento e gerenciamento dos dados aeronáuticos di-
nâmicos, em conformidade com o modelo conceitual de infor-
mações aeronáuticas (AIXM) v. 5.1. 

Uma das características do modelo AIXM é o fato de o mes-
mo poder ser expansível, o que significa que extensões ou 
complementações para armazenar dados aeronáuticos estru-
turados não cobertos pelo esquema padrão são possíveis. 

O sistema NOTAM digital suportado pelo CRONOS tem 
como base uma arquitetura orientada ao serviço com troca 
de informações alinhada com as exigências do SWIM (Sys-
tem Wide Information Management), sendo uma potencial 
referência para os projetos futuros de sistemas do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) que de-
vam atender a esses requisitos.

A ferramenta CRONOS inclui um módulo Web GIS, que é 
composto por um painel alfanumérico e uma ferramenta de 
mapa GIS para representações geográficas e interação com os 
dados geoespaciais. O sistema provê capacidades para confi-
gurar camadas aeronáuticas para visualização destes dados.

Além da implantação da ferramenta CRONOS, será 
possível unificar a gerência das informações dinâmicas 
e estáticas de maneira centralizada, mediante o uso de 
uma ferramenta de controle de processos (PLX), que 
permitirá tratar a informação aeronáutica desde sua 
criação pelos originadores de dados até sua distribuição 
final pelos diversos tipos de publicações aeronáuticas.

Por: Cleber Rodrigues Baptista

Exemplo de representação geográfica da ferramenta CRONOS
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A tecnologia BIM (do inglês Building Information Modeling - 
Modelagem da Informação da Construção) refl ete um novo es-
tágio na elaboração e condução de projetos e é muito mais do 
que uma simples tecnologia 3D. Sua adoção representa uma 
verdadeira revolução na forma de se projetar, construir e gerir 
as edifi cações. 

Se, por um lado, surge a oportunidade de agregar maior 
qualidade e mais efi ciência aos projetos por meio do BIM, por 
outro, existe o medo de romper com o tradicionalismo e o des-
conhecimento do novo. Paradoxos que ainda fazem muitos se 
questionarem se vale a pena ou não migrar para esta nova tec-
nologia.

A quebra de paradigma é tão grande que o uso do BIM pode 
ser entendido como uma revolução no mercado da construção 
civil, e não uma simples evolução, como a que ocorreu quando 
os projetistas passaram das pranchetas para o desenho em 
software CAD. No BIM, o projeto não pode mais ser abordado 
de forma fragmentada e isolada dentro de cada disciplina. As 
fases de projeto, quantifi cação, orçamentação e planejamento 
não podem mais ser encaradas de forma sequencial e desco-
nexa. O BIM requer trabalho em processos bem defi nidos, de 
forma colaborativa, integrada e multidisciplinar. 

CAD x BIM
O projeto convencional em CAD usualmente apresenta defi -

ciências de compatibilização entre especialidades, falhas de co-
municação e inconsistências entre quantifi cação, especifi cação 
e representação gráfi ca. Este cenário se refl ete em aditivos e 
atrasos de obras tão usuais no mercado da construção civil 
brasileira. A tecnologia BIM propõe uma mudança deste cená-
rio e uma nova forma de elaborar projetos. 

Por meio de um software BIM, vários profi ssionais, de di-
ferentes disciplinas, podem trabalhar no projeto ao mesmo 
tempo, utilizando um modelo único, integrado e atualizado em 
tempo real. Durante a modelagem, o projetista poderá defi nir 
não só as dimensões de seus elementos construtivos, como 
também especifi car materiais, fabricantes, custos, proprieda-
des térmicas e acústicas, vida útil, entre outras informações 
que poderão ser utilizadas ao longo das diferentes fases do 
ciclo de vida daquela edifi cação. 

Nos projetos em BIM, o design proposto pelos projetistas é 
claramente compreendido a partir do modelo 3D. Os desenhos 
2D são gerados a partir deste modelo 3D, o que elimina erros 
de representação e inconsistências de informação. Além dis-
so, a compatibilização entre disciplinas pode ser feita de forma 

Tecnologia BIM e 
a revolução da

construção civil

Tecnologia BIM e 
a revolução da

construção civil

Tecnologia BIM e 
a revolução da

construção civil
Por: Fernanda da Silva Santos
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Exemplo de compatibilização entre diferentes disciplinas durante a modelagem

automatizada, o que permite que problemas sejam facilmente 
identificados e solucionados de forma assertiva ainda na fase 
de projetos.

Vantagens da tecnologia BIM
O BIM abrange e potencializa, a partir de processos auto-

matizados e integrados, todas as etapas do ciclo de vida das 
edificações: documentação, modelagem, detalhamento, quan-
tificação, checagem de interferências, planejamento e acom-
panhamento de obra, orçamentação e controle de custos e 
manutenção predial.

Atualmente, a tecnologia BIM tem foco em sete dimensões. 
O 3D engloba modelagem, quantitativos, compatibilização e 
documentação, o 4D cronograma, o 5D custos, o 6D manu-
tenção predial e o 7D eficiência energética. Para se atingir os 
7Ds do BIM, no entanto, é necessário o domínio de diferentes 
softwares e interesse dos envolvidos em contemplar todo o 
ciclo de vida do edifício, desde as fases iniciais do projeto. 

Dentre as inúmeras vantagens do BIM, destacam-se: 
- Melhoria nos processos de coordenação e gerenciamento 
de projetos multidisciplinares;

- Colaboração, integração, comunicação e fluidez no com-
partilhamento de informações;

- Ganho de qualidade e produtividade na elaboração de pro-
jetos;

- Compatibilização automatizada entre disciplinas, reduzindo 
retrabalho e aditivos;

- Planejamento de cronograma e análise automática de cus-
tos de execução;

- Acompanhamento de obra e elaboração de As Built em 
modelo virtual;

- Extração automática de quantitativos, custos e cronogra-
ma de obra;

- Oportunidade de testar soluções na fase de projeto, redu-
zindo mudanças na fase de construção; e

- Redução dos custos de operação das edificações, a partir 
de planos de manutenção e processos automatizados.

Iniciativas na Divisão de Infraestrutura da CISCEA
A Divisão de Infraestrutura (DI) da CISCEA enxergou os po-

tenciais da tecnologia BIM e deu início aos primeiros projetos 
neste conceito em março de 2016. Após quase dois anos de 
dedicação e exploração da nova tecnologia, diferentes tipolo-

gias de projetos foram desenvolvidas em software BIM, e os 
avanços obtidos são visíveis.

Se, inicialmente, foi dado foco na etapa de modelagem e de-
senho, hoje a equipe BIM da CISCEA entende que o foco princi-
pal deve ser dado na colaboração entre projetistas, na integra-
ção entre diferentes disciplinas e na garantia da integridade das 
informações. Afinal, a qualidade das informações inseridas no 
modelo é crucial para que a equipe explore todos os potenciais 
do BIM, e não se restrinja apenas à fase de projetos. 

No cenário final, a proposta da DI é que uma nova edificação 
seja totalmente projetada, orçada, gerida a sua construção, e 
gerenciada a sua manutenção durante toda sua vida útil den-
tro do BIM. Tal proposta, no entanto, pressupõe o uso pleno da 
tecnologia de ponta a ponta, o que apenas se tornará realidade 
com a inclusão dos demais elos do Sistema de Controle do Es-
paço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) neste processo.

Para atingir este objetivo de longo prazo, estão sendo de-
senvolvidos padrões, processos de trabalho e melhores prá-
ticas com foco em plataformas BIM. Treinamentos internos 
estão sendo planejados para transferência de conhecimento e 
crescimento do número de projetistas envolvidos e estão sen-
do estabelecidas parcerias com especialistas. 

 
Conclusão

Em junho de 2017 o governo federal criou o Comitê Estraté-
gico de Implementação do BIM (CE-BIM), que tem como objeti-
vo definir a estratégia de disseminação do BIM no Brasil. Além 
do Brasil, diversos governos assumiram o papel de protago-
nistas na indução do processo de desenvolvimento e aplicação 
desta tecnologia em seus países e já exigem o uso do BIM em 
obras públicas. 

A iniciativa do governo federal reforça a noção de que o uso 
da tecnologia BIM é um caminho sem volta na construção civil 
brasileira. A DI da CISCEA, ao iniciar a implantação do BIM nos 
projetos de infraestrutura do controle do espaço aéreo, busca 
se antecipar e dar os primeiros passos para assumir o papel de 
protagonismo diante deste novo horizonte, se estabelecendo 
como referência para a futura implantação do BIM para os de-
mais elos do SISCEAB.

Exemplo de projeto desenvolvido na DI - edifícios para PNR na
vila habitacional de Guaratinguetá - SP

Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR)
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Sistema de Gerenciamento de Processos 
de Negócio Integrado à Base de Dados 

Geoespaciais – GPNGEO

Para que seja possível manter a eficiência dos servi-
ços prestados aos usuários do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), torna-se imprescin-
dível a evolução dos métodos utilizados nas análises de 
Planos Diretores Aeroportuários (PDIR).

Foram estabelecidos, na área de aeródromos, fluxos de tra-
balho que correspondem ao trâmite processual entre diversos 
órgãos do Comando da Aeronáutica (COMAER) que atuam nos 
projetos de construção ou modificação de aeródromos. 

Dessa forma, constatou-se a necessidade de implantação 
de uma ferramenta que permita a implementação do gerencia-
mento dos referidos fluxos de trabalho, visando permitir a ges-
tão e o controle dos processos entre os usuários do sistema, 
simplificar a transferência de dados e informações entre os ór-
gãos envolvidos, permitir o monitoramento e o rastreamento 
das informações e reduzir a possibilidade de erros humanos, 
além de garantir o cumprimento do trâmite processual e dos 
prazos estabelecidos nas normas em vigor.

Especificamente nas áreas de aeródromos e de cartografia 
aeronáutica, há um aspecto que aumenta de forma relevante 
a complexidade dos trabalhos a serem realizados: o manuseio 
de grande volume de dados geográficos. Os estudos realizados 

para analisar a carência destas duas áreas delinearam o esco-
po para um produto que atendesse às áreas de gerenciamento 
de controle de processos, sistema de informações geográficas 
e a área de cartografia aeronáutica. 

Com vistas a atender essa demanda, a Comissão de Implan-
tação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) planeja 
adquirir ferramenta com o nome de GPNGEO (Gerenciamento 

Por: José Cledi Lima Figueiredo

Gabarito e obstáculo da área do aeroporto Santos Dumont - RJ

Arquitetura GPNGEO
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de Processos de Negócio Inte-
grado a Base de Dados Geoes-
paciais) e suprir as necessidades 
de gerenciamento de controle de 
processos por meio da modela-
gem e automação de processos, 
fazendo uso de uma notação 
padrão em ambiente web. Tal 
módulo deve permitir o contro-
le de versões de documentos, 
tramitações dos processos, ras-
treabilidade e ainda possibilitar o 
controle dos usuários, de acordo 
com sua disponibilidade, para o 
recebimento de atribuições de 
atividades no sistema.

O sistema GPNGEO deverá 
dispor de um módulo para o Sis-
tema de Informações Geográfi-
cas (SIG), também com interface 
web, integrado aos processos e 
a um banco de dados espacial. 
O GPNGEO deverá possibilitar o 
consumo de dados e metadados 
geoespaciais, bem como a im-
portação e exportação de dados 
geoespaciais matriciais e veto-
riais. Deverá ainda, possuir ferra-
mentas de medição de área, perí-
metro e distâncias plana e ortodrômica, e possibilitar o cálculo 
do azimute magnético.

O módulo de cartografia deverá suprir a demanda de levan-
tamentos geodésicos e topográficos, sendo um facilitador no 
fornecimento de dados para as publicações aeronáuticas e au-
xiliando no suporte a outras unidades da Força Aérea Brasileira 
(FAB) e na implantação e manutenção de equipamentos de au-
xílio à navegação aérea.

  
Resultados a serem alcançados com a contratação:

− Maior confiabilidade de documentação e mapeamento dos 
erros documentais, mais comumente cometidos pelos in-
teressados;

− Melhoria no fluxo de tramitação dos documentos, 
possibilitando maior rastreabilidade e acompanha-
mento de processos;

− Melhoria no cumprimento de prazos, a partir da agili-
dade na tramitação da documentação física entre os 
órgãos envolvidos;

− Disponibilidade para o interessado realizar consultas sobre 
o andamento de seu processo; 

− Maior auxílio aos gestores na consolidação e disponibiliza-

ção das informações, possibilitando identificar gargalos, 
pontos com maior incidência de atrasos e erros, e ainda 
atuar no aperfeiçoamento e na implementação de melho-
rias no processo;

− Melhoria no acompanhamento e monitoramento dos 
processos por meio de relatórios, os quais possibilita-
riam aos gestores a identificação de pontos críticos e 
erros e, com isso, a atuação no sentido de otimizar o 
processo produtivo;

− Maior eficiência nos trabalhos de campo de levantamentos 
topográficos, a partir da disponibilização de acesso remoto 
aos dados geoespaciais;

− Facilidade de acesso às informações por meio do banco 
de dados; 

− Maior confiabilidade entre a base de dados e a ferramenta 
CAD utilizada, minimizando erros de consistência entre esta 
base e o desenho gerado com os dados nela armazenados;

− Maior apoio para controle e alocação dos equipamentos de 
topografia disponíveis para as missões de campo; e

− Possibilidade de armazenar no banco de dados as fotografias 
dos auxílios à navegação aérea e de outros elementos impor-
tantes, como histórico dos trabalhos de campo realizados.

Plano Básico da Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) - Aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão)
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Difícil quem desconheça a história da Torre de Babel, cuja 
aparição em tantas culturas é retratada de formas diversas, 
mas sua maior justificativa busca dar uma razão às diferentes 
línguas, culturas e povos existentes na superfície do planeta. A 
Torre passa a ser um grande empreendimento, principalmente 
pela época aproximada de sua construção, e foi interrompida 
pela falta de um fator essencial para qualquer grande empre-
endimento: a comunicação.

Quando falha a comunicação, falha todo o sistema. Em um 
entendimento simplista de comunicação, teríamos um meio, 
um comunicador, um receptor e um código conhecido por 
ambos. Se um desses fatores não estiver funcionando devi-
damente, a comunicação não acontece. Por exemplo, quem 
elabora um projeto construtivo deve passar ao engenheiro 
responsável pela obra todas as informações necessárias para 
que tudo seja executado conforme se pensou, assim como o 
mestre de obras deve informar aos responsáveis pelo projeto 
toda eventualidade em campo que inviabilize qualquer etapa do 
processo. O mesmo deve acontecer entre aqueles que pensam 

e constroem uma edificação, e aqueles que a utilizarão 
e manterão. O mau uso ou precariedade na manutenção 
reduzem a vida útil da benfeitoria, além de aumentar os 
custos de operação.   

Um empreendimento visa atender às necessidades que o de-
mandaram. A concepção, projeto, construção, manutenção, uso 
até a demolição é o que se denomina de ciclo de vida de uma edi-
ficação. As decisões de projeto, a escolha de materiais e tecnolo-
gias, as práticas de manutenção e a eficiência energética no uso 
durante todo o ciclo de vida impactam no montante necessário 
para construir, manter e operar a edificação, custo este chamado 
de Custo Total de Propriedade (CTO). Segundo a Secretaria de Pa-
trimônio da União (SPU), os gastos com projeto e construção de 
uma edificação pública respondem por aproximadamente 25% 
do CTO. Os outros 75% referem-se ao custo das manutenções 
prediais e insumos necessários para operação e gestão durante 
a vida útil. No caso de edificações públicas, uma demanda funda-
mental é a otimização dos gastos para os cofres públicos.

Ferramentas 
Gerenciais

A tecnologia está modificando 
a forma como gerenciamos 

as construções. Estamos 
preparados?

Por: Major Danilo dos Santos Telechi e Sargento Renan Augusto Oliveira de CarvalhoPor: Major Danilo dos Santos Telechi e Sargento Renan Augusto Oliveira de Carvalho

Ferramentas 
Gerenciais

A tecnologia está modificando 
a forma como gerenciamos 

as construções. Estamos 
preparados?
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Conceito do Custo Total de Propriedade (CTO) - Rogerio Suzuki

Nos projetos desenvolvidos pela Divisão de Infraestrutura 
(DI) da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Es-
paço Aéreo (CISCEA) não é diferente. Dentre as ações existen-
tes no âmbito da CISCEA, a DI é a responsável pelos empreen-
dimentos  de infraestrutura, como por exemplo, as edificações. 
Para cumprir a sua missão, a DI conta com diferentes atores, 
entre projetistas de diferentes formações, fiscais de obra e 
gestores. Após construídas, as edificações são operadas e 
mantidas por diversos profissionais do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), nos mais distantes rincões 
do Brasil. Garantir o aprimoramento constante dos processos 
de projeto, fiscalização, documentação e entrega ao usuário é 
um fator crítico para otimizar o gasto de recursos públicos.  

Somado a isso, com o avanço da tecnologia, as ferramen-
tas para elaboração, aferição, orçamento e administração dos 
bens patrimoniais evoluíram, e se preparar para utilizá-los é 
uma necessidade básica ou questão de sobrevivência. Da cal-
culadora ao Excel, da prancheta ao AutoCAD. Para unir todas 
as disciplinas técnicas e aperfeiçoar o gerenciamento 
dos empreendimentos, justificam-se as novas ferramen-
tas de gerenciamento que buscam centralizar, de certo 
modo, o fluxo de informação durante todo o ciclo de vida 
dos empreendimentos, gerando economia e praticidade 
para todos os atores envolvidos.

Diversas são as ferramentas em desenvolvimento no mer-
cado que agregam melhores resultados durante o ciclo de vida 
de um empreendimento. Dentre elas, destaca-se o BIM (Mode-
lagem de Informação da Construção). O termo deriva do inglês 
Building Information Modeling e é a ferramenta que está modifi-
cando a maneira como a arquitetura, a engenharia e a indústria 
da construção planejam, constroem e operam as edificações. 
O BIM visa a auxiliar todo o ciclo de vida de um empreendimen-
to, pois possibilita antever possíveis erros no desenvolvimento 
do projeto, encontrar a melhor e mais precisa forma de cons-
trução e também  prover informações para a manutenção do 
empreendimento durante sua vida útil. Usando de interfaces 
que permitem agregar valores e visualizar parâmetros que in-
terferem de modo direto ou indireto em todo o processo, essa 

ferramenta garante eficácia e eficiência na gestão do recurso.
Outra ferramenta de gestão desenvolvida pela CISCEA 

é o SISGEC (Sistema de Gerenciamento de Espaços Cons-
truídos), que se encontra atualmente em fase de protótipo. 
O SISGEC é uma interface que apoia a gestão dos diversos 
empreendimentos pertencentes ao SISCEAB e acompanha 
o estado real das instalações, administrando cadastros, 
controles, documentações, inspeções e, se necessário, so-
licitações de manutenção. Um dos objetivos do SISGEC é 
gerenciar inspeções prediais em massa, gerando indicado-
res quantitativos que apoiarão as decisões dos gestores em 
diferentes fases do ciclo de vida dos prédios. 

 O uso de ferramentas modernas, como o BIM e o SISGEC, 
agregam eficácia na gestão, pois aperfeiçoam os processos 
gerenciais empregados e possibilitam métodos que garan-
tem a segurança e a integridade dos recursos materiais uti-
lizados no SISCEAB.

A comunicação entre os diferentes atores será mais 
exata e coesa, de modo a garantir que todo o ciclo de 
vida de um empreendimento seja otimizado, gerando 
economia, satisfação e segurança. A tecnologia está em 
constante desenvolvimento, por isso a busca pelo co-
nhecimento visa garantir que os tempos de Babel fiquem 
apenas no campo da mitologia.

Modelo de aplicação da ferramenta BIM

Tela em teste do SISGEC
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Gestão da rede de comunicação integrada do 
COMAER é tema de audiência pública

A Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo (CISCEA) promoveu, no dia 11 de janeiro, uma audiência pública 
para a manifestação de interesse para a estruturação de uma Parce-
ria Público-Privada (PPP), com o objetivo de esclarecer à sociedade 
sobre os principais aspectos do Projeto para Gestão da Rede de Comu-
nicações Integrada do Comando da Aeronáutica (COMAER).

O evento foi realizado no auditório Tenente-Brigadeiro Deoclécio, 
do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER), e contou com 
a presença do Presidente da CISCEA, Major-Brigadeiro do Ar Sérgio 
Roberto de Almeida, além de oficiais superiores e civis do efetivo da 
CISCEA e representantes de 17 empresas interessadas.

A CISCEA é responsável pela implementação dessa Parceria Públi-
co-Privada (PPP), explorando uma nova alternativa para a implemen-
tação de suas atividades no apoio ao controle do espaço aéreo, com 
o objetivo de atingir maior eficácia na gestão da rede de comunicação 
integrada do COMAER, a exemplo de projetos similares da Organiza-
ção Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol) e 
Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

A rede de telecomunicações que deverá atender a sistemas CNS/
ATM estará baseada em satélites e estações terrenas capazes de 
transmitir grande quantidade de dados em alta velocidade, exigindo 

reformulações estruturais e conceituais das atuais redes de teleco-
municações em operação. A empresa parceira será responsável pelo 
projeto, instalação, operação, gestão e manutenção da rede de teleco-
municações, por um período mínimo de 25 anos, prazo que represen-
ta até três ciclos de vida de atualização tecnológica, visando garantir o 
estado da arte requerido da rede, considerando a evolução das neces-
sidades do sistema CNS/ATM.

Aconteceu na CISCEA
Por: Tenente Camille Cunha Barroso

Benefícios do A-CDM são debatidos em 
Conferência Internacional

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), por meio 
da Comissão de Implantação de Sistema de Controle do Espaço Aé-
reo (CISCEA) e da Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional (CERNAI), promoveu, no dia 22 de fevereiro, uma con-
ferência internacional sobre o conceito A-CDM (Airport Collaborative 
Decision Making Processo de Tomada de Decisão Colaborativa em Ae-
roportos).

A implantação do A-CDM visa melhorar a gestão de capacidade 
nos aeroportos e o fluxo de tráfego aéreo pela diminuição dos atra-
sos, aumento da previsibilidade de eventos e otimização da utilização 
dos recursos operacionais, além de propiciar uma redução nas emis-
sões de CO2 e nos ruídos das aeronaves e de contribuir para diminuir 
as esperas e planejar recursos e tempos de voo.

O evento, realizado no Hotel Excelsior Copacabana, Rio de Janei-
ro, reuniu palestrantes que representaram importantes organizações 
internacionais envolvidas em processos de implementação e/ou exe-

cução do A-CDM, como a Eurocontrol, o aeroporto de Munique-Franz 
Josef Strauss, o aeroporto de Guarulhos, a companhia aérea Gol, as 
empresas Atech e Saipher, bem como a CISCEA e o DECEA.
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Implantação de novo processo de distribuição 
de publicações técnicas aos Regionais

A Divisão Logística (DL) da Comissão de Implantação do Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) implantou, nos dias 6 e 7 de mar-
ço, o software de gestão utilizado pela Rede de Unidades de Informa-
ção (REUNI) do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e 
recebeu treinamento no uso das funcionalidades e no cadastramento 
das publicações técnicas. O objetivo foi otimizar os serviços e compar-
tilhar de forma mais rápida e segura as publicações aos operadores 
e mantenedores no Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica 
do Rio de Janeiro (PAME-RJ) e nos Regionais, com redução de custos.

Com essa implementação, a CISCEA potencializou o acesso aos 
materiais, distribuindo-os mais rapidamente, reduzindo os gastos com 
impressões dos manuais e gravações em CDs, enviando-os aos des-
tinatários pelos Correios. Além disso, com esse acervo dentro de um 
sistema já estruturado e implantado nas organizações subordinadas 
ao DECEA, reduz-se o extravio dos suportes físicos. 

DECEA, CISCEA e Frequentis recebem prêmio 
de tecnologia em congresso internacional

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), a Comis-
são de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) 
e a empresa Frequentis, receberam, conjuntamente, o prêmio IHS Ja-
ne´s Air Traffic Control Awards, durante o Congresso Mundial de Ge-
renciamento do Tráfego Aéreo (World ATM Congress), realizado no dia 
07 de março, em Madri, na Espanha.

A solução tecnológica de rede de comunicações operacional 
ATN-BR, uma rede de telecomunicações aeronáuticas do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), apresentada sob 
o título  NextGen ATN-Brazil – First deployed SDN in ATM no referido 
evento, foi a vencedora na categoria Inovação e Tecnologia.  

A solução ATN-Br, baseada em IP (Internet Protocol), propor-
ciona uma tecnologia de rede de Gerenciamento de Tráfego Aéreo 
(ATM) Air Traffic Management abrangente, com suporte de altos 
níveis de disponibilidade, flexibilidade operacional e escalabilidade 
para atender às atuais e futuras demandas da gestão do trá-
fego aéreo brasileiro, contemplando ainda o benefício adicional 
de redução do custo de operação das redes de longa distância 
(WAN) do SISCEAB. 

Desde 2001, o evento premia anualmente as mais des-
tacadas iniciativas dentre seis diferentes categorias, cujos 
resultados agregaram maior eficácia para a atividade do 

controle do espaço aéreo ao longo do período.  
A delegação do DECEA e CISCEA contou com a presença do en-

tão Diretor Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA), Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino, do Pre-
sidente da CISCEA, Major-Brigadeiro do Ar Sérgio Roberto de Al-
meida e do líder da equipe do projeto, Tenente-Coronel Engenheiro 
Marcos Aurélio Valença Belchior, além de outras autoridades e 
civis responsáveis pelo projeto. 

 Acesse o conteúdo completo em www.ciscea.gov.br
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Curso de Formação de Auditores Internos de 
Gestão da Qualidade e aplicação da norma 

NBR ISO 9001: 2015
A Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aé-

reo (CISCEA) realizou, no período de 27 a 30 de março, o curso de 
Formação de Auditores Internos de Gestão da Qualidade e aplicação 
da norma NBR ISO 9001:2015, promovido pela Assessoria de Gestão 
da Qualidade (AGQL).

O curso, realizado no auditório Tenente-Brigadeiro Paulo Victor, 
foi ministrado pela Verithas Consulting, e teve o objetivo de atuali-
zar dos Auditores Internos da Qualidade nos critérios da norma ISO 
9001:2015, atividade obrigatória para a manutenção da Certificação 
ISO 9001 da CISCEA.

ISO 9001 é a norma de gestão da qualidade mais conhecida no 
mundo. Obter esta certificação demonstra o compromisso da or-
ganização com a qualidade do serviço e a melhoria contínua dos 
processos internos. Os requisitos exigidos pela norma ISO 9001 
auxiliam numa maior capacitação dos colaboradores, o monito-
ramento do ambiente de trabalho, verificação da satisfação dos 

clientes, colaboradores, fornecedores e, entre outros pontos, pro-
porcionam maior organização e produtividade.

MUAC e Eurocontrol recebem a CISCEA para o 
desenvolvimento do Projeto FUA

No período de 24 a 28 de abril, representantes da Comissão de 
Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) visi-
taram o Centro de Controle de Área Superior de Maastrich – Holanda 
(MUAC) e a Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aé-
rea – Bélgica (Eurocontrol). O objetivo foi acompanhar as atividades 
do Projeto de Uso Flexível do Espaço Aéreo (FUA, do inglês Flexible 
Use of Airspace), a fim de permitir o “kickoff” do Projeto FUA, que faz 
parte do Acordo “Projetos de Navegação Aérea” (Air Navigation Pro-
jects), que em conjunto com o Acordo de Filosofia de Gerenciamento 
de Recursos Humanos ATCO e sistemas (Rostering and Philosophies 
Tools) compõe o Programa de Cooperação DECEA-Eurocontrol, assi-
nado em 5 de outubro 2015.

Nas visitas, a comitiva brasileira avaliou a empregabilidade das 
soluções consagradas na Europa compatíveis ao cenário brasileiro, 
analisando o processo de gerenciamento do espaço aéreo de nível 
estratégico e a disponibilização das rotas condicionais, por meio da 
identificação de ferramentas de automação de emprego pré-tático e 
tático no âmbito europeu.  

A comitiva brasileira teve a oportunidade de verificar o funciona-
mento, a operação, os requisitos técnicos de software e hardware, a 

integração com outros sistemas, principalmente SIGMA e SAGITARIO e 
tecnologias empregadas na Europa. Além disso, apresentou o cenário 
atual do gerenciamento do espaço aéreo no Brasil, no que diz respeito 
aos sistemas e tecnologias empregados, funcionalidades existentes, 
volume de tráfego aéreo atendido, particularidades de operação, pro-
váveis óbices e expectativas futuras. 

Aconteceu na CISCEA
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Revisão do projeto de modernização de 
radares ASR23SS na sede

da Raytheon Canadá
A empresa canadense Raytheon recebeu em suas instalações, em 

Waterloo (Ontario), Canadá, o Chefe da Divisão Técnica da Comissão 
de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), 
Tenente-Coronel Engenheiro André Eduardo Jansen, acompanhado de 
autoridades e civis relacionados ao projeto, no período de 02 
a 04 de maio, para participar das atividades da Revisão Crítica 
de Projeto (CDR, do inglês Critical Design Review) de moderni-
zação dos radares ASR23SS.

O contrato relativo aos serviços técnicos e especializados para a 
modernização desses radares foi assinado entre a CISCEA e a em-
presa Raytheon em dezembro de 2016. Em março de 2017, a CISCEA 
sediou as atividades de Revisão Preliminar do Projeto (PDR, do inglês 
Preliminary Design Review) de modernização dos radares ASR23SS. 
Neste evento, foram tomadas decisões de projeto que foram utiliza-
das como subsídios para a geração do CDR.

Estes radares estão em operação na região amazônica desde o ano 
2000. A evolução técnica nas linhas de fabricação, a integração cada 
vez maior de componentes, partes e peças, e a vertiginosa evolução 

técnica dos sistemas, equipamentos e softwares de tratamento de 
sinal e de gerenciamento, motivam tal modernização que, adicional-
mente, proporcionará o aumento de quinze anos no ciclo de serviço, 
bem como do seu suporte de manutenção.

Implementação do Plano de
Logística Sustentável

No dia 19 de maio, a Comissão de Implantação do Sistema de Con-
trole do Espaço Aéreo (CISCEA) realizou, no auditório Tenente-Briga-
deiro Paulo Victor, a primeira reunião da fase de implementação do 
Plano de Logística Sustentável (PLS), com o objetivo de definir os co-
ordenadores e as ações mandatórias de cada eixo. O PLS é uma fer-
ramenta de planejamento e tem como meta auxiliar a implementação 
de práticas de sustentabilidade que visem à redução de consumo e à 
racionalização de gastos, possibilitando a otimização dos processos 
e a minimização dos impactos ambientais oriundos das atividades in-
ternas. 

“Temos que implementar o que foi planejado. Temos que agir, men-
surar os resultados e divulgá-los”, afirmou o Presidente da Comissão 
do PLS e Chefe da Divisão de Infraestrutura (DI), Major Especialista em 
Comunicações Danilo dos Santos Telechi.

As práticas de sustentabilidade do PLS CISCEA encontram-se em 
fase de implementação na Comissão e, em concomitância, serão re-
alizados trabalhos de conscientização do efetivo, para evidenciar a 

importância da colaboração de todos para o sucesso do traba-
lho, além de proporcionar a adaptação dos mesmos nesta nova 
cultura que se inicia na Instituição.

 Acesse o conteúdo completo em www.ciscea.gov.br
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Novo Centro de Gerenciamento
Nacional da ATN-Br

O novo Centro de Gerenciamento Nacional (CGN) 
da ATN-Br (rede operacional de transmissão de dados 
e voz), instalado nas dependências do Destacamento de 
Controle do Espaço Aéreo e Telemático do Rio de Janeiro (DTCE-
ATM – RJ), foi apresentado ao Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (DECEA) pela Comissão de Implantação 
do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) no dia 
12 de julho de 2017. 

O Centro é responsável pelo gerenciamento de falhas, 
configuração, performance e segurança da Rede ATN-Br. 
Além disso, o CGN é integrado e sincronizado com os Cen-
tros de Gerenciamento Regional (CGR) de todos os Cen-
tros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 
Aéreo (CINDACTAs), capazes de realizar o gerenciamento 
total ou parcial da rede, configurável por usuário, com li-
cenças específicas.

A empresa Frequentis é a responsável pelo desenvolvimento 
do projeto ATN-Br, seguindo as especificações rígidas emanadas 

pela CISCEA e de acordo com as normas da Eurocae (European 
Organisation for Civil Aviation Equipment).

Aconteceu na CISCEA

Inauguração do novo Sistema de Controle 
do Tráfego Aéreo e de Vigilância em Vitória

No dia 07 de junho, a Comissão de Implantação do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), inaugurou, no Centro de 
Controle de Aproximação de Vitória (APP-Vitória), o novo siste-
ma de controle de tráfego aéreo: Sistema Avançado de Geren-
ciamento de Informações de Tráfego Aéreo e Relatório de In-
teresse Operacional (SAGITARIO). Com novas funcionalidades, 
emissão de alertas e relatórios, o SAGITARIO será responsável 
por receber e tratar as informações obtidas pelo novo radar 
RSM970, instalado pela CISCEA na Área de Controle Terminal 
de Vitória (TMA-VT). O sistema possibilita a aplicação de uma 
menor distância de separação entre as aeronaves, consequen-
temente alcançando menores tempos de voo, contribuindo 
para um decréscimo de consumo de combustível e para um 
acompanhamento contínuo da trajetória dos voos nos diversos 
setores da área terminal de Vitória.

Desenvolvido pela empresa Atech, em parceria com a CISCEA, 
o SAGITARIO marca a evolução do sistema de controle aéreo no 
Brasil, por empregar uma solução inovadora para a comunicação, 
navegação e vigilância na gestão do espaço aéreo brasileiro.

Estiveram presentes no evento o então Diretor-Ge-

ral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino e o 
Presidente da CISCEA, Major-Brigadeiro do Ar Sérgio 
Roberto de Almeida, além de autoridades locais e re-
presentantes da Infraero. 

Aconteceu na CISCEA
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Implantação de ATN é tema de Workshop
com participação da CISCEA

Nos dias 13 e 14 de agosto, a Comissão de Implantação 
do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) partici-
pou do Networking Workshop, com o objetivo de promover 
para a Empresa Argentina de Navegação Aérea (EANA) um 
intercâmbio de experiências adquiridas por essa Comissão 
ao longo da condução do programa de implantação da rede 
ATN-Br (Rede de Telecomunicações Aeronáuticas do Siste-
ma de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro).

O evento, realizado em Recife - PE, reuniu autoridades 
e representantes do Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (DECEA), da CISCEA, do Terceiro Centro Integrado de 
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III), 
das empresas Frequentis, ATC e Sertecom, além do pre-
sidente da EANA, Agustin Rodriguez Grellet, assessorado 
pelos diretores de suas áreas técnica e operacional.

De acordo com o Diretor Técnico da EANA, o engenheiro 
Javier Alberto Schenk, a introdução de um programa similar 

ao ATN-Br poderia elevar substancialmente o desempenho da 
Argentina em termos de qualidade e disponibilidade do serviço 
de gestão de tráfego aéreo.

“Nós fizemos história!” é tema da cerimônia
de desativação da CCSIVAM e

aniversário da CISCEA
A cerimônia militar conjunta de desativação da Comissão 

para Coordenação do Projeto do Sistema de Vigilância da Ama-
zônia (CCSIVAM) e do 37º aniversário da Comissão para Im-
plantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) 
aconteceu na manhã do dia 21 de julho, no hangar do Terceiro 
Comando Aéreo Regional (III COMAR).

O evento reuniu diversas autoridades, como o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, 
o atual Presidente da CCSIVAM/CISCEA, Major-Brigadeiro do Ar 
Sérgio Roberto de Almeida, ex-Presidentes das Comissões e 
oficiais generais e superiores do SISCEAB.

“Chegou o momento de desativar a CCSIVAM... mas ficam o 
seu legado e as suas memórias que devem ser exaltadas como 
exemplo do Brasil que deu certo”, finalizou o Major-Brigadeiro 
Almeida.

O marco comemorativo da CCSIVAM, criado pelo arquiteto 
Ricardo Faria e instalado na entrada do Quarto Centro Inte-

grado de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), 
em Manaus, foi reproduzido em miniatura e ficará exposto nas 
dependências da CISCEA, eternizando os feitos realizados pela 
extinta Comissão.

 Acesse o conteúdo completo em www.ciscea.gov.br
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Presidente da CISCEA apresenta evolução 
de obras no CIAAR para o Alto-Comando

Reuniões no TCU abordam
Parceria Público-Privada

O êxito de um projeto é medido pela avaliação dos resul-
tados. Neste sentido, pode-se dizer que a obra para expansão 
do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), 
em Lagoa Santa, na região metropolitana de Minas Gerais, está 
sendo realizada usando a potência máxima dos motores, como 
se diz no jargão da aviação.

Uma comitiva com integrantes do Alto-Comando da Aero-
náutica partiu na manhã do dia 21 de agosto, de Brasília, rumo 
a Belo Horizonte, para uma visita ao novo complexo do CIAAR, 
em Lagoa Santa.

O maior projeto já empreendido pelo Comando da Aeronáu-
tica – a área é de 713 mil m² – prevê um novo prédio para a es-
cola, além de alojamentos, auditórios, biblioteca, capela, prédio 
do comando, hotéis de trânsito, vestiários, refeitórios e centro 
de convivência.

De acordo com a Comissão de Implantação do Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), organização responsável 

pelo gerenciamento, acompanhamento e fiscalização da obra, 
aproximadamente 86% do escopo previsto já foi concluído. A 
conclusão da obra e entrega para a Diretoria de Ensino da Ae-
ronáutica (DEPENS) está prevista para dezembro de 2018.

A Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA), 
o Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR) e a Co-
missão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo 
(CISCEA) participaram, nos dias 21 e 22 de agosto, de reuniões 
com representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) e das 
Secretarias de Controle Interno da Presidência e do Ministério da 
Defesa (Ciset-PR e Ciset-MD). O objetivo foi intermediar o conhe-
cimento, por parte desses órgãos, do projeto de Parceria Público-
Privada (PPP) para a gestão da rede de comunicações integrada 
do Comando da Aeronáutica (COMAER). 

A CISCEA é responsável pela implementação dessa PPP, ex-
plorando uma nova alternativa para as suas atividades no apoio 
ao controle do espaço aéreo, com a finalidade de atingir maior 
eficiência e eficácia na gestão da rede de comunicação Integra-
da do COMAER, a exemplo de projetos similares da Organização 
Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol) e 
Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). 

O Chefe da Divisão Técnica da CISCEA, Tenente-Coronel Enge-
nheiro André Eduardo Jansen, realizou apresentações nas quais 
foram ressaltados os motivos que embasaram o início do pro-
grama, esclarecendo também os questionamentos dos órgãos 
sobre o projeto. Ele apresentou, ainda, os principais temas rela-

cionados a cada uma das fases do empreendimento, abordando 
aspectos técnicos e econômico-financeiros, juntamente à Funda-
ção Instituto de Administração (FIA) e à Agência Brasileira Gesto-
ra de Fundos (ABGF).

Inúmeras medidas de modernização e reaparelhamento dos 
órgãos de controle deverão ser implementadas durante a execu-
ção do projeto, para prover uma constante e eficaz vigilância do 
espaço aéreo brasileiro e um adequado serviço de tráfego aéreo.

Aconteceu na CISCEAAconteceu na CISCEA
 Acesse o conteúdo completo em www.ciscea.gov.br
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CCSIVAM

A Amazônia na década de 1980 já era uma preocupação da 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional (SG/CSN). 
Aquela secretaria, subordinada ao Gabinete Militar da Presidên-
cia da República, tinha, entre outras, uma Divisão de Assuntos 
Estratégicos que abrigava o Projeto Calha Norte, o Programa 
da Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental (PROFFAO) e o 
Programa de Auxílio aos Municípios da Faixa de Fronteira, to-
dos com uma visão estratégica sobre a Amazônia. Cheguei 
por lá em 1989, designado como Gerente do PROFFAO, com-
partilhando esta gerência com um companheiro da Marinha, o 
Capitão de Fragata Walace Arinelli Espíndola Junior e também 
dividindo responsabilidades com um conselheiro do Itamaraty, 
Michael Goggin, no Programa de Auxílio aos Municípios da Faixa 
de Fronteira. Cada um desses programas tinha seu próprio es-
copo e de certa maneira agiam circunscritos às suas áreas de 
atuação, quando vai surgir no horizonte o projeto SIVAM trazido 
à luz pelos esforços do Tenente-Brigadeiro do Ar Sócrates da 
Costa Monteiro, Ministro da Aeronáutica.

À época havia um grande clamor ambientalista dominando 
o mundo. A Rio 92, uma conferência de chefes de estado orga-
nizada pelas Nações Unidas com o objetivo de debater os pro-
blemas ambientais mundiais, foi o pano de fundo para que Bra-
sil apresentasse sua proposta ambiental focada na Amazônia, 
que era a grande vedete da preservação, porque, internacio-
nalmente, havia o conceito de que a Amazônia era o “pulmão 
do mundo” e muitas outras “imprecisões”. Na verdade, éramos 
objeto de cobiça internacional, onde se contestava até mesmo 

nossa soberania sobre a região. Era imprescindível, portanto, 
dar uma resposta a tudo isto e foi com esta motivação que o 
Tenente-Brigadeiro Sócrates imaginou que se pudéssemos ali-
nhar interesses de outros órgãos governamentais aliados ao 
Ministério da Aeronáutica, poderíamos conseguir os recursos 
necessários para cuidar da nossa Amazônia.

Empossado o novo governo em janeiro de 1990, o Presiden-
te da República vai conhecer o Primeiro Centro Integrado de 
Defesa e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA I), e o Ministro 
Sócrates faz a seguinte declaração:

“Por isso, com o nosso sistema, queremos, o mais breve 
possível, estender à Amazônia o controle do espaço aéreo, 
como forma de permitir o controle sobre aquela região, antes 
que outros aventureiros sobre ela lancem seus olhos - e isto 
não é romantismo, é a realidade do mundo de hoje.”

Desta forma, lançada a semente, buscou-se alinhar os inte-
resses de três órgãos governamentais: o Ministério da Aero-
náutica, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e o Minis-
tério da Justiça, junto à Polícia Federal.

 Cada um desses órgãos tinha interesses específi cos.
O Ministério da Aeronáutica buscava o efetivo controle do 

espaço aéreo da região, a SAE buscava integrar 61% da região 
amazônica ao todo nacional e exercitar, a partir daí, políticas 
públicas efetivas para a região, e o Ministério da Justiça, junto à 
Polícia Federal tinham a intenção de coibir os ilícitos penais na 
Amazônia (desmatamentos, extração ilegal de madeira, des-
caminho, narcotráfi co, pistas clandestinas, contrabando, ga-

Por: Coronel R1 Paullo Esteves
Assessor de Comunicação Social da CCSIVAM/DECEA de 1999 aos dias atuais
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rimpos não autorizados e controle das fronteiras). Assim, fi ca 
claro, desde o princípio, que havia uma interação formidável 
nas ações a que cada órgão se propunha e uma muito bem-
vinda sinergia entre eles.

Sim, como atuar em uma área tão vasta, sem telecomu-
nicações, como combater ilícitos penais sem a mobilidade 
necessária e o efetivo controle do espaço aéreo, como fazer 
diagnósticos da região sem visualização permanente satelitiza-
da, como combater queimadas e desmatamentos sem meios 
aéreos capazes de fazer detecção, como fazer a defesa aérea 
sem radares e aeronaves de alarme antecipado? 

O projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) aco-
lheu todas essas e muitas outras nuances consubstanciadas 
em um planejamento de largo espectro, formidável mesmo, 
que o caracterizou como o maior projeto ambiental da Terra.  
Não é de se admirar, portanto, que ao fi nal, depois de quantifi -
cado em 1 bilhão e 400 milhões de dólares, atraísse toda sorte 
de reação. Os que tiveram interesses fi nanceiros contrariados, 
apostavam na falência do projeto como um todo e trataram de 
combatê-lo, as entidades que fi caram de fora do planejamento 
inicial, por ciúmes, não acreditavam que o SIVAM pudesse lo-
grar êxito e fosse adiante, e faziam coro idêntico.

Na época era, de fato, tudo considerado muito fantástico 
para funcionar. Os embates que se sucederam provocaram 
um atraso no início do projeto, por dois anos.

No dia 25 de julho de 1997, depois de mais dois anos de dis-
cussões e audiências públicas no Congresso Nacional, o projeto 
SIVAM fi nalmente teve autorizada a sua implantação. 

E isto é o que considero a saga do SIVAM.

O substantivo é mais do que apropriado. De fato, o SIVAM foi 
efetivamente uma saga, já que tinha todos os ingredientes para 
tal: histórias, verdades, lendas, orientações de vida, curiosida-
des e fi guras heróicas.

O cenário, a Amazônia, com seus 5,2 milhões de km², 60% 
do território nacional. Objeto de cobiça internacional, desprovi-
da de políticas públicas coordenadas e efetivas, praticamente 
abandonada à própria sorte e que se consubstanciava na maior 
e mais expressiva biodiversidade do planeta com:

- ¼ de toda água doce da Terra;
- 200 espécies diferentes de árvores;
- 1.400 tipos de peixes;
- 1.300 tipos de pássaros; e
- 300 tipos de mamíferos, totalizando mais de 2 milhões de 

espécies.

Agora, os heróis que foram os artífi ces dessa grandiosa 
empreitada, que idealizaram e efetivamente conduziram sua 
implantação até os dias de hoje:

Começamos pelo Tenente-Brigadeiro do Ar Sócrates da Cos-
ta Monteiro, Ministro da Aeronáutica, que vislumbrou a possi-
blidade de conquistar recursos para implantar o que viria a ser 
o CINDACTA IV, o CINDACTA da Amazônia, e o faz a partir da 
ingente necessidade de integração da região.

Quantifi cado em 1 bilhão e 400 milhões de dólares, que, à 

- ¼ de toda água doce da Terra;
- 200 espécies diferentes de árvores;
- 1.400 tipos de peixes;
- 1.300 tipos de pássaros; e
- 300 tipos de mamíferos, totalizando mais de 2 milhões de 

espécies. 

3

Radar LP-23 em Tabatinga - AM22
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época, era considerado um montante extraordinário de re-
cursos voltados à apenas um propósito – a integração da 
Amazônia. 

Por curioso, se dividirmos 1,4 bilhão de dólares pelos 5,2 
milhões de km2, vamos ter apenas 160 dólares aplicados 
por cada km2 de vigilância e proteção do maior patrimônio 
biológico da Terra. 

Comparativamente, em 1 km2 nas áreas urbanas, estima-se 
que os governos estaduais e/ou municipais aportem certamen-
te bem mais do que 160 dólares por km2.

Sob este ponto de vista, o montante de 1,4 bilhão de dólares 
acaba por ser irrisório diante da magnitude do bioma a ser pre-
servado e dos benefícios que advieram em proveito da Amazô-
nia, em particular, e do Brasil. 

Aí vai emergir a figura do Tenente-Brigadeiro do Ar Marcos 
Antônio de Oliveira, que enfrentou por dois anos os embates 
que se sucederam. Extremamente hábil, inteligente e determi-
nado, o Tenente-Brigadeiro Oliveira, por fim, logrou conquistar 
a autorização final para início do projeto SIVAM.

A esta altura, no instante em que se inicia, efetivamen-
te, o projeto SIVAM, o Tenente-Brigadeiro do Ar Lélio Viana 
Lobo, Ministro da Aeronáutica, vai se destacar, por sua atu-
ação, aportando às discussões sobre o projeto suas asser-
tivas com serenidade e firmeza, tendo um papel preponde-
rante neste processo. 

Estava, por fim, instalada a Comissão para Coordenação do 
Projeto SIVAM (CCSIVAM), com a ressalva de que fosse, por de-
cisão do Congresso Nacional, fiscalizada permanentemente e 
auditada de perto pelo Tribunal de Contas da União (TCU). As-
sim, a cada seis meses, recebíamos uma equipe do TCU para 
auditar não só os valores do financiamento externo, bem como 
os do Tesouro Nacional aportados à Comissão do SIVAM. 

E vale mencionar que, no tocante à aplicação dos recursos 
destinados ao projeto, a CCSIVAM teve todas as suas contas 
completamente aprovadas. 

E que órgão no cenário nacional iria conduzir o projeto? 
O único organismo no Brasil que tinha experiência e co-
nhecimento na implantação de sistemas sofisticados, com 
tecnologia de ponta em vastas áreas, era efetivamente o 
Ministério da Aeronáutica e, no corpo do Ministério da Aero-
náutica, a Comissão de Implantação do Sistema de Controle 
do Espaço Aéreo (CISCEA). 

A CISCEA, que implantou os CINDACTAs I, II e III, abrigava 
agora a CCSIVAM, acrescendo seu efetivo de profissionais alta-
mente qualificados do meio civil e militar. 

E o que falar das obras civis? Mais um desafio extraordiná-
rio. Muitas foram as obras civis da Comissão do SIVAM e logo 
iríamos descobrir como é difícil construir na Amazônia, que 
tem limitações formidáveis, tais como: não existem pedras na 

Início das obras civis em Manicoré - AM   
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região amazônica. Então, como se conseguir a brita necessária 
às edificações? 

Não se consegue edificar nada no período do inverno. No 
tempo seco se constrói, se cobre a obra, se espera chover e, 
depois, se retira a cobertura e, aí sim, se conclui a edificação. 

A tudo isso o SIVAM acudiu com planejamento mui-
to preciso e contornando as dificuldades com muita 
criatividade e trabalho. 

Além disso, não há estradas na região amazônica e os rios 
não são navegáveis durante todo o ano, o que cobrou da Co-
missão do SIVAM uma logística quantitativa e qualitativa extra-
ordinária. 

Ao final, foram construídos três Centros de Vigilância Regio-
nais (CVR) – Manaus, Belém e Porto Velho – e várias Unidades 
de Vigilância (UV), atomizados por toda Amazônia. 

Para cada uma dessas edificações, foram levadas em con-
sideração as condições atmosféricas da região amazônica e os 
eventuais efeitos nocivos da corrosão. 

Este estudo, realizado pelo Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (COPPE-RJ), foi funda-
mental para que a ação do tempo não comprometes-
se a durabilidade dos ativos de vigilância e defesa.

Um capítulo à parte desta saga, por um dever de justiça, 

deve ser dedicado aos muitos fiscais das obras do projeto, 
uma equipe de profissionais engenheiros motivada, engajada, 
que se postava em cada sítio do SIVAM, acompanhando in loco 
o desenvolvimento das edificações. 

Como a abrangência da CCSIVAM ia muito além dos aspec-
tos do controle do espaço e da defesa aérea, com significa-
tivos aportes na vigilância ambiental, muitos acordos foram 
celebrados com órgãos governamentais, tais como: Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (INMET), Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), Agência Nacional das Águas (ANA), Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), Universidade de Viçosa e mais oito 
ministérios. 

Os números do SIVAM são realmente impressionan-
tes. Vamos a eles: 

- SENSORES; 
- 05 radares primários LP-23;
- 07 radares primários ASR-23 SS bidimensionais de longo 

alcance;
- 07 radares secundários Condor Mk 2 mono-pulso;
- 06 radares móveis TPS-B34 primário/secundário 3D; e
- 05 aeronaves Embraer EMB 145 (R-99A);

CRV Manaus - AM

- Sensores; 
- 05 radares primários LP-23;
- 07 radares primários ASR-23 SS bidimensionais de longo 

alcance;
- 07 radares secundários Condor Mk 2 mono-pulso;
- 06 radares móveis TPS-B34 primário/secundário 3D; e
- 05 aeronaves Embraer EMB 145 (R-99A)*



CISCEA News

25

*Quando se procurou no mercado internacional comprar ae-
ronaves de detecção e alarme antecipado, não conseguimos. 
As famosas aeronaves-radar americanas não estavam dispo-
níveis e isto tinha uma razão clara: possuir uma aeronave des-
tas seria conquistar um poder de controlar outros poderes, e 
isto os americanos não gostariam de compartilhar com quem 
quer que fosse.

Começamos a procurar e nos deparamos com uma aerona-
ve que tinha um radar aero-embarcado, que era utilizado pela 
Suécia para monitorar, acompanhar e detectar cardumes de 
salmão e bacalhau em suas águas territoriais. Muitas discus-
sões e sugestões depois, fechamos um acordo com os sue-
cos para desenvolvermos juntos uma aeronave que lograsse 
fazer a detecção e simultaneamente o alarme antecipado. A 
tarefa não era nada fácil. Teríamos que começar praticamente 
do zero e nossos técnicos e especialistas, juntamente com os 
técnicos suecos, saíram em campo, para dentro do prazo do 
projeto (cinco anos) lograr esta ambiciosa conquista.

Para ilustrar este momento, recordo-me do célebre ditado 
indiano que diz: “o que entra pelo cérebro sai pelos músculos” 
significando dizer que, seja o que for que formos capazes de 
imaginar, seremos igualmente capazes de realizar.

Ao final, os técnicos brasileiros e suecos chegaram a um 
modelo de radar, que mesmo tendo reduzidos ao máximo seus 
componentes, tinha um peso de 1200 Kg. Que aeronave servi-
ria de suporte a este radar? Por razões óbvias deveria ser uma 
aeronave de fabricação brasileira e se pensou inicialmente no 
EMB-120 ou “Brasília”, mas com 1200 kg, faltava ao Brasília 
potência de motor para alçar voo com tamanho peso adicional. 
Imaginou-se até em adaptar um foguete acoplado ao Brasília 
que o ajudaria somente no momento da decolagem. Cheguei a 
ver o desenho de um protótipo destes.

Por fim, com a participação decisiva da Embraer, descartou-
se o Brasília e a solução apontava para o EMB -145, aeronave 
à reação, produto recente da empresa e que resolveria a ques-
tão da potência. Ponto para nossa Embraer! Por ter aceito o 
desafio de projetar uma aeronave de uso comercial, adaptan-
do-a para receber um radar de 1200 kg no seu dorso e modi-
ficando toda a sua aviônica para absorver uma tecnologia até 
então inédita no Brasil. 

Assim foi que na manhã do dia 24 de julho de 2002, as-
sistimos todos ao “roll out” do R-99A, o primeiro avião-
radar brasileiro, em cerimônia emocionante realizada nas 
instalações da Embraer.

Aeronaves R-99A e R-99B 25
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Uma conquista e tanto!

03 aeronaves EMB-145 de sensoriamento remoto R-99B

*Já o R-99B, também tendo como plataforma o EMB-145, 
recebeu o radar canadense de abertura sintética, que era e 
ainda é fundamental para a vigilância ambiental. Esta aero-
nave representa, de fato, um salto tecnológico extraordinário 
pelos recursos de que dispõe e que nos colocou em desta-
que no mundo, e pela qualidade e precisão com que conduz 
a vigilância ambiental – uma ferramenta indispensável. Mais 
uma vez a Embraer – que foi uma parceira importantíssima – 
mostrou toda a sua capacidade em absorver um equipamento 
que incorporava muitos meios eletrônicos sofi sticados e que, 
adaptando um avião de carreira, transformou-o em uma pla-
taforma de incrível efi cácia. Todos com a chancela da Embraer, 
nossa vitoriosa empresa nacional.

Estou dando este destaque às aeronaves do SIVAM, porque 
considero esta uma abordagem extremamente importante, já 
que essas duas aeronaves representam, na verdade, uma mu-
dança capital na vigilância territorial e ambiental em nosso país.

- 10 radares meteorológicos EEC-Gamic
- 295 outros sensores: 
- Clima (81)
- Relâmpagos (14)
- Hidrológicos (200)
- 5 receptores (estações) de imagem satélite
- 04 sistemas ILS
- 03 (estações) HF DFS de navegação
- 99 aviões ALX mono e bipostos

- TELECOMUNICAÇÕES 
- 424 terminais leves de recepção de satélites (VSAT)
- 26 terminais de dados satélite
- 05 estações de comunicação Hubs SATCOM
- 32 estações de rádio terra-ar (224 rádios)
- 21 estações de retransmissão de comunicações
- 1.028 terminais de acesso de dados

- PROCESSAMENTO DE DADOS 
- 03 centros de coordenação regionais localizados em Ma-

naus, Porto Velho e Belém

26 Unidade Vigilância (UV) de Tiriós - PA

- 10 radares meteorológicos EEC-Gamic
- 295 outros sensores: 
- Clima (81)
- Relâmpagos (14)
- Hidrológicos (200)
- 5 receptores (estações) de imagem satélite
- 04 sistemas ILS
- 03 (estações) HF DFS de navegação
- 99 aviões ALX mono e bipostos

- Telecomunicações 
- 424 terminais leves de recepção de satélites (VSAT)
- 26 terminais de dados satélite
- 05 estações de comunicação Hubs SATCOM
- 32 estações de rádio terra-ar (224 rádios)
- 21 estações de retransmissão de comunicações
- 1.028 terminais de acesso de dados

- Processamento de dados 
- 03 centros de coordenação regionais localizados em 
Manaus, Porto Velho e Belém

- 01 centro ATC em rota, na cidade de Brasília
- 01 centro ATC em rota, na cidade de Brasília
- 01 centro de coordenação geral, na cidade de Brasília

- Teste de certifi cação  
- 04 aviões de inspeção em voo Hawker 800XP

03 aeronaves EMB-145 de sensoriamento remoto R-99B*
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A implantação do SIVAM consumiu nove mil homens/hora 
de trabalho de planejamento, entre setembro de 1990 e abril 
de 1992.

Durante seus cinco anos de implantação, dois artífices 
importantíssimos desta conquista se apresentam: o Pre-
sidente da CISCEA/CCSIVAM, Major-Brigadeiro do Ar José 
Orlando Bellon e seu Vice-Presidente, Brigadeiro do Ar 
Teomar Fonseca Quírico. 

Esses dois oficiais generais tiveram, fora de dúvida, impor-
tância capital na condução do projeto SIVAM e foram escolhi-
dos pelo Tenente-Brigadeiro do Ar Marcos Antônio de Oliveira 
para sucedê-lo, por características de suas personalidades. O 
Major-Brigadeiro Bellon, um entusiasta, parecia talhado para a 
missão de Presidente da CCSIVAM, onde se exigia dele o co-
nhecimento profundo das muitas nuances do projeto, as quais 
defendia com indômita garra diante das muitas plateias com 
que foi confrontado, em mais de 90 horas de aparição na TV 
(horas editadas), fora as inúmeras matérias em jornais e revis-
tas em todo o Brasil. Essa era minha função: divulgar o projeto, 
tarefa muitas vezes simplificada pela qualidade do interlocutor 
principal do SIVAM, o Major-Brigadeiro Bellon.

O Vice-Presidente da CCSIVAM, Brigadeiro Quírico, meu 
colega de turma, com suas atitudes sóbrias e dotado de 
uma personalidade sólida, onde se alinhavam a pertinácia, 
a concentração e uma inesgotável capacidade de trabalho, 
conduzia o dia-a-dia do projeto, participando de todas as 
suas ações. Literalmente todas.

Quando Capitães no grupo de caça, o Major-Brigadeiro Bellon e 
o Brigadeiro Quírico vivenciaram alguns episódios, onde confronta-
dos por condições extremas, desenvolveram uma irrestrita con-
fiança, de parte a parte, consolidando entre ambos uma amizade 
forjada no respeito e admiração, que de maneira muito precisa veio 
a se refletir na condução do SIVAM.

Como costumo dizer: não precisavam ler a partitura... tocavam 
de ouvido!

Vale mencionar também, por um dever de justiça, os demais 
Presidentes da CISCEA/CCSIVAM que se seguiram: 

- Tenente-Brigadeiro do Ar Ramon Borges Cardoso;
- Major-Brigadeiro do Ar Álvaro Luiz Pinheiro da Costa;
- Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino;
- Major-Brigadeiro do Ar José Roberto Machado e Silva;
- Major-Brigadeiro do Ar Carlos Minelli de Sá; e
- Major-Brigadeiro do Ar Sérgio Roberto de Almeida. 

Mais do que competência, talento, criatividade, inovação, capa-
cidade de adaptação, critérios, ritmo e efetiva entrega, havia um in-
grediente que permeava toda a Comissão do SIVAM: o entusiasmo. 

Isso foi marcante e um fato incontestável. Fomos todos 
movidos a entusiasmo. Do Presidente, do Vice-Presidente da 
CCSIVAM até o mais simples elemento desta saga, todos viven-
ciaram o projeto com entusiasmo. Cada conquista era celebra-
da com muita alegria. Cuidávamos da coisa pública (do Estado 
Brasileiro) como se fosse nossa, particular, onde cada um se 
esmera, para que tudo saia perfeito.

Unidade Vigilância (UV) de Boa Vista - RR

- Tenente-Brigadeiro do Ar Ramon Borges Cardoso;
- Major-Brigadeiro do Ar Álvaro Luiz Pinheiro da Costa;
- Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino;
- Major-Brigadeiro do Ar José Roberto Machado e Silva;
- Major-Brigadeiro do Ar Carlos Minelli de Sá; e
- Major-Brigadeiro do Ar Sérgio Roberto de Almeida. 
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Inesquecíveis mesmo eram as celebrações no Clube de 
Aeronáutica a cada fi nal de ano, onde nos juntávamos, to-
dos, para celebrar as inúmeras vitórias. Havia um sentimen-
to de justo orgulho no ar por pertencer a este grupamento 
humano. Como dizia o Major-Brigadeiro Bellon “Os 300 de 
Esparta“, fazendo alusão ao fi lme que exaltava os guerrei-
ros espartanos, exemplo histórico de entrega e persistência.

Um projeto de 1,4 bilhões de dólares que mobiliou a Ama-
zônia de fantáticos ativos de vigilância ambiental e territo-
rial e muitos sensores, que permitem hoje termos o efetivo 
controle do espaço aéreo e promovermos a sua defesa. 

No dia da inauguração do projeto SIVAM, assim se referiu 
o Presidente da República:

“Desenvolvimento se faz com trabalho, investimento e 
conhecimento. Conhecimento, no caso da Amazônia, requer 
um esforço especial. A Amazônia ganha um input extraor-
dinário hoje com a inauguração do Sivam. Este é o momento 

da combinação de um novo trabalho realizado por diversos 
órgãos de governo... e que marca um divisor de águas na 
história dessa região. O SIVAM é um projeto que sofreu crí-
ticas e incompreensões, mas que se confi rmou com uma 
iniciativa que era inadiável, imprescindível para darmos di-
reção ao desenvolvimento da região amazônica. Há muita 
gente que fala sobre a importância da nossa soberania...
importante mesmo é exercer efetivamente a soberania. Es-
tamos pondo em funcionamento um sistema que nos dará 
um controle mais efetivo do território e do espaço aéreo da 
região amazônica”

Fernando Henrique Cardoso

Então, você que está lendo essas linhas e que fez parte 
desta saga, pode se orgulhar de ter sido um dos protagonis-
tas dela, que com denodo e entrega, deram seiva à realiza-
ção do maior projeto ambiental da Terra.

Defi nitivamente, fi zemos história.

29
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“Filho meu não voa no escuro”

Em Dançando no Escuro (2000), filme dirigido por Lars 
Von Trier, Selma, personagem vivida pela cantora e também 
atriz Björk, vê-se colocada em uma situação complicada: ela 
começa a perder a visão, por causa de uma doença hereditária 
e degenerativa. No contexto, degeneração também pode ser o 
termo utilizado para dizer o que ocorre com a potência dissipa-
da pelas fontes das redes elétricas, ou seja, há uma diminuição 
considerável nos valores desejados. Um declínio na força que 
ocorre de qualquer forma com o tempo. Cabe à Comissão de 
Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) 
garantir a revitalização do ciclo de vida energética dos Destaca-
mentos, seguindo o plano de ampliação do sistema de energia. 

Garantir que um Destacamento tenha sua fonte autônoma 
de obtenção de energia é de salubridade para a própria socie-
dade. Em caso de queda de energia da rede pública, os diversos 
Destacamentos, que controlam os voos em todo o território 
nacional, se estendendo também sobre parte do Oceano Atlân-
tico, não devem deixar de operar, pois isto assegura a manu-
tenção de um eficaz fluxo de aeronaves no espaço aéreo.

 Diante de tal necessidade 
vital, a Divisão de Infraestrutu-
ra (DI) da CISCEA ficou respon-
sável, a partir de dezembro de 
2014, por gerenciar e produzir 
os projetos visando a revitali-
zação da rede de distribuição 
aérea convencional (cabe-
amentos elétricos mais co-
muns no Brasil, representado 
pela suspensão dos cabos em 
postes),  pela ampliação do 
sistema de energia da Casa de 
Força (KF)  do DTCEA-NT, as-
sim como obras civis naquela 
localidade para o recebimen-
to de novos equipamentos, 
coordenadas pelos diversos 
setores existentes na Divisão 
(arquitetura, elétrica, climati-
zação, infraestrutura).

 Perfazendo um total de 357,95 m² entre novas constru-
ções, reformas e ampliações, para que o objetivo fosse alcan-
çado, a CISCEA, por meio de contrato, contou com os serviços 
da contratada, nas seguintes etapas:

− Construir uma nova sala visando abrigar dois novos gru-
pos geradores, caracterizando uma potência maior do que 
a obtida anteriormente; 

− Construir uma bacia de contenção de óleo combustível;
− Substituir o transformador de energia para um compatível 

com a nova voltagem;
− Instalar uma Unidade Retificadora (URF) para o comando 

elétrico da KF;
− Implantar um Painel de Baixa Tensão (PBT) de distribuição 

de cargas;
− Implantar um Quadro de Distribuição de Força em Corren-

te Contínua (QDCC);
− Automatizar o sistema de energia por meio do Sistema de 

Gerenciamento de Energia (SIGE); e
− Ampliar e revitalizar as fachadas da KF.

Por: Tenente Fabrício Annichini Flores e Sargento Renan Augusto Oliveira de Carvalho

Seguindo o plano de ampliação do sistema de energia do Destacamento 
de Controle do Espaço Aéreo de Natal (DTCEA-NT), no Rio Grande do 

Norte, uma nova etapa é concluída.

Subestação de energia (KF) 
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Visando garantir as conformidades nos projetos geridos, 
as obras de reforma e a ampliação da KF foram executadas 
seguindo as atuais normas técnicas geridas tanto no âmbito 
normativo geral previsto pela Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), quanto as de caráter interno, pertencen-
tes ao Comando da Aeronáutica (COMAER), ou ainda normas 
mais específicas como as determinadas pelo Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), no tocante à infraestru-
tura e à instalação e fornecimento dos 
equipamentos elétricos previstos em 
contrato, da obtenção de materiais, 
passando pela logística necessária, até 
a entrega do objeto final. 

Falando em normatização, a cons-
trução de uma bacia de contenção 
de óleo devidamente impermeabili-
zada, capaz de conter todo o volume 
de óleo diesel, garantiu ao projeto 
atender às exigências ambientais 
para um caso de vazamento de óleo 
diesel, seja por operação normal ou 
em caso de sinistro, uma vez que a 
capacidade dos dois tanques juntos 
é de 500 litros para abastecer os 
geradores, o que seria de grande im-
pacto sem a devida proteção.

Ainda no que tange ao meio ambien-
te, mas em uma vertente diferente, 
as intempéries do local causadas pelo 

clima e posicionamento geográfico 
acabaram por intensificar o desgas-
te e a necessidade da revitalização na 
rede elétrica da Base Aérea de Natal 
(BANT) próximos a área do DTCEA-NT. 
Portanto, ao projeto foram incluídos 
novos postes e chaves seccionadoras 
com uma derivação exclusiva para o 
DTCEA-NT e outra para algumas edifi-
cações nas proximidades.

No que se refere a essa obra apresen-
tada, a última atividade registrada em di-
ário data de agosto de 2017, dependen-
do apenas de elementos burocráticos 
normais para obter seu recebimento de 
forma definitiva pelo DTCEA-NT, que já 
opera com sua KF ampliada e com suas 
fontes de maior potência, como previsto 
no plano anual e nas necessidades do 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo 
Brasileiro (SISCEAB).

No filme, Selma emprega todos seus esforços e recursos 
para conseguir pagar a cirurgia do filho, para que ele não sofra do 
mesmo mal que ela. Similarmente também age a CISCEA, junto 
ao DECEA e ao COMAER, por demanda básica como mantenedor 
dos diversos sítios operantes pelo SISCEAB, usando dos recursos 
existentes de modo a garantir que nenhuma organização assistida 
opere, de fato ou mesmo que figurativamente, no escuro.

Grupos motores geradores (GMG-1 e GMG-2) – 1.000 kVA

Tanques de óleo combustível 
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 Sistema de Tempo Severo 
Convectivo – STSC

Por: Martim Roberto Matschinske

As formações nebulosas com grande desenvolvimento ver-
tical denominadas Cumulonimbus (CB), também identificadas 
como Tempo Severo Convectivo (TSC), ocorrem em todo o es-
paço aéreo brasileiro. Elas podem ocorrer a qualquer hora, ao 
longo de todo o ano. 

  O CB é um tipo de nuvem única, capaz de gerar descargas 
elétricas atmosféricas em seu processo de desenvolvimento 
vertical que pode atingir alturas superiores a 15 km. Esse mo-
vimento ascendente pode transportar até 8.000 toneladas de 
água por minuto. 

A energia envolvida no processo de formação do CB é signi-
ficativa, fato que torna esse fenômeno meteorológico tão peri-
goso para a aviação, onde ocorre formação de granizo, saraiva, 
chuva, turbulência, formação de gelo na fuselagem e severas 
correntes ascendentes e descendentes, que podem gerar raja-
das de vento significativas junto à superfície. Uma das carac-
terísticas marcantes do CB é sua dinâmica no tempo e espaço. 

Essa dinâmica exige informações continuamente atualizadas e 
com adequada resolução e cobertura espacial.

 A ocorrência de tempo severo convectivo pode apresentar-
se de distintas formas, e em consequência diferentes procedi-
mentos de desvios podem ser utilizados pelas aeronaves.

  Devido à incidência diária de CB no espaço aéreo brasileiro, 
esse fenômeno meteorológico é o principal motivo de desvios 
solicitados pelas aeronaves. Os desvios ocasionados por essas 
formações, se não forem devidamente gerenciados, podem 
aumentar significativamente o tempo de voo, o consumo de 
combustível e a emissão de CO2, além do desconforto aos pas-
sageiros.

O emprego dos radares de bordo das aeronaves é o principal 
recurso utilizado pelo piloto, até então, na tomada de decisão 
para solicitação de desvios ao órgão de controle, em função de 
formações severas. 

Nesse sentido, a Comissão de Implantação do Sistema de 

Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) contratou o desenvolvi-

mento do Sistema de Tempo Severo Convectivo (STSC), cen-

tralizado no Primeiro Centro Integrado de Defesa e Controle 

do Tráfego Aéreo (CINDACTA I), visando atender às seguintes 

demandas: Tipos e classificações de nuvens

Linha de instabilidade

Movimento convectivo gera o CB
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- Necessidade de gerenciar os impactos operacionais do 
TSC em todo o espaço aéreo brasileiro;

- Disponibilização de informações precisas e atualizadas re-
lativa ao TSC;

- Acesso a esses dados diretamente pelos sistemas opera-
cionais SAGITARIO (Sistema Avançado de Gerenciamento 
de Tráfego Aéreo), SIGMA (Sistema Integrado de Gestão 
de Movimentos Aéreos) e outros; e

- Garantia da integridade, disponibilidade e confiabilidade 
para uso pelo Gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM, do 
inglês Air Traffic Management).

O sistema desenvolvido pode ser tratado, de uma forma 
simplificada, como um integrador e qualificador dos dados 
sensoriados de descargas elétricas atmosféricas e de radares 
meteorológicos, visando ao seu emprego direto pelas diversas 
aplicações do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 
(SISCEAB), conforme apresentado no diagrama seguinte. 

A atualização das informações disponibilizadas pelo STSC 
ocorre com base no conjunto de dados “novos” recebidos e uti-
lizados no processamento, cuja taxa de atualização é sempre 
inferior a três minutos.  

Diagrama do STSC
A rápida atualização dessa informação visa, em especial, 

atender diretamente aos sistemas de gerenciamento e contro-
le do tráfego aéreo. Para esse emprego, o STSC disponibiliza o 
produto de Tempo Severo Convectivo em formato XML (eXten-
sible Markup Language).

Cada célula convectiva identificada é registrada e contem-
pla suas demais características associadas, como a posição 
geográfica, horário e fonte (radar e/ou Descargas Elétricas 
Atmosféricas - DEA).

Além disso, o produto de TSC pode ser visualizado em uma 
interface Web, onde as células convectivas são apresentadas 
e posicionadas sobre o Mapa Google, disponível no endereço 
https://www.redemet.intraer/stsc. 

Obscurecido/Embutido
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AMHS – A Modernização do Sistema de 
Tratamento de Mensagens ATS

As mensagens inerentes 
ao Serviço Fixo Aeronáutico 
(SFA), como as que contém 
os dados de Plano de Voo, 
dados de Serviços de Tráfego 
Aéreo (ATS) e, Meteorologia 
(MET) e outros, são transmi-
tidas utilizando um sistema 
de tratamento de mensagens 
aeronáuticas.

O sistema responsável 
pela execução desse serviço 
é denominado AMHS (Aero-
nautical Message Handling 
System). Compreende um 
conjunto de servidores, es-
tações de trabalho, ativos de 
rede e outros recursos de in-
formática, todos interligados, 
responsáveis pela recepção, 
transmissão, processamento, 
comutação, armazenamen-
to e roteamento de mensagens inerente ao SFA.

Neste ano, a Divisão Operacional (DO) da Comissão de Im-
plantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) 
e a empresa Atech, em conjunto com o Centro de Tratamento 
de Mensagens Aeronáuticas de Brasília (CTMA-BR) e o Subde-
partamento Técnico (SDTE) do Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo (DECEA), concluíram com êxito a atualização do 
sistema AMHS brasileiro no Primeiro Centro Integrado de De-
fesa e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA I), localizado em 
Brasília.

O novo AMHS substituiu os sistemas anteriores, em uso des-
de 2009 nos CTMA de Brasília e Manaus, centralizando todo o 
processo no CTMA de Brasília, no CINDACTA I, e possibilitan-
do melhorias na capacidade de atendimento para o aumento 
do número de movimentos aéreos no espaço aéreo brasileiro. 
Este sistema permite ainda um maior tamanho de mensagens, 
maior capacidade de endereçamento, maior velocidade de 
transmissão, além de possibilitar a inclusão de anexos (áudios, 
gráficos, imagens, etc.).

A modernização possibilitou um robustecimento, oferecen-
do nova infraestrutura de hardware e atualizações de software 
para fornecer um ambiente modernizado ao AMHS, incluindo 
uma solução de alta disponibilidade em cluster (servidores 

trabalhando de forma integrada), redundâncias e de-
sempenho para um volume de processamento diário de 
750.000 mensagens.

O AMHS fornece serviços de mensagens para vários 
assinantes nacionais e internacionais de forma ininter-
rupta, como as salas de Serviços de Informações Aero-
náuticas (AIS) civis e militares, Sistemas de Defesa Aé-
rea, Controle de Tráfego Aéreo (ATC) e ATS nos centros 
de controle de tráfego aéreo, torres de controle e cen-
tros de operações militares, além dos Sistemas de Ge-
renciamento do Fluxo do Tráfego Aéreo (ATFM), Busca e 
Salvamento (SAR), Aviso aos Aeronavegantes (NOTAM), 
Meteorologia (MET) e outros.

Considerando a criticidade deste processo de migra-
ção do atual AMHS para o novo, devido ao envolvimento 
de vários assinantes, como ATC, ATFM e Meteorologia 
Operacional (OPMET), bem como outros sistemas do DECEA, 
várias reuniões de planejamento foram realizadas entre 
a CISCEA, a empresa Atech, o CTMA-BR e as autoridades 
de navegação aérea no Brasil para alcançar uma defini-
ção conjunta da melhor estratégia de transição dos sis-
temas, evitando qualquer impacto nas atividades opera-
cionais realizadas pelo CTMA-BR.

Arquitetura do novo AMHS no CTMA-BR
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Sistema de Gerenciamento Técnico

O Sistema de Gerenciamento Técnico (SISGTEC) foi concebido como a principal 
ferramenta do Centro de Gerenciamento Técnico (CGTEC) do Sistema de Controle 
do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), que tem a missão de monitorar continua-
mente o estado dos recursos de infraestrutura de suporte ao controle do espaço 
aéreo brasileiro e de disponibilizar informações aos seus diversos usuários. Entre 
os recursos a serem monitorados pelo sistema estão:

- Ativos de rede (roteadores, switches, etc.);
- Sistemas de vigilância (radares, ADS-B, etc.);
- Sistemas de auxílio à navegação (ILS, DME, EMS, etc.);
- Sistemas de comunicações móveis (HF, VHF, UHF, ADS/CPDLC);
- Sistemas de comunicações fixas (enlaces satelitais, MPLS);
- Centros de Controle (APP, ACC, COpM, TWR);
- Rede ATN; e
- Sistemas de energia e climatização que suportam a operação dos equipamen-

tos.

O sistema recém implantado propiciará ao CGTEC a capacidade de cumprir sua 
missão e disponibilizar, em tempo real, as informações aos seus clientes: Subde-
partamento Técnico (SDTE) do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA), Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), Parque de Ma-
terial de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ), Centros Integra-
dos de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTAs), Serviço Regional 
de Proteção ao Voo de São Paulo (SRPV-SP), Grupo Especial de Inspeção em Voo  
(GEIV), Divisão de Operações Correntes (DIVOC) do Comando de Operações Aero-
espaciais (COMAE) e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 
os quais necessitam de informações acuradas quanto ao estado da infraestrutura 
técnica do SISCEAB para o cumprimento das suas respectivas funções.

Com a utilização do SISGTEC será possível uma rápida localização das causas 
de falhas em qualquer um dos recursos monitorados e, portanto, agilizar o reparo 
de problemas. Assim, o CGTEC estará apto a cumprir com atribuições como:

- Monitoramento da funcionalidade de sistemas, equipamentos e redes compo-
nentes do SISCEAB, em tempo real;

- Coordenação das ações técnicas dos órgãos regionais, locais ou de empresas 
de suporte logístico contratadas;

- Fornecimento de dados para apoio à decisão a seus clientes;
- Realização de intervenções remotas de acordo com a viabilidade técnica;
- Fornecimento de indicadores para apoio ao planejamento (diagonais de subs-
tituição, etc.); e

- Gerenciamento de manutenções preventivas e corretivas.

Para a implantação do SISGTEC, foi adotada a solução da empresa chamada 
CPqD Intelligent Management, uma plataforma de gerenciamento de redes e ser-
viços que vem sendo utilizada por grandes operadoras de telecomunicações. A 
empresa Harris Corporation contribuirá com a operação do sistema e a prestação 
de serviços técnicos especializados, no consórcio firmado entre as duas empresas 
para a execução do projeto.

O projeto da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aé-
reo (CISCEA) contempla:

- Fornecimento da licença de uso do CPqD Intelligent Management;
- Instalação e configuração da solução;
- Construção do conjunto de regras de correlação e alarmes; e
- Treinamento, operação assistida e garantia técnica. 

A integração com outros sistemas de gerência existentes é um dos pontos for-
tes do SISGTEC, realizada por meio da solução CPqD Intelligent Management, na 
medida em que propicia uma visão integrada de toda a rede. 

Por: Cleber Rodrigues Baptista

Prédio do Núcleo do Centro de Gerenciamento Técnico (NuCGTEC)

Dashboard do SISGTEC

Vídeo wall no CGTEC onde será apresentada a visualização
disponibilizada pelo SISGTEC
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Estações Meteorológicas
Fundamentais para a operação dos aeroportos

Para operar de forma segura e efi-
ciente durante pousos, decolagens e 
em rotas, a aviação comercial e militar 
demanda dados meteorológicos preci-
sos, em tempo real e de forma contí-
nua, principalmente quando estas con-
dições são adversas nas tempestades. 

A meteorologia é um importante 
fator nos atrasos e interrupções do 
transporte aéreo. 

No planejamento do voo, a mete-
orologia é determinante para sua se-
gurança e implica diretamente na sua 
eficiência, por isso as informações 
meteorológicas precisam ter um nível 
de confiança e de previsibilidade extre-
mamente altos.

Nos pousos e decolagens, a Esta-
ção Meteorológica de Superfície (EMS) 
informa os dados para cálculo de sus-
tentação e também para saber se há 
condições mínimas de segurança para 
a operação.

Nas pistas são instaladas as EMS, 
um complexo de sensores de altura de 
nuvens, visibilidade, vento, temperatu-
ra e umidade, pressão e chuva, com 
configuração dependente do volume 
de tráfego aéreo, topografia e cate-
goria operacional do aeroporto. Com 
base nestas informações são abertas 
ou fechadas as pistas, e os pilotos são 
informados sobre os dados, para que 
possam configurar adequadamente 
os ajustes para pousos e decolagens.

Quanto ao espaço aéreo, duas ve-
zes por dia são realizadas radiosson-
dagens para medição das condições meteorológicas a até 25 
Km de altura, para detectar zonas de congelamento, ventos e 
turbulência em alturas, e para fornecer dados indispensáveis 
para as previsões meteorológicas.

As EMS têm que atender, obrigatoriamente, aos requisitos 
das normas nacionais e internacionais. Desta forma fica evi-

dente a extrema importância deste tipo de equipamento para a 
operação do aeroporto e para o Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

As estações meteorológicas são sistemas bastante comple-
xos, no que tange aos seus sensores, que empregam tecnolo-
gias do tipo laser, ultrassom e óptico, e são instaladas ao longo 
das laterais das pistas dos aeródromos, a distâncias que po-

Por: Jorge Kushikawa

EMS-2 do aeroporto de Corumbá - MT
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dem chegar a vários quilômetros da central de processamen-
to, sendo conectados por fibra óptica. Empregam arquitetura 
redundante, para aeroportos com grande movimento, além de 
incorporarem as recentes tecnologias de comunicação digital e 
de processamento de sinal, garantindo a confiabilidade reque-
rida para sua aplicação.  

Durante o ano de 2017, foram concluídas as instalações das 
estações meteorológicas EMS-1 para os aeroportos de Ponta 
Pelada - AM e Florianópolis - SC, EMS - 2 para o aeroporto de 
Corumbá - MS e EMS - 3 para o Centro de Lançamento da Bar-
reira do Inferno – RN (CLBI), com previsão de conclusão até o 
final deste ano das EMS - 1 para o aeroporto Internacional de 
Brasília - DF e o aeroporto internacional de Campo Grande - MS. 

Recentemente as EMS - 1 do aeroporto de Pirassununga - SP, 
do Aeroporto de Santa Maria - RS e do aeroporto de Canoas 
- RS, a exemplo do que ocorrera em 2016 com a EMS-1 do 
aeroporto de Cachimbo - PA, também receberam um up-
grade para a nova plataforma do sistema AviMet v 7.4, e 
os relatórios de METAR AUTO e SPECI AUTO estão sendo 
enviados ao sistema OPMET. 

Isto foi possível devido à introdução do Sensor de Tempo 
Presente (PWD 22), que combina o sinal óptico, o detector de 
umidade Raincap (sensor de precipitação) e o sensor interno 
PT100, para codificar o tempo e os dados de descargas atmos-
féricas oriundos do sistema GLD 360, que demonstrou ser um 
serviço seguro via web.  

Para os próximos dois anos, estão previstas as instalações 
de Estações Meteorológicas para os Aeroportos de Palmas - 
PE, Santarém - PA, Guarulhos - SP, Aracaju - SE, Lagoa Santa 
- MG, Rio de Janeiro - RJ e Fernando de Noronha - PE.

Ainda para o próximo ano, está previsto o 
fornecimento de uma Estação Meteorológi-
ca de Superfície Autônoma (EMS-A), para o 
aeroporto de Barbacena - MG, com AFIS Re-
moto na Escola Preparatória de Cadetes do 
Ar (EPCAR). Essa implantação é um projeto 
piloto, que servirá como prova de conceito 
para implantações futuras, em diversos ae-
roportos brasileiros.  

A EMS-A foi desenvolvida com o objetivo 
de operar de forma totalmente autônoma, 
visando dar apoio à área operacional em 
sítios remotos. Esta EMS dispensa a inter-
venção humana, gerando boletins de voz 
ou escritos. Seus sensores medem, auto-
maticamente, temperatura, pressão, velo-
cidade do vento, altitude da camada base 
e visibilidade, enviando um reporte para o 
OPMET, que é um banco de operações me-
teorológicas disponível para os pilotos.

Evidencia-se, portanto, que ao gerenciar a 
implantação dessa grande gama de equipamentos e sistemas 
voltados para a coleta e distribuição de dados meteoroló-
gicos, a CISCEA contribui de forma inequívoca para o incre-
mento da segurança, da fluidez e da eficiência das opera-
ções afetas ao tráfego aéreo, tanto em sua vertente civil 
quanto nas aplicações militares.

EMS-3 do Centro de Lançamento Barreira do Inferno (CLBI) - RN
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A Garantia Técnica na 
Logística do SISCEAB
Sua importância e 
Complexidade
Por: José Júnior Anastácio Cardoso

A Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo (CISCEA) tem como missão a implantação de novos sistemas 
para atender ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasilei-
ro (SISCEAB). Estas implantações visam atualizar os sítios pela insta-
lação de novos equipamentos com tecnologia no estado da arte. Esta 
dinâmica traz diversos serviços importantes para manter a operacio-
nalidade do sítio ou destacamento com os novos sistemas. Dentre os 
serviços capitaneados pelo título logístico, pode-se destacar transpor-
te e armazenamento de equipamentos e sobressalentes, treinamen-
to, documentação técnica, montagem e instalação nos sítios, serviços 
de recebimento em campo de equipamentos após instalados, garantia 
técnica, alocação de sobressalentes na rede de suprimento, logística 
reversa, entre outros. 

A equipe de logística da CISCEA faz com que os serviços contra-
tados, bem como as pessoas lotadas nos sítios, nos Regionais, nos 
Parques e nas contratadas se inter-relacionem, executando as ações 
logísticas programadas de modo harmônico, para que a operaciona-
lidade dos diversos sistemas instalados se mantenha em elevados 
índices de confiabilidade e disponibilidade, garantindo a segurança 
operacional na proteção ao voo no território brasileiro. 

Estes procedimentos são basilares e importantes para o SISCEAB, 
requerendo da equipe de logística total dedicação para zelar por diver-
sos sítios ao mesmo tempo. 

A seguir, no decorrer deste artigo, passaremos a tratar com 
maior enfoque do serviço de garantia técnica, componente logís-
tico muito importante na manutenção da vida útil de um sistema 
eletroeletrônico instalado e operando, programado para manter 
um alto grau de confiabilidade.

Garantia Técnica
A garantia técnica passou a ser o componente diferencial no pós-

venda a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os fabricantes 
passaram a pensar na fidelização de seus clientes. Este pensamento 
espalhou e progrediu pelo mundo da industrialização na era moder-
na, perdurando ao longo da era contemporânea e chegando até nós. 
Vários fabricantes e fornecedores brasileiros adotaram este serviço 
para o usuário final. Desde a criação da CISCEA, este tipo de serviço 
vem sendo parte das especificações logísticas em seus dife-
rentes projetos. Assim, é bem comum e notório constatar em 
projetos da CISCEA documentos incorporando esta boa prática 
à gestão do serviço. 

A garantia técnica, que originariamente trabalhava com durações 
fixas e curtas, hoje já se diversifica oferecendo serviços com durações 
flexíveis e maiores, de acordo com cada equipamento, que em muitos 
casos podem se tornar interessantes econômica e ambientalmente 
para o SISCEAB. 

Atualmente a equipe de logística da CISCEA faz a gestão da garantia 
técnica simultaneamente para uma grande diversidade de sistemas e 
equipamentos, aplicados nas áreas de detecção radar, telecomunica-
ções, meteorologia, eletrônica, energia, climatização e tratamento e 
visualização de dados de diferentes fabricantes e fornecedores, en-
volvendo mais de 100 sítios implantados e operando com diferentes 
tipos de equipamentos (radar, V/UHF, central de áudio, EMA, EMS, 
SAGITARIO...), conforme pode ser visto na tabela a seguir. 

Durante o período de garantia técnica, geralmente com duração 
de dois anos, o serviço de manutenção dos sistemas e equipamentos 
mencionados anteriormente fica a cargo da contratada, mediante su-
pervisão do corpo técnico do SISCEAB. Nesse período, eventuais fa-
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lhas serão avaliadas e reparadas pelas equipes mencionadas. Este 
intercâmbio de conhecimentos práticos permite ao corpo técnico 
do SISCEAB, com treinamento nos equipamentos e sistemas, fa-
zer uma atualização na programação logística para estes possam 
operar ao longo de sua vida útil dentro do coeficiente de confiabi-
lidade especificado. 

Importância 
A garantia técnica, juntamente com os demais serviços elencados 

como serviços logísticos, são essenciais ao bom funcionamento dos sis-
temas implantados.

Nesse sentido, à exceção do serviço de recebimento em campo, onde 
há participação dos técnicos locais, o primeiro serviço onde realmente a 
equipe técnica local treinada participa é na execução dos primeiros aten-
dimentos, para sanar eventuais falhas durante o período de garantia téc-
nica. Este procedimento muitas vezes logra êxito, dispensando, assim, o 
atendimento por parte da contratada, ficando a esta obrigação do reparo 
do item em falha em oficina.

Como já mencionado, o sucesso das ações de manutenção, seja du-
rante a garantia técnica ou após, está ligado à justaposição dos demais 
serviços logísticos vinculados, quais sejam, equipe técnica treinada, docu-
mentação técnica e operacional disponível e atualizada, sobressalentes 
disponíveis, catalogados e controlados, meio de 
transporte para sobressalentes disponível-e estru-
tura de comunicação e processamento ágil. 

No âmbito da CISCEA e aplicados ao SISCEAB, po-
de-se observar também a busca pela execução da 
amplitude total dos serviços. Nesse sentido, alguns 
serviços de TI estão sendo desenvolvidos e implan-
tados visando à melhoria da gestão logística e das 
ações de telessupervisão e telemanutenção, com a 
integração do técnico de acesso remoto com o téc-
nico do laboratório local, facilitando e agilizando as 
atividades no serviço de garantia técnica. 

Complexidade
As dimensões do território nacional, a 

quantidade de sítios em atendimento, a quantidade 
de equipamentos e de fabricantes diferentes, as 
diferenças climáticas e a escassez de mão-de-
obra qualificada, dentre outras especificidades, 
tornam a gestão da garantia técnica e serviços 
correlatos um verdadeiro desafio.

Sabendo destas situações, os projetos da CISCEA são criados em-
butindo alguns documentos orientativos para facilitar e doutrinar a 
aplicação da garantia técnica. Dentre esses documentos, destaca-se 
a especificação logística, que apresenta as diretrizes desejadas para o 
fornecimento de diversos serviços, inclusive o de garantia técnica, tais 
como sua duração, condições técnicas para o exercício das atividades, 
procedimentos de atuação e obrigação das partes. Inclui, ainda, o Ma-
nual de Acionamento da Garantia Técnica (MAGT), que visa disciplinar 
entre sítio, fabricante e CISCEA os trâmites dos chamados em garan-
tia técnica. Este manual é confeccionado pela fabricante, avaliado e 
aprovado pela equipe de logística da CISCEA e distribuído para o sítio 
e seu respectivo regional - os Centros Integrados de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTAs) e o Serviço Regional de Prote-
ção ao Voo de São Paulo (SRPV-SP).

Resumidamente, o conteúdo do MAGT é composto das seguintes 
informações para uso das organizações envolvidas: meios de comuni-
cação disponibilizados pela fabricante, contatos, horários, localização 
das oficinas, equipamentos cobertos pela garantia técnica, formulário 
para registro de falhas e encaminhamento às organizações respon-
sáveis, um fluxograma que detalha os passos a serem seguidos para 
abertura, preenchimento e encaminhamento de um chamado, um flu-
xograma que detalha os passos a serem seguidos pelas partes para 
envio de itens em falha para reparo e retorno de itens reparados. 

É notório que, se durante e após o término do período de  

garantia técnica o fornecimento  logístico  for abrangente e su-

ficientemente adequado  para  apoiar as atividades de manuten-

ção, disponibilizando aos técnicos locais responsáveis em manter 

os equipamentos e sistemas  operacionais, o suporte técnico, o 

treinamento, os sobressalentes, os instrumentos de testes, fer-

ramentas e a documentação técnica, a segurança operacional es-

tará garantida e a satisfação do cliente será atingida, pois uma 

logística bem adequada é a alma para o bom resultado.

Ano
Contratos Garantias Técnicas

Iniciados Sítios envolvidos Iniciadas Finalizadas

2014 47 74 107 88

2015 45 102 171 151

2016 45 87 141 113

2017 18 32 43 113

Totais 155 295 462 465

Equipe da Divisão de Logística da CISCEA
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Radar LP23SST NG

A Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Es-
paço Aéreo (CISCEA) firmou, em dezembro de 2016, um con-
trato para substituição dos radares TRS2230 nas localidades 
de Gama - DF e de Canguçu - RS por radares LP23SST NG, uma 
nova geração do consagrado radar primário de vigilância de 
rota LP23SST que contempla características para aplicações 
civis e militares.

Esse radar incorpora as últimas tecnologias de hardware e 
software para a detecção de alvos não cooperativos, com al-
cance horizontal superior a 380 Km e alcance vertical superior 
a 10 Km, permitindo fazer a detecção de alvos em grandes vo-
lumes de espaço aéreo.

O radar primário de longo alcance LP23SST NG pode empre-
gar as seguintes configurações:

- Configuração padrão, dotada de oito módulos de potência 
em estado sólido, com um alcance de 205 milhas náuticas 
(380 Km); e

- Configuração estendida, dotado de 16 módulos de potência 
com um alcance de 250 milhas náuticas (463 Km).

Além disso, os radares adquiridos são dotados de funcionali-
dades militares de proteção eletrônica e de capacidades duais, 
tais como detecção tridimensional e aumento da capacidade de 
rastrear alvos lentos e alvos rápidos.

O radar LP23SST NG pode operar em configuração comple-
tamente autônoma ou associado (co-montado) com um radar 
secundário ou um IFF (Identification Friend or Foe, que significa 
Interrogador Amigo-Inimigo).

Esse radar foi projetado para operar 24 horas por dia, 365 
dias por ano. Ele pode ser conectado aos Centros de Controle 
de Área (ACC) por meio de uma grande gama de formatos e 
protocolos de comunicação.

Concebido para operar em alta disponibilidade, o radar com-
preende canais duplicados com chaveamento automático en-
tre os canais. O seu baixo custo do ciclo de vida advém de uma 
concepção altamente confiável do transmissor, que é total-
mente de estado sólido, e de reduzido número de partes subs-
tituíveis (LRU - Line Replaceable Unit), associados ao Sistema 
de Monitoramento e de Controle Remoto (RCMS), que reduz ao 
mínimo a quantidade e o tempo de manutenção.

Sua concepção permite que o radar opere sem nenhuma 
assistência local e todas as suas principais funções são contro-
ladas e monitoradas remotamente, a partir do RCMS.

Além disso, o radar LP23SST NG é dotado de um canal me-
teorológico integrado, permitindo gerar dados meteorológicos 
efetivos de acordo com a norma US National Weather Service 
(NWS), em toda a faixa de detecção do radar, o que possibilita 
ao ACC um excelente discernimento sobre a posição do alvo 
em relação ao ambiente de voo.

O LP23SST NG atende aos requisitos de desempenho de or-
ganismos internacionais, tais como a Organização Internacio-
nal de Aviação Civil (OACI/ICAO) e a Organização Europeia para 
a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol).

Os radares LP23SST NG são fabricados no Brasil e exporta-
dos para todo o mundo, o que nos permite acesso rápido e fácil 
a todo o projeto e assistência técnica por parte do fabricante, 
minimizando os custos de logística.

Por: Manuel Luiz Ribeiro

Antena radar

Estação radar
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O Sistema PLATAO

O sistema PLATAO (Plataforma Avançada de Treinamento e Atualização 
Operacional) é um simulador de controle de tráfego aéreo, especificado e 
desenvolvido com o objetivo principal de apoiar as atividades de formação 
e capacitação de controladores de tráfego aéreo. Para o cumprimento deste 
objetivo, o sistema PLATAO possui diversos recursos, com destaque para as 
seguintes funções:

- Estabelecimento da situação aérea simulada, composta de radares e senso-
res com simulação do envio de dados, bem como do recebimento de infor-
mações meteorológicas;

- Pilotagem de aeronaves simuladas; 
- Evolução dos planos de voo ou dos voos programados;
- Exercícios de treinamento;
- Interface Homem-Máquina (IHM) amigável de simulação de tráfego aéreo;
- Gravação de dados para revisualização;
- Simulação das mensagens enviadas e recebidas entre os sistemas TATIC (do 

inglês, Total Air Traffic Information Control), Sistema Avançado de Gerencia-
mento de Tráfego Aéreo (SAGITARIO) e Sistema Integrado de Gestão de Movi-
mentos Aéreos (SIGMA); e

- Gestão de base de dados do espaço aéreo e dos cenários utilizados nos exer-
cícios de simulação.

Essa plataforma de treinamento foi desenvolvida contemplando os mais 
modernos critérios de controle de tráfego aéreo, visando à realização de 
treinamentos práticos intensivos com a geração de cenários complexos, tais 
como as Comunicações entre Piloto e Controlador por meio de Enlace de Da-
dos (CPDLC) e o rastreamento de aeronaves com novas tecnologias, como 
ADS-B (Sistema de Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão), 
ADS-C (Sistema de Vigilância Dependente Automática por Contrato) e Multila-
teração (uma forma de vigilância independente cooperativa).

Com a solução adotada e desenvolvida para o sistema PLATAO, será pos-
sível criar exercícios de treinamento, simulando, simultaneamente, mais de 
um Centro de Controle de Área (ACC, do inglês Area Control Center), visando 
atender às necessidades de treinamento local e à distância.

O sistema poderá ser instalado em duas diferentes configurações, des-
critas a seguir:

PLATAO – Operação local
Instalação em um Laboratório de Simulação (LABSIM), juntamente com 

um sistema de controle de tráfego aéreo. Este será o modelo a ser adotado 
para o Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA) e para a Escola de Espe-
cialistas da Aeronáutica (EEAR), onde o sistema PLATAO será instalado próxi-
mo ao ambiente de treinamento dos controladores de tráfego aéreo. 

O  sistema, com todos os servidores e postos de pilotagem, será integrado 
localmente com o SAGITARIO por meio de uma rede local Ethernet.

PLATAO – Operação Remota
Nesta configuração, os centros de controle de tráfego aéreo (APP/ACC) 

conectar-se-ão ao laboratório de simulação, onde estará instalado o sistema 
PLATAO, e seus treinandos poderão realizar remotamente os treinamentos 
práticos requeridos, utilizando um ou mais consoles operacionais disponíveis 
no próprio Centro de Controle de Tráfego Aéreo, sem a necessidade de se 
afastarem de sua sede.

Principais características do PLATAO:
−  Execução simultânea de até 48 exercidos de treinamento;
− Capacidade de simulação com até 4200 aeronaves por exercício para a 

composição da situação aérea;
− Capacidade de definição de até 100 classes de performance de aeronaves;
− Execução de exercícios nas velocidades 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 1.5x, 2x, 4x e 8x;
− Processamento e atualização da evolução das aeronaves em até 1 segundo;
− Capacidade de simular, em cada exercício, até 48 sensores de um centro de 

controle;
− Capacidade de integração com até 20 sistemas de controle de tráfego aéreo 

(ACC/APP) simultaneamente por exercício;
− Capacidade de pilotagem de até 20 aeronaves por posição de pilotagem;
− Capacidade de armazenar até 4200 voos programados em biblioteca;
− Capacidade de armazenar até 20.000 planos de voo em biblioteca;
− Capacidade gerar cenários para diversas FIR (do inglês Flight Information Re-

gion);
− Capacidade de definição de uma trajetória de voo programado com até 32 

pontos, 31 trechos e 30 pontos de curva;
− Capacidade de cadastrar até 32 mapas e de até 12 sub-mapas por mapa;
− Capacidade de definição de 8 vetores de medida por posição de simulação;
− Capacidade de definição de 8 traçados poligonais por posição de simulação e 

a definição de um traçado poligonal com até 16 segmentos;
− Capacidade de definição de 8 pontos geográficos por posição de simulação;
− Capacidade de tratamento de até 1200 procedimentos de partida (SID- Stan-

dard Instrument Departure), 1200 procedimentos de chegada (STAR- Stan-
dard Instrument Arrival), 1200 procedimentos de espera, 1200 procedimen-
tos de aproximação (IAC - Instrument Arrival Chart).

Por: Francisco Accacio O. da Silva

Cenário real  X  Simulação de cenário

Visão macro da arquitetura
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Numa visão organizacional, a logística da Comissão de Im-
plantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) é 
a área que gerencia e administra os recursos, monitorando as 
operações, entregas e recebimentos de produtos e serviços. 

Composto por três setores, a Divisão de Logística (DL) 
atua com planejamento eficiente e econômico para melhor 
atender às demandas da CISCEA. Um desses setores é o de 
Suporte à Implantação (LSI), que se subdivide em três seto-
res que vamos conhecer nesta edição. 

Além de atender às solicitações internas de todas as Di-
visões da CISCEA e dos outros setores da própria Divisão 
de Logística, este setor também provê suporte na área de 
desembaraço alfandegário para as aquisições internacionais 
realizadas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA) e Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica 
do Rio de Janeiro (PAME-RJ), quando solicitado.

Setor de Desembaraço Alfandegário
É o setor responsável por promover os procedimentos 

relacionados à atividade de desembaraço alfandegário jun-
to à Secretaria da Receita Federal, Departamento de Co-
mércio Exterior, Secretaria da Fazenda e demais órgãos, 
além de realizar o processo de exportação e importação da 
CISCEA, DECEA e PAME-RJ.

Devido a constantes alterações na legislação aduaneira, os 
funcionários da Comissão estão sempre atualizados quanto às 
novas leis ou diretrizes nas atividades por eles desempenhadas, 
fazendo uma minuciosa análise da documentação apresentada 
pelo exportador antes de autorizar qualquer embarque.

O setor age com extrema eficiência e rapidez na emissão 
e retirada de documentos, tanto em aeroportos quanto em 
portos no âmbito nacional, evitando, assim, grandes despesas 
com armazenagem dos equipamentos.

Para se ter uma ideia do volume executado pelo setor, fo-
ram realizados neste ano, 98 processos de importação, movi-
mentando 591 volumes com peso bruto total de 76.379 Kg e 
valor de 22 milhões de dólares, e a exportação de 44 proces-
sos, movimentando 75 volumes com peso bruto total de 1.291 
Kg e valor de quase 4 milhões de dólares.

Setor de Transporte
É o setor responsável por planejar e coordenar todas as 

missões de transporte e suprimento, com a armazenagem de 
equipamentos, sobressalentes e demais materiais adquiridos 
pela CISCEA, para posterior remessa às localidades para a ins-
talação.

São os profissionais desse setor que providenciam o em-
barque de equipamentos, acompanham a descarga dos 

Por: Carlos Alberto Darcie e Célia Georgina Medeiros

Logística da CISCEA
Suprindo recursos 

e ampliando 
conhecimentos
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mesmos nos mais variados destinos e 
providenciam embalagens, aluguel de 
equipamentos de transporte e guin-
dastes. São eles também que solicitam 
apoio às outras unidades envolvidas 
para coordenar a descarga dos equipa-
mentos e administram a armazenagem 
de equipamentos e materiais eletrônicos 
em três armazéns, sendo dois no Centro 
de Transporte Logístico da Aeronáutica 
(CTLA) e um no PAME-RJ.

Todo o material adquirido nas comis-
sões no exterior – Comissão Aeronáuti-
ca Brasileira em Washington (CABW) e 
Comissão Aeronáutica Brasileira na Eu-
ropa (CABE), e também por contratos 
nacionais e internacionais, são cadastra-
dos no Sistema Integrado de Logística 
de Material e de Serviços (SILOMS) para 
ofi cializar o recebimento e futura distri-
buição ao local de destino. Para o cadastro de apenas um 
determinado item são necessários aproximadamente 110 
registros, que devem ser efetuados com precisão e efi ciên-
cia, permitindo assim a emissão segura de relatórios e con-
troles, tais como inventários, controle de estoque, controle 
de patrimônio para o Sistema Integrado de Administração 
Financeira (SIAFI), carga automática de material no estoque 
da organização militar benefi ciada e controle de garantias, 
dentre outras funcionalidades.

O setor é também responsável por 
coordenar, junto ao DECEA, um plano 
de missões próprias para a liberação de 
aeronaves, quando há a necessidade de 
embarques para regiões extremas do 
Brasil.

Setor de Controle Patrimonial
É o setor responsável por controlar e 

elaborar documentos e/ou planilhas re-
lativos a lançamentos contábeis no SIAFI, 
executar e controlar movimentações 
patrimoniais e lançamentos contábeis 
diversos e acompanhar, diariamente no 
sistema, as contas de estoque de dis-
tribuição, transferências e importações 
em andamento. Para isso, emite mensal-
mente relatórios analíticos que expres-
sam as movimentações realizadas para 

prestação de contas e interage sistema-
ticamente com o Grupamento de Apoio 
às Unidades do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo (GAPCEA) e a Secretaria de 
Economia, Finanças e Administração da 
Aeronáutica (SEFA).

Permanentemente, a equipe do setor 
faz a compatibilidade entre o estoque fí-
sico registrado no (SILOMS) e a escritu-
ração contábil, inclusive em relação aos 
valores escriturados no SIAFI.

Este é o setor da CISCEA que também 
realiza o controle de entrada de material 
incorporado no SILOMS, identifi cando sua 
aquisição no SIAFI e evitando, assim, a du-
plicidade de saldos entre contas contábeis, 
com base nos sistemas SIAFI, SILOMS e 
SIGA (antigo NEXO - Sistema Integrado de 
Gestão de Projetos).

Conforme demonstrado, o LSI, carac-
terizado pelo dinamismo e por uma equi-

pe coesa, executa as atividades em constante desafi o, pois 
são muitas as variáveis que necessitam ser atendidas de 
modo que não ocorram atrasos na entrega dos sistemas 
e equipamentos, de que sejam cumpridos os cronogramas 
contratuais dos projetos de implantação, além de que se 
assegure que a carga chegará ao seu destino sem nenhuma 
avaria, caso contrário acarretará sérios prejuízos à admi-
nistração e ao cumprimento dos eventos para a conclusão 
do projeto. 

Funcionarios da DL 
recebem volumes 

no armazém
do CTLA

“Além de atender 
às solicitações 
internas de todas 
as Divisões da 
CISCEA e dos 
outros setores da 
própria Divisão 
de Logística, este 
setor também 
provê suporte 
na área de 
Desembaraço 
Alfandegário”
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Por: Sidnei Gonçalves

DCL e D-ATIS: A Modernização da 
Telecomunicação Aeronáutica

O DCL (Departure Clearance) é um serviço de transmissão 
de autorização de controle de tráfego aéreo por meio de enlace 
de dados, sistema composto de um segmento de bordo, como 
função do ACARS (Airborne Communications, Addressing, and 
Reporting System - sistema digital de envio de informações en-
tre uma aeronave e as estações terrestres), e um segmento 
de solo, localizado na Torre de Controle (TWR), que permite a 
solicitação e o envio, de forma automatizada, da mensagem de 
autorização de controle de tráfego aéreo entre o piloto e o con-
trolador de tráfego aéreo à aeronave que dispuser de sistema 
de envio e recepção de mensagens, na forma escrita por meio 
de enlace de dados.

 A Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Es-

paço Aéreo (CISCEA) recentemente implantou o DCL em 24 
localidades do território brasileiro. A expansão dos serviços 
baseados em data link - enlace de dados de Serviços de Trá-
fego Aéreo (ATS) - para os aeroportos brasileiros é uma das 
principais iniciativas previstas no Programa SIRIUS do Departa-
mento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

O uso dessa nova tecnologia permite uma redução significa-
tiva de comunicação VHF, via voz, entre o piloto e o controla-
dor da torre de controle, resultando em uma maior capacidade 
de atendimento de aeronaves por parte da torre, bem como a 
redução da possibilidade de falhas de entendimento, principal-
mente no uso da fraseologia em língua inglesa.

No mesmo contexto da implantação do DCL, a CISCEA im-

Torre de Controle (TWR) de Cuiabá - MT
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plementou o D-ATIS em 24 aeroportos brasileiros. O D-ATIS 
(do inglês, Data Link – Automatic Terminal Information Service) 
é o Serviço Automático de Informação de Terminal por meio de 
enlace de dados. 

Esse serviço prestado às aeronaves permite que a tripula-
ção obtenha informações essenciais para que seu voo seja fei-
to com segurança e efi ciência. 

Semelhante ao ATIS (Serviço Automático de Informação de 
Terminal por meio de VHF), as transmissões D-ATIS contém 
informações essenciais, como condições meteorológicas do 
aeroporto, pista em uso, rotas de aproximação disponíveis, 
e qualquer informação requerida por pilotos, como NOTAMs 
(Aviso aos Aeronavegantes). Normalmente os pilotos ouvem 
a transmissão do respectivo ATIS antes de entrar em conta-
to com o centro de controle local, a fi m de reduzir a carga de 
trabalho dos controladores e descongestionar as frequências. 
Com o D-ATIS, a tripulação recebe essas informações de forma 
digital em sua cabine.

Com a solução D-ATIS, o aeroporto transmite, em tempo 
real, as informações operacionais aos pilotos por meio do en-
lace de dados.

Cada vez mais aeroportos em todo o mundo empre-
gam o D-ATIS. Essa mensagem é acessada por meio de 
um serviço de link de dados e exibida em uma tela no 
painel da aeronave (Electronic Flight Bag ou Flight Ma-
nagement System). 

Somente no período das Olimpíadas do Rio de Janei-
ro, verifi cou-se que este serviço alcançou a expressiva 
marca de 12.000 solicitações/mês.

A SITA, uma empresa parceira do DECEA em novas 
tecnologias de enlace de dados, já fornece soluções 
nessa área que permitem a autorização de decolagens 
aos pilotos (DCL) e o serviço automático de informação 
de terminal por enlace de dados (D-ATIS).

Segundo o DECEA, o investimento não é destina-
do apenas aos grandes eventos, mas também como 
parte do SIRIUS, maior programa de modernização 
feito por aquele Departamento. Uma das mais ambi-
ciosas metas deste programa é a prestação de ser-
viços de enlace de dados nos principais aeroportos 
do Brasil com a fi nalidade de modernizar a comuni-
cação de tráfego aéreo.

“O uso dessa nova 
tecnologia permite uma 
redução signifi cativa de 
comunicação VHF, via 
voz, entre o piloto e o 

controlador da torre de 
controle”

Pista de pousos e decolagens em aeródromo com a tecnologia implantada

Interface do piloto para envio e recebimento de mensagens
via enlace de dados
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O Sinal está mudando
Já trocou sua antena?

Pelo menos nos últimos cinco anos, quem por ventura tenha acesso ao 
sinal de televisão aberta e faz uso desse veículo de comunicação ouviu fa-
lar sobre a nova tecnologia que abrange o sinal emitido, deixando as emisso-
ras de transmitir o sinal analógico e passando a emitir apenas o sinal digital, 
existente há no mínimo dez anos no país. Com tal modernização os usuários 
vêm sendo informados sobre a importância da atualização da antena, do uso 
de um conversor ou da aquisição de um aparelho televisor com conversor 
integrado para recebimento do novo sinal, para que possam acompanhar a 
modernização necessária.    

Tal fato comprova que com o passar do tempo as tecnologias são apri-
moradas, sendo assim acompanhar tal avanço é de suma importância, aten-
dendo à uma necessidade domiciliar, mas também ao controle do espaço 
aéreo. Dentro dos muitos projetos de trabalho executados pela Comissão de 
Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), uma de suas 
responsabilidades é instalar radares, sistemas de comunicações e de auxílio 
à navegação aérea em todo o território nacional, de modo a garantir uma 
cobertura uniforme e concisa.

Tendo em vista esse objetivo, a CISCEA iniciou, em dezembro de 2016, na 
cidade de Recife - PE, a execução dos projetos de modernização das esta-
ções de telecomunicações remotas no âmbito do Terceiro Centro Integrado 
de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III), seguindo o plano 
anual de obras e empreendimentos destinados a atender às necessidades de 
comunicação do controle do espaço aéreo como um todo. Tais estações ope-
ram com antenas de sinais de frequência muito alta, ou sinal VHF (Very High 
Frequency), então comumente chamadas de estações VHF.

No plano de modernização previsto pelo Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro (SISCEAB) nessa localidade, a modernização das estações 
procura aperfeiçoar a segurança de voo e o controle do tráfego aéreo na re-
gião nordeste, sendo necessário ampliar a cobertura de comunicações “ter-
ra-ar” e isso inclui a implantação de novas estações VHF nos municípios de 
Crateús - CE, Mossoró - RN, Ilhéus - BA, Patos - PA, e de Floriano, São Raimun-
do Nonato e Teresina - PI.

No entanto, esse tipo de antena demanda um suporte estrutural que não é 
encontrado pronto no mercado, ou seja, é necessário executar uma obra para 
que, antes de instalado, sejam garantidas:

- Segurança: prevenção e o combate de incêndio, Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e aterramento;

- Infraestrutura: urbanização, fundações e estruturas de concreto e me-
tálica; e

- Adequação: redes externas de hidrossanitária, elétrica e eletrônica, ar-
quitetura e comunicação visual, instalações hidrossanitárias de esgoto 
sanitário e águas pluviais, elétricas, eletrônicas e sistemas de energia e 
de climatização. 

Para esse fim, cabe à Divisão de Infraestrutura (DI) da CISCEA projetar e 
contratar as obras nessas localidades, hoje em fase de construção da infra-
estrutura civil e elétrica.

Nestes sítios do CINDACTA III, para minimizar os custos e atender aos pra-
zos imputados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), a 
CISCEA optou pela implantação de shelters, que no inglês pode ser traduzido 
como abrigo, em terrenos públicos - preferencialmente sob a jurisdição da 
Força Aérea Brasileira, do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil - para 
abrigar todos os sistemas eletrônicos, torre para as antenas de sinal VHF, 
proteção patrimonial (cercas elétricas), entre outros.

O término de todo o empreendimento das estações VHF está previsto 
para abril de 2018, convergindo em uma segunda fase, sob coordenação da 
Divisão Técnica (DT) da CISCEA, na qual serão instalados os equipamentos de 
VHF (antenas), juntamente com os sistemas operacionais necessários para 
seu uso. A previsão de entrada em operação das estações é de agosto de 
2018 a julho de 2019. Para que os processos cumpram suas previsões, a DI 
busca esmerar-se em todos os esforços, para cumprir as etapas, atingir as 
metas e alcançar os objetivos intrínsecos aos planos do SISCEAB, garantindo 
que essas atualizações ocorram em todos os receptores no Brasil, nas épo-
cas e necessidades previstas. A CISCEA garante a adaptação das antenas e 
sistemas por todo o território brasileiro, acompanhando os avanços tecnoló-
gicos, para que você possa se preocupar apenas em atualizar o recebimento 
do sinal da televisão em sua casa.

Por: Tenente Fabrício Annichini Flores e Sargento Renan Augusto Oliveira de Carvalho   

Estação VHF de Mossoró - RN

Colocação do shelter na base – Teresina - PI
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“Enquanto conversamos, talvez eu tenha que despachar alguns documen-
tos, tudo bem?”, disse ao telefone Francisco Carlos Corbelli, quando solicita-
mos a entrevista para esta Seção. Ele não para. Há quatros anos como Ge-
rente Técnico da Divisão Técnica, ele hoje recebe e analisa documentos como 
pareceres técnicos, configurações, especificações e projetos básicos, antes 
que eles cheguem ao Chefe da Divisão.

Corbelli, como é chamado na Comissão de Implantação do Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), nasceu em Niterói - RJ, é casado há 25 
anos com Maria de Fátima, tem dois filhos e um enteado e, embora a medicina 
sempre tenha sido uma paixão, optou pela Engenharia de Telecomunicações 
pela grande afinidade com as matérias exatas. Tanto é que, durante a sua gra-
duação na Faculdades Reunidas Nuno Lisboa - RJ, dava aulas de matemática e 
física para ter uma renda a mais e ajudar a pagar o seu primeiro carro.

Ele afirma que veio para a CISCEA, onde trabalha há 29 anos, por acaso. 
Sem a perspectiva de um bom futuro profissional onde estava, começou a 
distribuir currículos. Um deles foi recebido pela antiga Engenharia de Sistemas 
de Controle e Automação (ESCA), empresa que dava suporte especializado à 
CISCEA. “Falar com a Dona CISCEA?”, perguntou ele, ao ser orientado a se 
apresentar na CISCEA para uma entrevista. Ele não tinha ideia do que se trata-
va, mas compareceu à entrevista e, após conversar com Antônio de Almeida 
e Ricardo Ditlef, foi contratado como engenheiro júnior na área de telecomu-
nicações.

Na caserna, Corbelli reencontrou vários colegas de Barbacena, da turma 
da EPCAR de 1974. “Eu era meio brabinho e rebelde, depois que eu acalmei”, 
explica ele, que na época arranjou algumas confusões e acabou não seguindo 
a vida militar. “Meus irmãos são militares, e eu acabei vindo parar novamente 
no meio militar. Tenho uma relação ótima aqui”, acrescenta.

Na CISCEA, Corbelli teve a oportunidade de conhecer locais inóspitos do 
Brasil, fazendo Testes de Aceitação em Campo (SAT) de equipamentos, em 
localidades como Tarauacá e Cruzeiro do Sul (AC), Jacareacanga e Viseu (PA), 
Ji-Paraná (RO), Tabatinga e Eirunepé (AM), entre outras.

A experiência mais inusitada foi durante uma dessas missões. Partiu de 

Manaus num Caravan (aeronave monomotor utilizada em regiões de difícil 
acesso), que o levou até Tiriós (PA), onde permaneceria por duas semanas. 
“Foram três horas sobrevoando a Amazônia, olhando todo aquele verde lá 
embaixo... Pensei ‘que legal!, se isso cair aqui ninguém me acha mais’”, re-
corda ele.

Chegando a Tiriós, Corbelli se deparou com muitos índios e pouquíssima 
infraestrutura. As obras ainda estavam em andamento, mas existia um lu-
gar para ficar e um refeitório da empresa contratada. “Arroz, feijão, farofa e 
carne ... todos os dias, por duas semanas”, lembrou. Mas no final de semana, 
durante um churrasco de búfalo oferecido pelos militares que ficavam do ou-
tro lado da pista, chegou um trator com a caçamba cheia de índios, homens, 
mulheres e crianças, querendo participar do churrasco. “Foi uma experiência 
incrível”, declara Corbelli.

Fluminense de coração “mas não como o Junqueira”, defende ele, ao apon-
tar o amigo de longa data Carlos Augusto Junqueira que tem a sala toda de-
corada com bandeiras e escudos do clube, Corbelli gosta mesmo é de beber 
um bom vinho e bater um bom prato de comida, especialmente massas. Por 
isso, a prática de atividades físicas sempre esteve presente eu seu dia-a-dia.

Os amigos dizem que Corbelli só falta colocar um divã em sua sala. “A 
capacidade dele em ouvir as pessoas e não tirar conclusões precipitadas, ten-
tando sempre ajudar e resolver os problemas, dentro do limite, é uma carac-
terística marcante dele. Além disso é um profissional bastante competente”, 
declarou o amigo Tenente-Coronel R1 Antonio José Christovão Pinto.

Sua secretária Denise Grecco confirma a declaração acima e acrescenta 
que “como um típico filho de italiano, ele às vezes tem sangue quente“. Fato 
este confirmado pelo amigo Christovão, que entregou: seu apelido antigamen-
te era Maçaranduba, personagem brigão do antigo programa de televisão 
Casseta & Planeta, Urgente!. “Ele ficava nervoso, o sangue fervia. Mas era só 
pose, nunca fez nada além de ficar vermelho”, relembra Christóvão.

Hoje, Corbelli se define mais tranquilo e ponderado, e é muito querido e 
respeitado pelos colegas de trabalho, que o veem também como um amigo.

Quem faz 
acontecer
Quem faz 
acontecer

Por: Tenente Camille Cunha Barroso
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