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Editorial

A CISCEA é casa de coragem técnica e administrativa, onde não há medo de ino-
vação. Essa atitude possibilita a consecução de empreendimentos que representam 
verdadeiras quebras de paradigma para o SISCEAB, cuja condução exige elevado ní-
vel de resiliência para trilhar o caminho que consideramos o melhor e mais eficiente, 
apesar dos constantes obstáculos, inerentes aos processos administrativos na gestão 
pública. Alguns desses projetos serão apresentados em detalhes nesta 4ª edição da 
revista CISCEA News.

Começamos destacando, na capa, a entrega da obra da primeira Torre de Controle 
Digital do Hemisfério Sul, que foi recentemente inaugurada na ALA 12, representando 
um grande marco para o Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Uma verdadeira honra 
para a esta Comissão!

Na reportagem seguinte, apresentamos a implantação do Centro de Controle Ope-
racional APP Sudeste em Guaratinguetá, uma tendência de concentração de centros 
APP em todo o SISCEAB.

Na área operacional, a CISCEA foi além e se antecipou na busca de conhecimento 
sobre tecnologias de detecção, identificação e contenção de drones, em prol da segu-
rança das operações em áreas de aeródromos.

Neste ano, a CISCEA concluiu o primeiro projeto de infraestrutura elaborado inteira-
mente através da tecnologia BIM, uma nova e revolucionária forma de desenvolver os 
projetos de infraestrutura no âmbito do DECEA!

O ano de 2019 também foi marcado por outros avanços e pelo fortalecimento de 
parcerias, tais como o intercâmbio de dados de navegação aérea entre o Brasil e Euro-
pa, a modernização processos eletrônicos da administração no SISCEAB, e a reestrutu-
ração da Divisão de Logística da CISCEA.

Esta edição vem celebrar não só o término de um ano de muito trabalho, mas a con-
tinuidade de um ciclo de modernizações permanente que caracteriza a CISCEA, há 39 
anos, como o grande motor dos investimentos, no âmbito do SISCEAB.

Amigos e amigas, 2020 já bate à nossa porta, trazendo novos projetos e imensos 
desafios, que, em última análise, constituem o combustível que move todos os nossos 
profissionais, civis e militares, que dedicam sua valiosa força de trabalho ao atingimen-
to dos objetivos da CISCEA, do DECEA, da Força Aérea e da Sociedade Brasileira!

Boa leitura!
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Missão
“Executar as atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Siste-
ma de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do Comando da Aero-
náutica (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 Coman-
do 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 equipamentos, aquisições, desa-
propriações, construções, instalações elétricas e atividades decorrentes e correlatas, necessárias à implantação 
de um determinado sistema no âmbito do SISCEAB.
Assim, a CISCEA mantém, há 39 anos, o SISCEAB em permanente estado de atualização, sempre atendendo 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 entregue a esta unidade 
para ser executada. 
Muitos não sabem, mas a instalação de um novo auxílio à navegação aérea, a substituição de um equipamento 
antigo por um novo ou a realocação desses é um trabalho que se faz, muitas vezes, com um mínimo 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 necessá-
rio, as operações estejam funcionando a contento. 
No DECEA, a CISCEA é entendida como uma empresa com capacidade de executar do seu plano de trabalho 
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 330 profissionais especializados, regularmente reciclados, entre engenheiros, arquite-
tos, técnicos e profissionais de outras áreas.
Situada no complexo da sede do DECEA, ao lado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sua es-
trutura organizacional distribui-se por cinco divisões especializadas: logística, infraestrutura, operacional, 
técnica e administrativa.

CISCEA
Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
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Por: Major Denniel Sancho Zorzal Rossi, Tenente-Coronel Andre Luis Regly Ferreira e Renato Queiroz Di Iulio

No dia 18 de outubro de 2019, foi inaugurada a Torre de 
Controle Digital de Santa Cruz, estabelecendo um marco no 
controle do espaço aéreo brasileiro, uma vez que se trata pri-
meira Torre de Controle Digital do hemisfério sul, destinada 
a digitalizar as informações visuais de uma Torre de Controle 
convencional por meio de câmeras e telas de alta resolução, 
tornando possível a operação remota de um órgão operacio-
nal desse tipo, mantendo os mesmos níveis de segurança e 
qualidade observados em torres convencionais.

A Torre Digital foi lançada vislumbrando futuros impactos 
logísticos decorrentes do Programa de Aviação Regional da 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Esse 
Programa se destina a ampliar a malha de aeroportos em 
todo o território nacional, oferecendo acesso aos serviços ae-
roportuários à 96 % da população em uma distância menor 
que 100 quilômetros de um terminal de passageiros. 

Por outro lado, para o controle do espaço aéreo, o men-

cionado Programa implica um incremento da demanda por 
Serviços de Tráfego Aéreo (ATS), que se pronunciará das di-
versas regiões do país, inclusive nas áreas distantes dos gran-
des centros urbanos. 

Em consequência, um dos principais desafios logísticos vis-
lumbrados é a alocação de recursos humanos nessas regiões, 
pois a dispersão da demanda por profissionais do controle 
de tráfego aéreo poderá impedir a montagem de equipes de 
Controladores de Tráfego Aéreo em número suficiente para 
garantir a operação dessas novas Torres de Controle. 

Então, para endereçar esse problema, decidiu-se pela ex-
ploração de novos conceitos operacionais, baseados em 
tecnologia, que permitissem a operação remota e a centra-
lização da prestação dos ATS de Torres de Controle conven-
cionais.

Assim, a Comissão de Implantação do Sistema de Controle 
do Espaço Aéreo (CISCEA), por orientação do Departamento 

CISCEA entrega 
a obra da Torre 
Digital do 
DTCEA-SC
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de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), implantou um siste-
ma de Torre de Controle Digital para ser utilizado em uma 
Prova de Conceito, que avaliará a capacidade de resolver os 
problemas logísticos já previstos. 

O sistema, implantado no Destacamento de Controle do 
Espaço Aéreo de Santa Cruz (DTCEA-SC), é fabricado pela 
empresa austríaca FREQUENTIS e é composto por câmeras 
de alta resolução, dispositivos de visualização e recursos es-
pecializados para reproduzir remotamente o ambiente ope-
racional de uma Torre de Controle convencional. 

Além do sistema de Torre de Controle Digital, a solução in-
tegra também os sistemas típicos dos ATS, como canais VHF, 
central de áudio, gravadores, apoio a torre, buscando a ope-
ração das áreas de interesse do aeródromo.

O Sistema de Torre de Controle Digital
Em síntese, a solução implantada no DTCEA-SC é compos-

ta por um conjunto de câmeras suspensas em um mastro alto 
e duas posições operacionais abrigadas em uma infraestrutu-
ra dedicada à Torre de Controle Digital de Santa Cruz. 

O sistema de câmeras possui 360° de campo de visão, e 
é posicionado em altura similar ao de uma torre de controle 
convencional, reproduzindo o ponto de vista de uma opera-
ção tradicional. 

Já as posições operacionais contam com duas estações in-
dividuais, onde a visualização é reproduzida e os recursos do 
sistema são dispostos. As posições contam também com um 
videowall de 14 monitores, com 55 polegadas de alta resolu-
ção, para a reprodução, em tempo real, da imagem panorâ-
mica produzida pelas câmeras do sistema.

Obras de fundação no terreno do DTCEA-SC

Edificação da infraestrutura da Torre Remota
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O Fluxo de dados
Os sensores externos conectam-se aos processadores para 

transmitir os dados brutos das imagens captadas pelas câme-
ras. Os processadores, por sua vez, tratam esses dados brutos 
e os disponibilizam aos operadores por meio de protocolos 
de comunicação multimídia.

Os operadores, utilizando o software smartVISION, inte-
gram os dados, fornecendo uma imagem composta do con-
texto das operações no aeródromo. As outras capacidades 
da solução são disponibilizadas na interface homem-máqui-
na dos operadores.

É importante lembrar que o projeto trata de uma Prova de 
Conceito, cuja proposta é avaliar os aspectos operacionais 
e logísticos associados à utilização da solução. Assim, novos 
paradigmas devem ser considerados, como operações no-
turnas, auxílios dos mecanismos de boucing, tracking e rea-
lidade aumentada, automatização de procedimentos, entre 
outros.

O que remete ao fato de que a solução de Torre de Con-
trole Digital não é uma mera ferramenta de reprodução de 

imagens em um videowall panorâmico, mas um conjunto 
de soluções para reproduzir, e quando possível aumentar, a 
consciência operacional em Torres de Controle.

A Infraestrutura
Tão interessante quanto o sistema de visualização é a infra-

estrutura predial montada para abrigar a Torre de Controle 
Digital de Santa Cruz. Além de garantir a qualidade e solidez 
do empreendimento, a estrutura tinha por desafio cumpri-las 
em um exíguo prazo temporal, específico da Torre de Con-
trole Digital.

Como solução, o projeto básico da edificação e das ins-
talações prediais foi desenvolvido pela Divisão de Infraes-
trutura (DI) da CISCEA e se baseou no uso de contêiner. 
Essa opção trouxe agilidade, versatilidade, mobilidade, 
sustentabilidade e eficiência, tendo sido executado em 
um curtíssimo espaço de tempo, decorrente da dedica-
ção de engenheiros, arquitetos e técnicos envolvidos nes-
te empreendimento, desde a sua concepção e planeja-
mento até a sua execução e fiscalização.

TWR Remota: a primeira do hemisfério sul 



8

CISCEANews

Para se compreender a dimensão da missão que foi cum-
prida, as obras de fundação da infraestrutura se iniciaram em 
10 de maio de 2019, e foram entregues quatro meses depois 
para a implantação dos sistemas de Torre de Controle Digital. 

O acompanhamento da DI das obras e o empenho das 
Empresas Clemar e NHJ foram cruciais para o alcance dos 
objetivos do projeto dentro dos prazos e níveis de qualidade 
estabelecidos.

A Missão Cumprida
Para alcançar esse objeto, o projeto contou com parceiros 

importantes para o fornecimento e implantação dos diferen-
tes sistemas que compõem uma solução de Torre de Contro-
le Digital, como as empresas SITTI, Ultra, SAIPHER e ACAMS. 

No rol desses parceiros, encontram-se as empresas 
FREQUENTIS e a ATC System, as quais, com dedicação, cus-
tomizaram o projeto ao cenário de operações do DTCEA-SC 
em tempo para cumprimento dos prazos estabelecidos.

O patamar de compromisso refletido pela CISCEA neste 
projeto demonstra o quanto essa Comissão valoriza o cum-

primento da missão dada. Sua busca pela excelência alavan-
ca o potencial do DECEA em utilizar soluções modernas e de 
transformação, úteis na prestação dos Serviços de Controle 
de Tráfego Aéreo, seja por meios convencionais ou na forma 
virtual, mas sempre na vanguarda.

Desta maneira, a Prova de Conceito da Torre de Controle 
Digital de Santa Cruz se mostra promissora desde a sua ori-
gem, mostrando-se capaz de desenvolver um ambiente para 
a formulação de rotinas operacionais e logísticas capazes de 
prover serviços em regiões isoladas do país, abrindo portas 
para novos conceitos de gerenciamento do tráfego aéreo, 
pois recursos humanos, materiais e financeiros foram e serão 
alocados de forma inovadora no país. 

Neste caso, a prestação dos serviços típicos de Torre de 
Controle se revestirá de outras dificuldades que não a de 
apoio ao homem, mas que serão analisadas e endereçadas 
por um time de profissionais competentes que atuam no país 
por meio do DECEA e dos seus representantes.

É o Departamento de Controle do Espaço Aéreo usando 
a tecnologia em favor do desenvolvimento. É a Força Aérea 
Brasileira encurtando distâncias e aproximando os brasileiros.

Controladores gerenciam da sala remota
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Em atendimento à Concepção de Empreendimento, 
elaborada pela Divisão Operacional (DO) da CISCEA, com 
base no Plano Setorial do DECEA (PLANSET), a Divisão 
de Infraestrutura (DI), realizou os Estudos Preliminares do 
Centro de Controle Operacional – Concentrador de Con-
trole de Aproximação (APP) Sudeste, em área selecionada 
nos limites patrimoniais da Escola de Especialistas da Ae-
ronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP).

Este novo conceito de Concentrador de APP, teve como 
premissa contingenciar as Organizações Militares, visan-
do compartilhar e reduzir as áreas de edificações, equipa-
mentos e recursos humanos dos setores administrativos, 
técnicos e operacionais do Comando da Aeronáutica. 

Nesse planejamento do DECEA, a implantação do APP 
Sudeste será o marco inicial para a implantação desse 
novo modelo, agrupando em um único sítio, os Centros 
de Controle de Aproximação das cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Os primeiros traços da concepção arquitetônica foram 
delineados ainda no início do ano de 2018, apresentando 
as principais vias de acesso, pátios de serviço, localização 
dos prédios que compõem o complexo e o estudo de 
massa do Edifício Técnico Operacional (ETO). 

Durante o período de desenvolvimento do estudo 
preliminar, o Programa de Necessidades foi sendo 
adaptado a cada apresentação evolutiva do projeto. 
Depois dos ajustes realizados no escopo, o anteproje-
to de arquitetura pode seguir em frente e foi aprovado 
em outubro de 2018. 

Esse período, aparentemente longo, foi de fundamental 
importância para que o Programa de Necessidades fosse 
amadurecido e realinhado, visto que esse novo conceito 
seria o primeiro a ser implantado no Sistema de Controle 
do Espaço Aéreo Brasileiro.

Em janeiro de 2019, o Projeto Executivo foi iniciado e 
o setor de projetos da DI, motivado em participar de um 
empreendimento de grande porte, entendeu que as difi-
culdades e os desafios seriam uma oportunidade de mu-
dança na forma de se projetar. Sendo assim, os projetos 
foram executados na plataforma BIM, utilizando o progra-
ma Revit. 

Com o total apoio da direção da CISCEA, ainda no final 
do ano de 2018, o curso do software Revit foi ministrado 
nas dependências do prédio sede da Comissão. O trei-
namento dessa ferramenta, foi de suma importância no 
aprendizado, fazendo com que a equipe pudesse realizar 
os projetos em BIM.

Em meados de agosto de 2019, o projeto executivo foi 
concluído e, no momento encontra-se na fase de elabora-
ção de orçamento e montagem do edital de licitação para 
contratação das obras de infraestrutura, com previsão de 
início para o segundo semestre de 2020.

Para atender aos requisitos técnico-operacionais do 
Concentrador de APP Sudeste, foi necessário projetar as 
edificações de forma independente, que viabilizasse as 
funções vitais do Complexo, perfazendo uma área total 
construída de 10 mil m2.

Com base nessas premissas sustentáveis aplicadas, o 

Implantação do 
Centro de Controle 
Operacional 
Concentrador de 
APP SUDESTE em 
Guaratinguetá

Por: Ricardo da Silva Faria

Implantação do 
Centro de Controle 
Operacional 
Concentrador de 
APP SUDESTE em 
Guaratinguetá
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Edifício Técnico Operacional, que concentra 70% de toda 
a área construída no complexo, será erguido com pilares 
e vigas longitudinais em estrutura pré-fabricada de con-
creto armado, vigas transversais metálicas para vencer os 
grandes vãos e lajes alveolares de concreto protendido, 
garantindo rapidez e qualidade por meio dos controles 
tecnológicos realizados em fábrica. Somado a isso, have-
rá uma redução relevante do volume de resíduos sólidos 
produzidos no canteiro de obras, que de costume obser-
vamos nas construções con-
vencionais.

Complementando os con-
ceitos de sustentabilidade 
adotados no projeto, foram 
utilizados painéis fotovoltai-
cos para geração de energia 
sobre a cobertura do prédio 
da KF; painéis solares para 
aquecimento d’água sobre 
as coberturas do prédio Ves-
tiários e Anexos do Edifício e 
captação de águas pluviais, 
com instalações projetadas 
sob a cobertura do prédio.

Projetado basicamente em 
dois pavimentos, o ETO foi 
setorizado em Sala Técnica 
e Salas Administrativas no 
Pavimento Térreo e Salas 

Operacionais no 1º Pavimento, onde serão instaladas, 
num horizonte aproximado de dez anos, 58 consoles ope-
racionais, sendo cinco de supervisão, 25 para a cidade de 
São Paulo, dezoito para o Rio de Janeiro e dez para Belo 
Horizonte.

No complexo serão construídas, também, outras edifica-
ções complementares como KF, Vestiários, CAG – Central 
de Água Gelada, Cisterna, Cubículo de Medição, Pórtico 
de Acesso.

Vista aérea do Centro de Controle Operacional
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de Contenção
de Drones

Há exatamente um ano, o mundo se curvou diante do uso 
irregular de drones na área do aeroporto de Gatwick, em 
Londres, na Inglaterra, o que poderia trazer riscos aos siste-
mas de controle de tráfego aéreo e de segurança aeropor-
tuária. 

Nos dias 19 e 20 de dezembro de 2018, o caos gerado 
pelo fechamento do aeroporto na véspera do feriado Nata-
lino, causou mais de 760 cancelamentos e atrasos de voos e 
prejudicou algo em torno de 100.000 passageiros, com refle-
xos no mundo todo.

Esse não foi o único acesso e uso irregular do Espaço Aé-
reo através de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilo-
tadas (RPAS), os drones, nas proximidades de aeródromos, 
causando preocupações constantes acerca da segurança da 
navegação aérea.

No Brasil, o histórico recente de drones invadindo o espaço 
aéreo designado para operações de pousos e decolagens 
em aeroportos de grande porte trouxe a preocupação quan-
to aos riscos e inseguranças para aeronaves em voo, além de 
impactos consideráveis à toda malha aérea, traduzidos em 
atrasos devido ao fechamento temporário dos aeroportos, 
mudanças de destinos finais e gastos com combustíveis pe-
las aeronaves em espera, tanto em voo como em solo.

Cenário
Diante do crescente uso de drones dos mais variados tipos 

e tecnologias, acrescido dos diversos fins para os quais são 
utilizados, principalmente com a invasão do espaço aéreo 
próximo aos aeroportos, podendo causar riscos à segurança 
de aeronaves e seus usuários, pode ser necessário capacitar 
os Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo do Sistema de Con-
trole do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), no intuito de evi-
tar que essas aeronaves não tripuladas, operadas de forma 
remota e sem autorizações específicas venham a prejudicar, 
de alguma forma, o transcorrer das operações aéreas.

Atento às evoluções tecnológicas relativas ao mercado de 
drones, vislumbra-se a implantação de sistemas de conten-
ção que possibilitem a detecção, identificação e bloqueio 
das atividades aéreas dessas pequenas aeronaves não tripu-

ladas em áreas específicas destinadas a outros tráfegos.
Os Órgãos de Serviços de Tráfego Aéreo (ATS) e as Au-

toridades Aeroportuárias terão sua Consciência Situacional 
(SA) aumentada quanto à existência de voos de drones nas 
proximidades dos aeródromos, podendo aplicar processos 
decisórios para a mitigação dos riscos, provendo um serviço 
mais seguro aos usuários.

Histórico
Antes do acontecimento relatado sobre o aeroporto de 

Gatwick, em junho de 2018 a Comissão de Implantação do 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) iniciou os 
estudos visando obter informações de maturidade do mer-
cado, para fins de planejamento e prospecção, com vistas à 
especificação de um Sistema de Detecção e Identificação de 
Drones, com possibilidade de contenção.

Em outubro de 2018, com a emissão de uma RFI (Request 
for Information – Requisição de Informação) , encaminhada a 
38 empresas fornecedoras de produtos e sistemas do gêne-
ro, estabeleceu-se uma linha de ação na busca dos conhe-
cimentos necessários relativos a sistemas de contenção de 
drones, culminando com a participação de algumas empre-
sas em “testes em campo”, onde as mesmas se propuseram 
a instalar e operar seus sistemas, demonstrando suas capaci-
dades logísticas, técnicas e operacionais.

Com a definição do aeroporto de São José dos Campos 
(SP) como local para a realização dos testes em campo, ini-
ciou-se uma verdadeira maratona de atividades de coorde-
nação junto aos mais diversos Órgãos e Organizações que 
seriam impactados com a execução dos testes.

Coordenações
Uma das primeiras atividades, de extrema relevância, foi 

a escolha do local apropriado para a instalação de uma es-
trutura de apoio às empresas e equipe de testes, que possi-
bilitasse a instalação dos equipamentos sensores, atividade 
essa que foi executada em fevereiro de 2019, antes mesmo 
do Carnaval.

Por: Elton Bublitz
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Uma equipe multidisciplinar composta pela CISCEA, Ser-
viço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (SRPV-SP), 
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São José 
dos Campos (DTCEA-SJ), INFRAERO (Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária) e representantes da empresa 
THALES, após as devidas considerações relacionadas com 
o acesso físico, ingerências com relação à infraestrutura ae-
roportuária e tráfego aéreo local, definiu uma posição que 
melhor atendesse a todas as demandas, escolhendo a área 
do antigo e já desativado VOR de São José dos Campos. 

Estava escolhido o “Sitio VOR” como sendo o local onde a 
CISCEA desempenharia a coordenação e execução das de-
monstrações e testes de Sistemas de Contenção de Drones.

O apoio inicial prestado pelo DTCEA-SJ foi de fundamen-
tal importância, tendo em vista ser o detentor operacional da 
área. 

Diversas reuniões foram realizadas com esse órgão e es-
pecialistas do SRPV-SP, possibilitando a gerência do tráfego 
aéreo do aeroporto, em segregação ao voo de drones nas 
proximidades, conferindo a segurança necessária a todos os 
usuários. 

A emissão de um Acordo Operacional relativo aos testes e 
demonstrações direcionou os esforços e responsabilidades 
de cada envolvido, bem como a emissão de um NOTAM es-
pecífico, restringindo algumas operações aéreas no aeropor-
to enquanto eram conduzidos os voos de drones dentro da 
área de operações, como “alvos” para os sistemas em teste.

O Aeroclube de São José dos Campos também se tornou 
um parceiro incondicional na facilitação do acesso ao Sítio 
VOR através das instalações de sua propriedade, inclusive 
com a cessão compartilhada do pátio de estacionamento e 
da via de táxi das aeronaves, possibilitando o trânsito para as 
viaturas envolvidas. 

Muitas foram as vezes em que o aeroclube também redu-
ziu sua carga de instruções e de voos diversos, facilitando as 
decolagens dos drones nos dias e horários de maior deman-
da.

Não se poderia esquecer de citar a autorização inicial for-
necida pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroes-
pacial (DCTA), que possibilitou o uso da área em seu interior, 
sob sua responsabilidade administrativa, além de todo apoio 
rotineiro prestado pelas organizações militares e setores in-
ternos sob sua gestão, dos quais se pode citar o serviço de 

guarda e segurança e manutenção do Sítio, prestado pelo 
Grupo de Segurança e Defesa de São José dos Campos 
(GSD-SJ), do apoio de Rancho e de abastecimento de com-
bustível por parte do Grupamento de Apoio de São José dos 
Campos (GAP-SJ).

Preparação do “Sítio VOR”
Realizada a opção pelo local de instalação dos sistemas, 

outras ações necessitavam de execução. A preparação do 
terreno, com a consequente melhoria da estrada de acesso 
era imprescindível. Essas ações foram realizadas com o apoio 
da Empresa THALES, que necessitava de um acesso facilita-
do para o transporte de seus equipamentos, principalmente 
do seu sistema radar.

O Primeiro Grupo de Comunicações e Controle (1º GCC), 
através do seu Primeiro Esquadrão (1º/1º GCC), equipou o Sí-
tio com um módulo de shelter (barraca) operacional, dentro 
do qual foi montada a estrutura de apoio para instalação dos 
sistemas de C², monitores de vídeo, sistema de comunicação 
em VHF para contato bilateral com os órgãos de controle de 
tráfego, além de equipamentos de apoio administrativo.

Desprovido de qualquer conforto, também era necessário 
disponibilizar o Sítio VOR com um módulo sanitário e depó-
sito de água (não potável), além de uma barraca de campa-
nha utilizada para apoio da equipe de guarda e segurança, 
material esse cedido pela DCI (Depósito Central da Aeronáu-
tica), do Rio de Janeiro, e mantido pelo GSD-SJ durante o 
período de utilização no Sítio VOR.

Empresas Participantes
Enquanto os bastidores eram preparados, cabia às empre-

sas voluntárias na participação dos testes em campo realiza-
rem suas gestões logísticas relacionadas com as autorizações 
de transporte dos equipamentos, em sua maioria provenien-
tes do exterior.

E foi essa uma das grandes dificuldades enfrentadas por 
muitas empresas. As gestões de importação temporária para 
fins de demonstração para as empresas estrangeiras não só 
causaram transtornos e atrasos, como também desistências 
por parte de algumas, inicialmente em número de catorze 
participantes.

Acessos ao Sítio VOR

Sítio VOR
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Ao final, somente oito empresas disponibilizaram seus sis-
temas para demonstração das funcionalidades e participação 
nos testes. As empresas foram: IACIT, IDS, HENSOLDT, NEGER,       
RAFAEL, ROHDE & SCHWARZ, TECHSHIELD e THALES.

Dentre as variações de composição de sistemas possíveis 
de serem efetivadas diante das ameaças dos drones sobre-
voando em áreas próximas aos aeroportos, foram apresen-
tados sistemas baseados em detecção por Radar e detecção 
por RF (radiofrequência). 

Ambos poderiam conter sistemas EO (eletro-ópticos) para 
visualização/identificação do drone, bem como sistemas 
bloqueadores de sinal, os chamados jammers, usados para 
bloqueio dos sinais de RF transmitidos pelos drones bem 
como dos sinais de GPS (Sistema de Posicionamento Global) 
captados dos satélites pelos drones e utilizados para sua na-
vegação.

Uso dos Bloqueadores de Sinais (Jammers)
Classificamos esse como um capítulo à parte, principal-

mente por ser uma funcionalidade dos sistemas que ainda 
carece de regulamentação pela Agência Nacional de Teleco-
municações (ANATEL).

Para utilização dos jammers, foi necessária a obtenção de 
autorização especial por parte da CISCEA para poder ex-
plorar a funcionalidade na área de operações, que abrange 
uma região povoada e a própria pista de pouso do aeroporto 
(prolongamento da cabeceira 33).

Para uso do equipamento pelas empresas, era necessária 
a obtenção de uma “autorização de uso especial” (UTE – Uso 
Temporário do Espectro), tendo em vista que muitos bloque-
adores de sinal eram importados e não possuíam a devida 
homologação de uso em nosso país.

Os testes foram todos considerados plenamente satisfa-
tórios, dentro das condições reinantes para cada caso espe-
cífico, tendo sido acompanhados pela própria ANATEL em 
determinados momentos. 

Como resultados positivos dos testes com a emissão de si-
nais de RF, destaca-se a “não interferência no sinal dos apare-
lhos celulares” e a “não interferência em sistemas de auxílios 
à navegação instalados nos aeroportos”, pois utiliza a emis-
são em faixas de frequências específicas, de uso exclusivo 
dos drones.

A emissão em frequências de bloqueio nas faixas de uso 
dos satélites (GPS) carece de um pouco mais de atenção, 
pois esta bloqueia os sistemas que se utilizam desse meio de 
comunicação e navegação, o que pode, causar a perda do 
sinal nos sistemas de aeronaves que estejam dentro do raio 
de alcance do bloqueador.

Cabe salientar, também, que o uso de um bloqueador, atra-
vés de uma ou várias frequências, se faz necessário apenas 
durante um pequeno período de tempo (aproximadamente 
30 segundos, na maioria dos casos). 

É o período em que o drone processa a informação de 
“estar sem diretivas ou de posicionamento em relação ao 
terreno” e assume nova diretiva de voo, retornando ao seu 
local de partida (RTH – return to home), ou mantendo-se em 
voo pairado no mesmo local (hover) ou executa o pouso ime-
diatamente (land). Todas essas medidas de segurança serão 
executadas pelo drone dependendo da sua configuração 
inicial (pré-voo).

Montagem do Sítio VOR

Os Sistemas

Jammers

Sistemas Thales e Hensoldt
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Desenvolvimento das Demonstrações e Testes

A CISCEA utilizou uma sistemática de coordenação onde 
cada empresa participante recebia sua “janela”, composta 
geralmente por uma semana (somente dias úteis) para ocu-
par o Sítio VOR, conforme o seguinte cronograma:

Segunda-feira: chegada do equipamento e montagem;
Terça-feira: calibração dos sensores (com utilização de voos 

de drones);
Quarta-feira: demonstração do sistema em funcionamento 

à CISCEA e visitantes cadastrados;
Quinta-feira: testes realizados pela CISCEA; e
Sexta-feira: desmontagem dos equipamentos e saída do 

Sítio.
A “DEMO” realizada pelas empresas era composta por 

uma apresentação sobre o sistema e suas capacidades/
funcionalidades, visita aos sensores instalados no Sítio e 
demonstração dos sensores em funcionamento, contem-
plando as fases de detecção, identificação e, na maioria 
das vezes, bloqueio do drone.

Durante o dia alocado aos “TESTES” conduzidos pela CISCEA, 
também ocorria um brifim detalhado, somente com a parti-
cipação dos pilotos de drones, detalhando a sua distribuição 
na área de operações, sequência dos voos e perfis a serem 

adotados, visando explorar os limites e as capacidades dos 
diversos sensores e do sistema como um todo, envolvendo 
um número maior de drones, incluindo o voo simultâneo em 
determinados momentos.

Destaca-se a participação de diversos Órgãos e Entidades 
durante as DEMOs e TESTES, classificando o evento, pioneiro 
com as características e objetivos propostos no país, como 
de extrema utilidade para toda a comunidade envolvida com 
o problema do sobrevoo indiscriminado de drones nas mais 
diversas áreas.

Podemos citar a participação das Polícias Civil (DRONEPOL 
– Guarda Civil Metropolitana) e Militar do Estado de São Pau-
lo (Centro de Inteligência da PM; do Comando de Aviação 
da PM e Comando da Baixada Santista); da Coordenadoria 
de Unidades Prisionais do Vale do Paraíba e da Unidade de 
Detenção de São José dos Campos; da Empresa ATECH; 
dos Alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); 
da ANATEL; da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); 
do Grupo de Segurança e Defesa de São José dos Campos 
(GSD-SJ); do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno 
(CLBI); de Institutos do DCTA – Instituto de Aeronáutica e 
Espaço (IAE), Instituto de Estudos Avançados (IEAv), Institu-
to de Aplicações Operacionais (IAOp) e Instituto de Contro-
le do Espaço Aéreo (ICEA); do SRPV-SP; do DTCEA-SJ; do 
Aeroclube de São José dos Campos; da INFRAERO-SJ; 
da EMBRAER; da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), 
em Minas Gerais; do Exército Brasileiro (Base de Aviação de 
Taubaté – BAvT); da GRU AIRPORT e EPTA Guarulhos; do 1º 
GCC; e da Associação Brasileira de Multirrotores (ABM).

Papel de fundamental importância foi desempenhado pela 
comunidade de pilotos de drones, composta por pilotos da 
ABM, da UNIFEI, da Empresa ENERGIAS (Assessoria em Sis-
temas de Energia e Comércio Ltda – sede em São José dos 
Campos), da Empresa MAX DRONE BRASIL (Filmagens com 
Drone – sede em São Paulo), além de pilotos do IEAv e do 
ICEA, que se deslocaram ao Sítio VOR com suas aeronaves 
de forma voluntária e possibilitaram a realização dos TESTES 
para a CISCEA, demonstrando seu comprometimento com a 
causa do “voo seguro de drone”.

Testes mecânicos

Apresentação para empresas

Demonstração dos testes
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Apresentações e atividades aéreas

Considerações Finais

Mesmo com os resultados alcançados ainda sob análise e 
validação, julga-se relevante apontar previamente algumas 
considerações.

Existe grande dificuldade em detecção de drones, espe-
cialmente os de pequeno porte e utilizados em sua grande 
maioria para fins de lazer e serviços de filmagem, através de 
radares. 

Mesmo dotados de tecnologia voltada para esse fim e com 
diversos filtros para detecção, a característica dos voos de 
drones (baixa altura, manobrabilidade, velocidade de deslo-
camento e possibilidade do voo pairado, dentre outros) alia-
da às interferências do terreno (obstáculos, refração do sinal 
radar, proximidade a outros tipos de alvos, como veículos e 
até pessoas) e do espaço aéreo (principalmente pela presen-
ça de aves) são um obstáculo que ainda necessita de muita 
atenção por parte dos desenvolvedores;

A detecção e identificação dos drones através da observa-
ção passiva do espectro de frequências, utilizando-se recep-
tores de RF, também conhecidos como goniômetros de RF, 
igualmente sofre diversas interferências do meio em que são 
propagadas, expondo a fragilidade dos sistemas frente à ca-
pacidade efetiva da precisão da informação. 

Dependendo da área ou setor a ser “observado”, ainda de-
veremos considerar:

- a interferência de qualquer sistema de emissão de sinal 
de RF, como um simples Wi-Fi de internet ou de telefone sem 
fio;

- a potência de emissão do sistema de controle do drone 
com determinada carga de bateria restante;

- a reflexão das ondas de RF devido a obstáculos naturais, 
redes de energia de alta tensão ou torres de antenas de co-
municação; e

- os efeitos do meio de propagação 
em diferentes condições (umidade, 
calor e etc.).

A “identificação positiva” da exis-
tência de um drone, voando dentro 
da área de cobertura dos sensores, 
realizada através de sistemas EO (ele-
tro-ópticos), com capacidade infra-
vermelha ou não, depende ainda da 
interferência humana (operador do 
sistema de C²) para uma ação efetiva, 
pois o sistema (ou sensores integra-
dos) poderão facilmente classificar 
um alvo falso. 

Apesar da capacidade e qualidade 
de um sistema integrado de sensores 
diversos, com um banco de dados 
extremamente completo e confiável, 
necessita-se de ações humanas para 
acelerar os processos de busca (au-
tomatizada ou não), zoom adequado 
para a confirmação da informação vi-
sual e devida reclassificação do alvo. 

Quando o cenário é composto por 
vários (ou alguns drones a mais), mes-

mo com a intervenção humana esse processo se torna uma 
tarefa árdua aos extremos. 

A utilização de bloqueadores de sinal, como forma de blo-
queio ou aresto do drone infrator, necessita de implementa-
ção de procedimentos operacionais que envolvem a possível 
queda ou desorientação do voo do drone.

De fundamental importância, julga-se ainda a necessidade 
de um “conceito de operação” para definição das capaci-
dades técnicas e operacionais desejáveis de um sistema de 
contenção de drones para um aeroporto.

Várias outras características não apontadas aqui definirão 
a utilização dos sistemas nas diversas situações possíveis de 
acontecerem, pois a simples presença de um drone voando 
em uma área de voo proibido ou restrito pode não caracteri-
zar uma ameaça suficiente para utilização de uma determina-
da ação mitigadora. 

Como exemplo de mitigação, o uso do bloqueador de si-
nal de RF (jammer) em determinado momento, pode causar 
o bloqueio da recepção do sinal da própria antena de RF que 
detecta e identifica o drone, tornando o sistema “cego” mo-
mentaneamente caso a detecção por radar ou EO não seja 
efetiva. Nesse caso, como será possível acompanhar a atitude 
do drone? Como proceder em caso de múltiplos drones in-
vadindo o espaço em diferentes setores? 

Dessa forma, o conceito de proteção de determinada área 
deverá preceder a escolha do sistema ideal, dos diferentes 
tipos de sensores em adequado número, cujas capacidades 
deverão estar amparadas em Lei para sua plena consecução. 

O recente ataque de drones na Arábia Saudita, que atingiu 
o maior campo de petróleo do mundo, representa a dificul-
dade que os Órgãos de Segurança vêm enfrentando atual-
mente, dificuldade essa que também é sentida em outros 
setores, como o da Segurança do Espaço Aéreo, com a ne-
cessidade de restrição do uso aos drones não colaborativos.
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A tecnologia BIM (Building Information Modeling), 
modelagem da informação da construção veio para fi-
car. É o setor da construção civil inserido na indústria 
4.0. 

Durante as últimas décadas vários setores desenvol-
veram tecnologias produtivas, mas o setor da cons-
trução civil demonstra um crescimento muito lento na 
adoção de novas tecnologias que aumentem a produ-
tividade e o desempenho do setor.  

O BIM veio para mudar o cenário da AEC (Arquitetura, 
Engenharia e Construção), e, com o exemplo de outros 
países, o Brasil já estabeleceu sua estratégia, original-
mente pelo decreto 9.377 de 2018, e recentemente re-
tomado pelo decreto 9.983 de 2019 que estabelece a 
estratégia de disseminação da tecnologia BIM no país. 

O BIM propõe a construção de um modelo virtual 
que integra todas as informações da edificação agre-
gadas de forma colaborativa pelos vários integrantes 
da indústria da construção desde sua concepção até a 
desmobilização e demolição desta edificação. 

Portanto, durante todo o ciclo de vida da edificação, 
este modelo virtual auxilia sendo um repositório vivo 
de todas as informações de projeto, construção, manu-
tenção e gestão de ativos. 

A simulação de processos produtivos já é amplamen-
te utilizada em muitas indústrias e o BIM traz estes be-
nefícios à indústria da construção civil. Desde a fase de 
projeto (design) é possível prever situações na obra e 
reverter eventuais problemas de métodos construtivos. 

Já na construção, o modelo virtual auxilia o plane-
jamento da obra e controle de medições, bem como 
outras funcionalidades como segurança no trabalho, 
logística, sustentabilidade, entre outros.

A implantação da tecnologia BIM na CISCEA
De olho nas vantagens desta tecnologia, a CISCEA, 

em 2014 já planejava a implantação do BIM em sua Di-
visão de Infraestrutura (DI), visto a aquisição de algu-
mas licenças do software 3D da Autodesk. 

Os primeiros projetos foram desenvolvidos de for-
ma híbrida, parte modelada em Revit, parte digitaliza-
da em AutoCAD, tecnologia já utilizada pela Divisão. 
O desenvolvimento do projeto da Sede do 5°/1° GCC 
de Porto Velho foi o primeiro projeto neste formato, e 
logo foi observado o tamanho do desafio do uso desta 
tecnologia. 

Os projetistas perceberam a necessidade do desen-
volvimento de processos específicos, de modelagem 
e interoperabilidade entre os diversos setores envolvi-
dos no projeto. 

CISCEA conclui o 
primeiro projeto 
de infraestrutura 

em BIM

Por: Capitão Rogério Erotilde José de Abreu, Alessandro Matos e Carlos Dias

Disciplinas BIM
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Vários benefícios foram observados: o BIM apresen-
tou-se como uma poderosa ferramenta de compatibili-
zação entre as disciplinas, com a capacidade de gerar 
documentação de forma automatizada e com quantita-
tivos automáticos. 

Em seguida, foi percebida a necessidade de proces-
sos e padrões bem definidos para que a tecnologia 
fosse implementada de forma adequada. Um modelo 
de informações não é apenas um modelo 3D da edi-
ficação, mas um modelo composto de elementos que 
possuem identidade e informações. 

Diante disso, a DI percebeu a necessidade de buscar 
mais informações sobre o BIM, o que na época era bas-
tante escasso. Foram várias participações em eventos e 
seminários, houve inclusive a criação do seminário BIM 

da CISCEA, com duas edições, a primeira em março de 
2018 e a segunda em maio de 2019. 

Cada vez ficava mais evidente a necessidade de uma 
consultoria, que ajudasse a CISCEA na implantação 
desta tecnologia, que não envolvia somente software 
e treinamento, mas uma grande alteração dos proces-
sos internos e a criação de padrões de modelagem e 
coordenação. 

Foi então assinada, em maio de 2018, uma parceria 
com o Instituto SENAI de Tecnologia e Construção Ci-
vil. A consultoria ficaria responsável pela transferência 
de conhecimentos para a CISCEA. Esta transferência 
de conhecimento seria realizada através de três provas 
de conceitos, focadas nas dimensões 3D, 4D/5D e 6D 
do BIM, respectivamente projeto, planejamento físico e 
financeiro da obra, e gestão de manutenção. 

Um grupo de profissionais multidisciplinares da Di-
visão de Infraestrutura e da Divisão Técnica (DT) foram 
destacados para a criação de um núcleo conhecido 
como núcleo BIM e que seria responsável por receber 
este conhecimento e posteriormente implementar a 
tecnologia BIM nos processos da DI, disseminando o 
conhecimento para o restante dos profissionais da Di-
visão.

O núcleo também ficaria responsável pela elabora-
ção dos processos e padrões necessários, não só para 
elaborar os projetos como também para estabelecer 
os requisitos necessários para contratar projetos e 
obras em BIM.

O que já foi realizado
Nos dois primeiros meses da parceria com o SENAI-PR 

foi elaborado um minucioso diagnóstico dos proces-

Cronograma BIM

Dimensões BIM
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sos em diferentes setores da comissão com a finalida-
de de entender as metas e objetivos da organização. 

Foi produzido também um relatório de maturidade 
da organização no que tange à tecnologia BIM, defi-
nido um plano de implantação e um “Road-Map BIM” 
(planejamento futuro), com metas a serem alcançadas 
pela organização.

Para a primeira prova de conceito foi escolhido o pro-
jeto de construção do DTCEA/Torre de Bacacheri, um 
projeto desenvolvido pelo núcleo BIM juntamente com 
o apoio do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea 
e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II), desde a 
sua concepção inicial até a elaboração do projeto exe-
cutivo e todos os documentos necessários para licitar 
esta obra. 

Pela primeira vez, a CISCEA iria desenvolver um pro-
jeto inteiramente em BIM, utilizando todos os proces-
sos e padrões que a tecnologia exige para obter as 
vantagens que a modelagem da informação oferece, 
não somente na fase de projeto, mas também no acom-
panhamento e fiscalização da obra, que será objeto da 
terceira prova de conceito.

Durante toda a prova de conceito, o núcleo BIM, jun-
tamente com a consultoria, está desenvolvendo docu-

mentos com o mapeamento de processos, planos de 
execução, normas e padrões, todos voltados para a 
tecnologia BIM. 

Estes documentos irão originar instruções técnicas 
internas da Divisão de infraestrutura e normas para a 
modelagem BIM. Eles deverão servir de base para con-
tratações e licitações em BIM no futuro.

Outro uso que está sendo desenvolvido no projeto, 
são as dimensões 4D e 5D do BIM, que estão relacio-
nadas ao planejamento da obra e aos custos a ela asso-
ciados, respectivamente. 

A modelagem BIM favorece uma simulação do cro-
nograma da obra, que associado à composição dos 
custos dos serviços vinculados aos elementos mode-
lados, produz um cronograma físico – financeiro esti-
mativo, integrado aos elementos do modelo. Com isso, 
é possível fazer simulações de métodos construtivos e 
prever gastos com materiais e equipamentos ainda na 
fase de projeto.

É possível fazer uma simulação do andamento da 
obra, levando em consideração a produtividade obtida 
pela mão de obra das composições de custo e saber 
como dimensionar a equipe, antes mesmo de começar 
a execução da construção. 

DTCEA Bacacheri

2º Seminário BIM
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Isso auxiliará a construção de um cronograma físico-finan-
ceiro mais próximo da realidade das construtoras, dimi-
nuindo os custos com termos aditivos.

Novas tecnologias implementadas 
para capacitação em BIM

Em agosto deste ano, a CISCEA iniciou os treinamen-
tos na metodologia BIM de acordo com as demandas 
previstas no contrato do SENAI referente à transferên-
cia de conhecimento para implantação da tecnologia 
BIM na CISCEA. 

Em virtude dessa necessidade foi demandada uma 
sala de treinamento devidamente estruturada.

Localizada nas novas instalações da Divisão de Infra-
estrutura da Comissão, esta sala conta com 10 worksta-
tions de alto desempenho e 1 notebook dedicado para 
uso do instrutor. O ambiente conta também com um 
projetor interativo de última geração, que tem como 
objetivo maximizar a dinâmica dos treinamentos e 
compatibilizações multidisciplinares em BIM, além de 
outros conteúdos de interesse da CISCEA.  

De acordo com o Coordenador do Núcleo BIM, Car-
los Dias, “hoje podemos considerar que a construção 
civil já está se inserindo na indústria 4.0, e com a ino-
vação, novas tecnologias são necessárias para auxiliar 
os processos de projeto e verificação de obras. Este 

ambiente de coordenação e compatibilização multidis-
ciplinar e os modernos equipamentos disponibilizados 
nesta sala representa como a CISCEA tem se inserido 
neste cenário de inovação tecnológica”.

Próximos passos
O desafio da CISCEA na implantação do BIM está 

apenas começando, no entanto, todo conteúdo produ-
zido e desenvolvido, permite que o núcleo BIM pos-
sa a vir estruturar e validar os processos utilizados no 
desenvolvimento do projeto de construção do DTCEA/
Torre de Bacacheri junto aos demais membros da equi-
pe de projetos da Divisão de Infraestrutura da CISCEA. 

Juntamente à disseminação dos processos criados, o 
núcleo BIM irá realizar o acompanhamento e a devida 
contribuição para a realização das próximas duas Pro-
vas de Conceito (POC), que seriam:

- POC-2: diz respeito às dimensão 6D do BIM, a tec-
nologia de modelagem virtual da construção para ges-
tão de manutenção. 

Para isso, através de uma parceria com a empresa 
FARO, um levantamento de uma edificação existente já 
foi realizado utilizando a tecnologia da nuvem de pon-
tos. Esta tecnologia de levantamento consegue cole-
tar informações visuais de uma edificação gerando um 
modelo virtual através de nuvem de pontos semelhan-
te à uma imagem tridimensional colorida.

- POC-03: diz respeito às Dimensões 4D e 5D do BIM, 
está diretamente ligada ao acompanhamento da obra 
do projeto de construção do DTCEA/Torre de Bacache-
ri, utilizando os processos e as tecnologias que o BIM 
pode oferecer. 

Chegando quase à metade do contrato de parceria 
com o SENAI-PR, foi possível identificar os ganhos ge-
rados pelo uso dos processos BIM, e, em virtude disso 
a equipe tornou-se mais capacitada e preparada para 
os novos desafios, rumo ao estabelecimento de pro-
cessos mais produtivos e inovadores. 

1º Seminário BIM

Capacitação Modelo de instalação hidráulica do BIM
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A única certeza que se tem no universo é que nada 
permanece para sempre, a mudança é um caminho 
certo, mas que precisa ser tomado de cuidados, para 
que os elos continuem sempre conectados e fortaleci-
dos, porém nunca enrijecidos. 

Com esse pensamento a Divisão de Logística (DL) tem 
avançado em direção ao mundo que muda, e muda rá-
pido, não possuindo o mesmo tempo que se tinha an-
teriormente para planejar e replanejar as atividades. 

A constante evolução da tecnologia e a informatiza-
ção chegaram já faz tempo, mas os processos não ti-
veram a mesma velocidade, e por isso necessitam se 
reorientar. Isto é, avançar na direção de uma planta 
tecnológica sofisticada, mais ágil e confiável, mas com 
aquele mesmo técnico, que continua sendo o ator prin-
cipal para operar e manter esse novo mundo. Por isso 
é tão importante não o perder de vista, é preciso cami-
nhar na direção dele, ou melhor, com ele. 

Entender suas habilidades, carências, necessidades 
e dificuldades e traduzi-las para o futuro, mesmo não 
tendo um cenário totalmente identificado. Opa, parece 
que a regra agora é assim, é necessário muita resiliên-
cia e preparo, para atingir a uma expectativa que nem 
se consegue interpretá-la com clareza, mas com a cer-
teza de que parar é uma opção errada. 

E o que tudo isso tem a ver com a direção da DL? 
Tudo! A logística prepara o ambiente para a chegada 
de um novo empreendimento e de nova tecnologia, 
tendo como foco que o maior patrimônio do Departa-
mento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) são seus 
técnicos e o compromisso de cumprir sua missão. 

E por isso precisam ser bem orientados e atualizados 
para cuidar de todas as implantações que se apresen-
tam. Precisam entender com profundidade adequada 
e não superficial o que está a caminho, pois só estes 

sabem o que fazer e como fazer melhor, ir além dos en-
sinamentos em sala de aula e dos manuais orientativos. 

Precisa estar próximo a eles para ter seu feedback e 
melhorar continuamente a cada novo empreendimen-
to, pois serão os responsáveis por operar e manter. É 
extremamente saudável que o técnico coprojete e con-
tribua com suas ideias e requisitos com os projetos da 
CISCEA.

Com essa estratégia, a DL vem se aproximando do 
Órgão Central e Regional de Manutenção e do Cen-
tro de Gerenciamento Técnico (CGTEC), para entender 
as expectativas do ponto de vista de quem monitora e 
mantém os empreendimentos. 

Pensando nisto, a DL em conjunto com o Parque de 
Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janei-
ro (PAME-RJ), sob a orientação do Presidente da CISCEA e 
do Chefe do Subdepartamento Técnico (SDTE) propu-
seram o “1º Workshop de Logística do SISCEAB”.

O evento foi realizado nos dias 29 e 30 de agosto 
de 2019, no auditório do DECEA, com a participação 
de representantes do SDTE, CISCEA, PAME-RJ e Regio-
nais e teve como propósito nivelar o conhecimento dos 
processos logísticos praticados pelas OM do DECEA, 
durante o Ciclo de Vida dos sistemas /equipamentos, e 
promover melhorias na transição da “Fase de Implanta-
ção” para a “Fase de Utilização”. 

Com o mesmo propósito a DL participou da Reunião 
de Manutenção (REMAN) 2019 abordando os principais 
eventos em andamento e as melhorias implementadas 
em direção ao alinhamento dos processos logísticos 
definidos e iniciados na fase de projeto, com aqueles 
praticados nas OM do DECEA. 

A DL então aumentou o nível de questionamento e 
de cobrança por esse feedback para saber onde agir, 
para alcançar a expectativa de um novo projeto. Enten-

A Reestruturação 
da Divisão 
Logística

Por: Deize Mary Cavalcante
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deu, por exemplo, que o novo pode ser tudo, por isso é 
importante traduzir o significado de novo para alinhar 
o conceito em cada projeto, tendo em vista que ele é 
ímpar e traz uma solução que não se aplica a outro pro-
jeto.

Então, qual seria o benefício de um empreendimen-
to?! Melhorias! É primordial que o empreendimento 
não se perca e para isso é necessário ter as garantias 
adequadas para mantê-lo durante todo o seu ciclo de 
vida. Mas não basta ter apenas a preocupação é neces-
sário um método de enga-
jamento do novo empreen-
dimento à planta existente 
e à cultura das organiza-
ções. 

A cultura do DECEA é 
traduzida em suas normas 
e pelo comportamento de 
seus técnicos e seus supe-
riores. A planta é arrojada e 
muito extensa, distribuída 
por todo o país, incorpo-
rando as vantagens e des-
vantagens de cada locali-
dade.

A DL introjetou estes as-
pectos e assume um papel 
mais integrador, comparti-
lhando as informações dos 
projetos, as regras da orga-
nização e as necessidades 
dos usuários. 

A grande novidade tec-
nológica foi a inserção do 
Centro de Gerenciamento 
Técnico (CGTEC), a expec-

tativa de onde ele pode chegar 
e as conformações necessárias 
para sua integração à toda plan-
ta técnica. O volume de dados 
coletados direto dos sistemas 
/equipamentos, as análises, e 
as medidas a serem tomadas, 
otimizarão à aplicação dos re-
cursos humanos e financeiros, 
além de implicar em tomada de 
decisões mais assertivas, a par-
tir de dados com maior grau de 
acuracidade.

Com foco na missão do CGTEC 
e a nova governança da manu-
tenção do Sistema de Contro-
le do Espaço Aéreo Brasileiro  
(SISCEAB) a DL assume um pa-
pel diferenciado de integrado-
ra da logística que tem início no 
começo de um projeto e não 
apenas ao final da instalação, 
quando se dá o Teste de Acei-
tação em Campo e a passagem 

de responsabilidade de manutenção  para o PAME-RJ, 
Regionais e Destacamentos.

 
As alterações na DL passaram pelo ajuste no Orga-

nograma, modificação do layout para compatibilização 
do organograma, criação da Coordenação Logística 
para acompanhamento de projetos mais complexos e 
a elaboração da Especificação Logística Padrão para 
utilização e customização pelas Divisões responsáveis. 

Brigadeiro Hupalo agradece à Major Veronica por sua apresentação

1º Workshop de Logística do SISCEAB
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A DL se posiciona como um setor de 
maior interface entre as demais organi-
zações do DECEA e destaca o PAME-RJ 
por sua missão natural, de órgão central 
de logística. Os problemas relacionados 
às atuais e futuras implantações são tra-
zidos para a DL e daqui tratados com as 
demais divisões para que as soluções 
retornem e os processos sejam reorien-
tados.

Da reestruturação em andamento 
destacam-se os principais ganhos para o 

SISCEAB
O delineamento adequadamente reali-

zado pelo PAME-RJ, a partir dos dados 
fornecidos pelos contratos da CISCEA, torna o Parque 
capaz de obter a sugestão de compras de sobressa-
lentes mais próximo da real necessidade de obtenção, 
adquirindo-os de forma mais assertiva e econômica.

A obtenção de um Plano de Manutenção Programa-
do, que deverá instruir os treinamentos, propiciará ao 
técnico uma instrução customizada, que o permite re-
alizar a manutenção aos moldes de um evento real e 
obter o seu Certificado de Habilitação Técnica (CHT) 
com maior celeridade. Este plano terá foco na utiliza-
ção dos supervisórios, na possibilidade de monitora-
ção dos parâmetros pelo CGTEC e na confiabilidade.

A disponibilização do Sistema de Garantia trará al-
guns benefícios, como por exemplo, a comunicação 
dos problemas e as soluções aplicadas na fase de ga-
rantia dos empreendimentos contratados pela CISCEA 
será online, via WEB e INTRAER, onde todos os eventos 
serão registrados e, portanto, rastreados a qualquer 
tempo e por qualquer usuário, eliminando o trâmite 
dos documentos deste gênero. 

Este sistema estará integrado ao Módulo de Con-

trole de Inoperâncias (MCI) do Sistema Integrado de 
Logística de Material e Serviço da FAB (SILOMS) onde 
as inoperâncias em garantia serão automaticamente re-
gistradas, tratadas e devolvidas.

O estabelecimento de reuniões entre a DL e os diver-
sos setores do PAME-RJ, como o CGTEC, Planejamen-
to, Controle, Engenharia, Oficinas técnicas e Biblioteca, 
bem como o Subdepartamento Técnico do DECEA e 
Regionais para dirimir dúvidas, elencar problemas e 
estabelecer prazos e soluções, acarreta um tratamento 
mais ágil que o tratamento formal por documentos.

A disponibilização da Documentação Técnica no Sis-
tema de Bibliotecas da Rede de Unidades de Informa-
ção do DECEA (REUNI)/SOPHIA, acessado por todos 
os técnicos do SISCEAB via Web ou Intraer, alguns de 
acesso público, isto é, sem precisar fazer login, tal como 
o Manual de Acionamento da Garantia Técnica (MAGT), 
Plano de Operação Assistida e Plano de Treinamento 
e Material Didático, isto permitirá consultar de forma 
fácil e segura em todo o território nacional.

A visão de futuro é que a DL partici-
pe da elaboração das Especificações 
Logísticas ao invés de estabelecer a Es-
pecificação Logística Padrão e participe 
dos eventos de Testes de Aceitação em 
Campo e de Operação Assistida, junta-
mente com o PAME-RJ e Regionais pelo 
menos em 10% dos projetos desenvolvi-
dos pela CISCEA. 

Também seja responsável pela aprova-
ção do Plano de Treinamento. Realize a 
alienação de material e estabeleça pro-
cedimentos que melhorem o controle 
de itens de suprimento.

Desta forma, estima-se que ao longo 
desta nova trajetória da DL, a CISCEA 
como um todo, PAME-RJ, CGTEC e Re-
gionais estejam mais alinhados desde 
o início de um novo empreendimento e 
que todos participem das melhorias tão 
necessárias ao SISCEAB.

Interação das OM nas fases do projeto

Posicionamento da DL como integradora entre CISCEA e PAME
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A Força Aérea Brasileira (FAB) lançará o aplicativo 
gratuito FPL BR - EFB (Electronic Flight Bag), um novo 
módulo para a consulta de informações aeronáuticas 
em formato digital, tais como cartas de aeródromos, vi-
suais e de rotas, publicações AIP e extratos do ROTAER. 
Por meio deste módulo, é possível armazenar as infor-
mações aeronáuticas, possibilitando sua utilização em 
solo e em voo.

Apresentado em 2017 para elaboração, validação, 
envio e atualização dos dados do plano de voo pela 
internet, o aplicativo já teve mais de 15 mil downloads 
entre as plataformas IOS e Android. Sua interface dis-
ponibiliza a consulta do plano de voo completo (PVC) 
e simplificado (PVS), além de mensagens de atualiza-
ção relacionadas à modificação (CHG), cancelamento 
(CNL) e atraso (DLA).

Nos últimos anos, o Sistema de Informações Aero-
náuticas vem passando por grandes alterações.

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 
em julho de 2018, migrou os serviços de disponibili-
zação das publicações aeronáuticas exclusivamente 
para o formato digital e em 2019 publicará o aplicativo 
gratuito FPL BR - EFB, uma excelente alternativa para a 
consulta das informações aeronáuticas. 

O novo módulo FPL BR - EFB foi desenvolvido pela 
Comissão de Implantação do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo (CISCEA), em parceria com a empresa 
Atech - Negócios em Tecnologia S/A, do grupo Embra-
er, e estará disponível para tablets e iPads. 

A primeira fase do aplicativo permite ao piloto con-
sultar todas as cartas e publicações do DECEA de ma-
neira ágil e segura, sobretudo em fases críticas do voo. 
Na segunda fase está previsto o planejamento do voo 
integrado à emissão do plano de voo, informações me-
teorológicas e NOTAM. 

O Diretor do Instituto de Cartografia Aeronáutica 
(ICA), Coronel Aviador Ricardo da Silva Miranda, co-
menta que a disponibilidade desse aplicativo permi-
tirá uma melhor familiarização dos usuários com os 
produtos elaborados pelo Instituto presentes no portal 
AISWEB, tendo em vista a possibilidade de utilização 
por parte da tripulação durante os processos de pla-
nejamento e realização do voo, acompanhando a na-
vegação em tempo real e acessando com agilidade as 
informações ao longo da rota voada.

De acordo com a Gerente do Projeto, Major Enge-
nheira Cristiane de Barros Pereira, do Subdepartamen-
to de Operações (SDOP), o aplicativo reunirá as prin-

Por: Bruno de Castro Fernandes

FAB lançará um 
novo módulo 
gratuito do 
aplicativo 
FPL-BR para 
consulta de 
informações 
aeronáuticas
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FPL-BR: utilização em solo e em Voo

cipais informações utilizadas pelos pilotos, reduzindo 
o tempo com consultas e com atualização das cartas 
e publicações AIS. Futuramente, a disponibilização da 
função de navegação em versões próximas, contribuirá 
para o incremento da consciência situacional do piloto.

 “Esse módulo abre caminho a um conjunto de facili-
dades tais como informações meteorológicas, NOTAM 
e de georreferenciamento integrados no mesmo dispo-
sitivo, de forma que possibilite uma redução da carga 
de trabalho do usuário e uma maior confiabilidade da 
informação”, explica o Tenente-Coronel Marcelo Jorge 
Pessoa Cavalcante, da Divisão Operacional da CISCEA.

Para a Comissão, a utilização de recursos eletrônicos 
no lugar dos manuais e documentos impressos é eco-
logicamente correto e implica em cortes de gastos com 
a carga morta. É a chamada Operação Paperless.

Segundo a Engenheira Gisele Lima de Oliveira Silva, 
da Divisão Operacional da CISCEA, dentre os diversos 
benefícios observados com o uso do FPL BR - EFB, po-
demos destacar a redução dos custos operacionais re-
lacionados aos processos baseados em papel, aumen-

to da velocidade de atualização dos dados, facilidade 
de leitura em qualquer nível de iluminação na cabine e 
o acesso online à base de dados.  

A interface disponibiliza, ainda, a consulta de cartas 
de aeródromos, bloqueio da interação com a tela, visu-
alização as emendas futuras e seleção das cartas como 
favoritas. 

O aplicativo representa um avanço tecnológico de 
comunicação intersistemas realizada dinamicamente 
entre a API-AISWEB e o FPLBR-EFB, disponibilizando 
informações dinâmicas e precisas a cada publicação de 
nova emenda pelo (ICA).

O aplicativo foi elogiado, também, pelo piloto do 
Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), Capitão 
Aviador Gabriel Brandello de Oliveira Haguenauer 
Moura, que ressaltou as vantagens do uso do software. 
“Permite uma série de facilidades, tanto na consulta das 
cartas, facilitando a busca com diversos filtros, a mobi-
lidade e segurança das informações em tempo real”.

As sugestões, dúvidas ou críticas, devem ser encaminhadas 
para o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC DECEA).
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Desde 07 de outubro de 2019, o Comando da Aeronáutica, 
colocou em produção, através do DECEA, o segundo Módu-
lo de implementação da PCICEA (Plataforma de Comunica-
ção de Informações Correntes do Espaço Aéreo), cumprindo, 
assim, o planejamento de atividades previstas pela CISCEA 
em apoio ao Acordo de Cooperação da Navegação Aérea 
entre o Departamento Brasileiro e a Organização Europeia 
para a Segurança da Navegação Aérea, a EUROCONTROL, 
que representa 41 países membros da União Europeia e en-
contra-se sediada em Bruxelas, Bélgica. 

Esse módulo, já em serviço, tem a função de incrementar as 
mensagens eletrônicas que são enviadas do Brasil à Europa, 
com os voos que decolam dos países vizinhos da América do 
Sul e cruzam o nosso território com destinos dos mais varia-
dos países europeus.  

Então como funciona esse segundo Módulo?
Essencialmente, as aeronaves de origem de aeroportos 

dos países vizinhos são detectados, pelos nossos radares de 
rota, no momento em que iniciam o cruzamento do espaço 

aéreo brasileiro, quando, então, são geradas e enviadas  as 
mensagens eletrônicas de atualização do voo dessas aero-
naves ao Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea 
(CGNA) e, também, ao Centro de Operações de Gerência de 
Rede (NMOC) da EUROCONTROL. 

E como acontece esse intercâmbio de dados de 
navegação aérea entre o Brasil e a Europa?

No modelo concebido entre o DECEA e a EUROCONTROL 
(B2B) foi estabelecido quando da ocorrência da decolagem 
de uma aeronave de um aeroporto internacional brasileiro 
(Módulo 1) ou àquela que cruzasse, pela primeira vez, o nos-
so espaço aéreo – detecção radar SAGITARIO por FIR – Re-
gião de Informação de Voo (Módulo 2), com destino à Europa, seria 
disparada uma mensagem eletrônica ao NMOC-EUROCONTROL.

As mensagens eletrônicas enviadas possuem duas caracte-
rísticas técnicas e protocolares principais: 

- os voos de origem nacional seguirão por intermédio um 
aviso FSA (First System Activation); e

- os voos de origem nos países vizinhos serão informados 

Por: Regio Marcos de Abreu

O Comando da Aeronáutica diminui a 
distância entre os países da América 
do Sul e a Europa  
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por um outro tipo de mensagem FDPS (Flight Data Publish 
Subscribe). 

A fim de permitir o gerenciamento de troca dessas men-
sagens entre os Centros de Controle de Gerenciamento de 
Fluxo Aéreo do Brasil e da Europa, foi concebido um sistema 
ATM, Módulo do Sistema Integrado de Gestão de Movimen-
tos Aéreos (SIGMA), para realizar essas funcionalidades, o 
qual intitulou-se como Plataforma de Compartilhamento de 
Informações Correntes do Espaço Aéreo (PCICEA), e, ainda, 
provê informações atualizadas de voos em todo seu percurso 
até a sua saída do Brasil, ou seja,  após cruzar a última FIR do 
Centro de Controle de Área Atlântico (ACC-AO) do Terceiro 
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aé-
reo (CINDACTA III), em Recife, rumo à Europa.

E como os países vizinhos interagem nesse intercâmbio 
de dados de navegação aérea?

A exemplo do que ocorria até então, um voo programado 
do aeroporto de Ezeiza, Buenos Aires para Frankfurt, terá seu 
plano de voo transmitido através de Sistema de Tratamento 
de Mensagens ATS (AMHS) para o NMOC, que informará da-
dos da decolagem e o provável horário e data de chegada 
no aeroporto de destino. 

Estando essas informações disponíveis no B2B NMOC, a 
PCICEA recebe as informações do plano de voo da aeronave 
oriunda de Buenos Aires e ao entrar em nosso espaço aéreo, 
o SAGITARIO, nosso sistema de controle ATM, passa a con-
trolá-lo até a sua saída do Brasil, através do ACC-AO, Centro 
de Controle Atlântico do CINDACTA III.  

E quais seriam os benefícios alcançados com a PCICEA?
Primeiramente, como o exemplo, o voo de origem em Bue-

nos Aires será monitorado por essa plataforma tão logo seja 
detectado pelos nossos radares de navegação e começará 
atualizar o NMOC com dados dinâmicos, permitindo que o 
seu planejamento tático Gerenciamento do Fluxo do Tráfego 
Aéreo (ATFM) possa garantir as melhorias rotas no continen-
te europeu. No Brasil, essa gestão de fluxo aéreo é realizada 
pelo CGNA.

Além disso, a plataforma conta com funcionalidades de 
estatísticas, gráficos de indicadores, mapeamento de FIR em 

3D com seus respectivos movimentos aéreos e controle das 
mensagens trocadas entre o SAGITARIO-PCICEA-NMOC 
B2B, que auxiliam tanto no acompanhamento das movimen-
tações das aeronaves no território nacional com destino à Eu-
ropa quanto àquelas que se dirigem ao Brasil, indicadas pelo 
Módulo estatístico.  

Além disso, quem nunca, como passageiro, torceu para 
que um voo de longa duração chegasse logo ao destino?

Com a utilização dessa plataforma, o NMOC estará capa-
citado com informações confiáveis e oportunas, que permi-
tirão realizar a melhor trajetória (mais curtas e seguras)  para 
as aeronaves e uma chegada do voo mais rápido, através de 
slots programados nos aeroportos de destino, permitindo a 
melhor assistência aos passageiros através do A-CDM (Air-
port Collaborative Decision Making), uma vez que todos os 
recursos de apoio estarão alocados para melhor servir o pas-
sageiro em tempo e qualidade.

Segundo a EUROCONTROL, não há dúvidas de que os 
controladores de voo, com visão clara dos picos e dos “nós” 
de tráfego e  contando  no sistema com informações anteci-
padas em três horas aos eventos, possuirão a melhor chance 
de gerenciar a demanda total, quando comparados aos que 
devam lidar com uma constante gama de surpresas em suas 
telas. 

Existe, ainda, outro benefício significante, que, através do 
planejamento tático, baseado nesse modelo de informa-
ções dinâmicas, o meio ambiente agradece, pois permite a 
redução da queima de combustível e, com isso, diminuindo 
a emissão de CO2, enxofre, chumbo, entre outros, principal-
mente, a redução da poluição sonora.

Outra grande vantagem para o SISCEAB e para o Conti-
nente Sul Americano, a PCICEA foi desenvolvida como base 
o SWIM, do inglês System Wide Information Management. 

Preconizado pela Organização da Aviação Civil Internacio-
nal (OACI), faz referência ao aumento da consciência situacio-
nal, oportunamente, por meio da troca de informações em 
tempo real, com garantia da qualidade, integridade e segu-
rança dos dados. É um conceito mundial, que traz mudança 

Módulo de gerenciamento

Módulo de Aeródromos
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de paradigma na prestação do serviço aeronáutico e na se-
gurança da informação para o voo.

O Brasil certamente receberá os proveitos desse intercâm-
bio, tendo acesso aos dados de navegação aérea enviados 
pelo NMOC da EUROCONTROL relacionados aos voos pro-
venientes de sua área. A PCICEA, genuinamente brasileira, 
foi desenvolvida pela CISCEA em parceria com a empresa 
nacional ATECH. 

Essa plataforma processará as informações e passará a 
considerá-las no controle de fluxo no SIGMA do CGNA. Atu-
almente, a PCICEA 
encontra-se cons-
truindo a Fase 2, 
com previsão de en-
trada em produção 
ainda em dezembro 
de 2019 e estará pron-
ta para prover as infor-
mações oriundas da 
EUROCONTROL, nes-
se primeiro momento, 
para o CGNA e o Ae-
roporto Internacional 
de São Paulo, uma vez 
que visa atender aos 
requisitos do Projeto 
A-CDM Guarulhos, e 
permitirá que o nosso 
balanceamento entre 
demanda e capaci-
dade, também, possa 
ser aprimorado.

Agora com os dados validados e 
ativados nas operações do Sistema 
Avançado de Gerenciamento Tá-
tico de Fluxo da EUROCONTROL 
(ETFMS), haverá benefícios subs-
tanciais à previsibilidade dos voos 
dos nossos países vizinhos, já que 
todos os participantes envolvidos 
no Gerenciamento de Tráfego Aé-
reo terão informações mais preci-
sas sobre esses movimentos. 

A EUROCONTROL costuma utili-
zar um termo para descrever essa 
troca de informações atualizadas: 
Conectividade Global, como é 
constatado pela Operational Va-
lidation and Evaluation Expert da 
EUROCONTROL, Ioana Colliban, 
durante a fase de entrada em pro-
dução do Módulo 2 da PCICEA: 
“Caros amigos, confirmo os dados 
recebidos para voos que cruzam o 
espaço aéreo brasileiro. Excelente 

trabalho! Bem feito! Mais uma vez, muito obrigada! Aten-
ciosamente, Ioana”.

Finalmente, mais um passo estratégico importante foi 
dado, que, ora, vem contribuir com as ações do COMAER, 
através do seu Departamento de Controle do Espaço Aé-
reo, para sedimentar a presença ATM brasileira na Amé-
rica do Sul, com prestação de seus serviços de tráfego 
aéreo de alta qualidade técnica e operacional integrados 
com seus países vizinhos.

PCICEA TAP 103-Lisboa-BH

Posição do ACC-AO - TAP 103
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CISCEA realiza demonstração de 
aplicações militares do novo radar 

LP23SST-NG em Canguçu

CISCEA celebra contrato para implantação 
de radares de vigilância de rota na área de 

fronteira do Centro-Oeste

Seguindo o cronograma contra-
tual entre a CISCEA e a empresa 
THALES, nos dias 11 e 12 de de-
zembro de 2018 foram realizados 
testes para apresentar demons-
trações de Medidas de Proteção 
Eletrônica (ECCM, do inglês Elec-
tronic Counter Counter Measure) 
na cidade de Canguçu (RS).

Nessa localidade foi implantado 
o radar LP23SST-NG, em substitui-
ção ao radar TRS2230, que ainda 
se encontra em operação nos sí-
tios de Santiago (RS), Catanduvas 

(PR) e Jaraguari (MS), mas que 
também serão brevemente substi-
tuídos pela versão “NG” - uma evo-
lução tecnológica do radar mode-
lo LP23SST com a função militar já 
integrada.

O radar LP23SST-NG iniciou 
suas operações semanas antes 
aos testes realizados, quando 
o ECCM de modo militar apre-
sentou a capacidade de suprir 
as necessidades de um primeiro 
controle, minimizando os efeitos 
de uma interferência externa.

No dia 20 de dezembro de 2018, a 
CISCEA assinou o contrato para implan-
tação de radares de vigilância de rota pri-
mários e secundários, nas localidades de 
Ponta Porã (MS), Corumbá (MS) e Porto 
Murtinho (MS), todos shelterizados, para 
operação não assistida nessas localidades.

A inserção de novos radares proporcio-
nará uma complementação na cobertura 
radar na região, que faz parte da fronteira 
oeste do Brasil, hoje coberta por radares 
de vigilância de rota, não abrangendo 
toda a extensão do território.

Os equipamentos de radar primário e 
secundário, objetos dessa implantação, 
são fornecidos em território nacional, 
o que é eficiente logística e economi-
camente, e seguem padronizados para 
empregabilidade ao Sistema de Con-
trole do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). 
Essa oportunidade visa garantir a con-
tinuidade de melhoria da segurança 
operacional para todos os usuários do 
espaço aéreo brasileiro, um dos pilares 
de trabalhos desta Comissão.
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Centralização de planos de voo suportada 
pelo SIGMA é objeto de contratos 

assinados pela CISCEA

CISCEA participa da reunião de revisão 
crítica do projeto da DLRS-III na sede da 

Rohde & Schwarz

A Comissão celebrou, na tarde do dia 
17 de janeiro, a assinatura de três con-
tratos com a empresa Atech para prover 
a centralização do gerenciamento de 
planos de voo suportada pelo Sistema 
Integrado de Gestão de Movimentos 
Aéreos (SIGMA), integrado ao Sistema 
Avançado de Gerenciamento de Informa-
ções de Tráfego Aéreo e Relatórios de In-
teresse Operacional (SAGITARIO), que já 
permitem uma série de facilidades aos 
seus usuários, tanto no preenchimento 
dos planos de voo, quanto no gerencia-
mento dos mesmos pelas autoridades 
responsáveis.

Face à centralização das tarefas de gerenciamento das intenções 
de voo no SIGMA, faz-se necessário como pré-requisito a instalação 
de recursos físicos e de sistemas robustos que garantam uma ope-
ração ininterrupta dos sistemas envolvidos.

A adoção da centralização da gerência das intenções de voo 
no Brasil permitirá o tratamento, análise sintática e semântica das 
mensagens de Serviço de Tráfego Aéreo (ATS, do inglês Air Traffic 

Service) e proporcionará a otimização da 
interferência humana no processo, com 
a consequente redução de esforços e 
da carga de trabalho. Além disso, os pi-
lotos, os Despachantes Operacionais de 
Voo (DOV), as autoridades e os demais 
interessados terão a possibilidade de 
acompanhar o processamento das inten-
ções de voo em todas as suas etapas, ga-
rantindo, ao final, que a intenção de voo 
apresentada corresponda com fidelidade 
à autorização do órgão de Controle de 
Tráfego Aéreo (ATC, do inglês Air Traffic 
Control).

As empresas aéreas poderão utilizar seus sistemas para entre-
ga, em lote, das intenções de voo no formato de mensagens ATS. 
A integração do SIGMA com os sistemas automatizados de in-
tenções de plano de voo (SIGMA), a visualização e tratamento 
de dados (SAGITARIO) e os sistemas de gerenciamento de torre 
(TATIC) são de extrema importância para a centralização do geren-
ciamento de plano de voo e deverá proporcionar total integração 
com os diversos órgãos e sistemas relacionados.

Em dezembro de 2018, a Força Aérea Bra-
sileira (FAB) assinou, por meio da CISCEA, 
um novo contrato com a Rohde & Schwarz 
(R&S), com o objetivo de fornecer a Estação 
Remota Portátil de Data Link (DLRS-III-T) para 
expansão do sistema data link da FAB.

O novo contrato expande o segmento 
terrestre existente com quatro DLRS-III-T, 
agora, baseado no software chamado rá-
dio da família R&S M3SR, com capacidade 
de Voz sobre IP. Essas novas estações são 
projetadas pela RSDB e serão capazes de 
reconfigurar e substituir as DLRS fixas, à me-
dida que forem necessárias.

Para esse novo contrato, a R&S América Latina (RSLA) é o princi-
pal contratante e ambas montagem e integração das estações se-

rão feitas no Brasil, sob a responsabilidade 
da RSDB. O escopo do fornecedor do novo 
contrato também inclui quatro centros de 
controle transportáveis baseados no R&S 
GB4000C e R&S GB4000V unidades de 
controle remoto, um para cada DLRS-III-T, e 
três centros de controles fixo baseados no 
R&S RCMS-II.

A administração e a operação do sistema 
terrestre de data link está sob a responsabi-
lidade da CISCEA e do 1º GCC.

A CISCEA é responsável por implantar 
o sistema brasileiro de controle do espa-

ço aéreo e o 1º GCC está encarregado de implementar a ope-
ração de suporte terrestre necessário para as operações aéreas 
em áreas não cobertas pelo sistema fixo.
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CISCEA entrega nova Subestação de 
Energia Elétrica em Santa Maria

DECEA e DINAC firmam acordo em prol da 
ativação do APP Guarani 

A ALA 4, antiga Base Aérea de 
Santa Maria, inaugurou em sole-
nidade oficial, no dia 16 de abril, 
sua nova Subestação de Energia 
Elétrica. 

A obra, iniciada em janeiro de 
2017, foi projetada, fiscalizada e 
supervisionada pela CISCEA e in-
cluiu a modernização da rede elé-
trica aérea, cabine de medição, re-
vitalização da iluminação pública, 
modernização de toda a rede ele-
trônica (dados e voz) e uma casa 
de força (KF), totalizando 4 km de rede de distribuição de energia.

A implantação da nova subestação visa suprir a demanda no for-
necimento de energia elétrica nas instalações da ALA 4. 

O investimento, cerca de 27 
milhões de reais, possibilita a 
total operacionalidade, de for-
ma autônoma, da Guarnição de 
Aeronáutica de Santa Maria, 24h 
por dia, sete dias por semana, 
além de prover energia elétrica 
sem falhas para o Destacamen-
to de Controle do Espaço aéreo 
de Santa Maria (DTCEA-SM), 
garantindo toda segurança das 
operações do Sistema de Con-
trole do Espaço Aéreo Brasileiro 

(SISCEAB) e do Terminal de Passageiros do Aeroporto Municipal 
de Santa Maria que hoje tem sua administração delegada à Pre-
feitura Municipal de Santa Maria.

Com o objetivo de aumentar a eficácia do con-
trole de tráfego aéreo na região de fronteira co-
mum às cidades de Foz do Iguaçu (PR), no Brasil, 
e Ciudad del Este, no Paraguai, e, ainda, monitorar 
o tráfego de aeronaves envolvidas em atividades 
ilícitas transnacionais, em 10 de fevereiro de 2000, 
foi assinado um Acordo de Cooperação Mútua, fir-
mado pelos ministros das Relações Exteriores do 
Brasil e do Paraguai, para melhorar a coordenação 
de tráfego aéreo pelos órgãos de controle desses 
dois países.

Dessa forma, interessados em desenvolver e apri-
morar a gestão do controle do espaço aéreo na re-
gião de fronteira, a Força Aérea Brasileira (FAB), por 
meio do Departamento de Controle do Espaço Aé-
reo (DECEA), ofereceu à Dirección Nacional de Ae-
ronáutica Civil do Paraguai (DINAC) a utilização dos 
equipamentos que foram substituídos do Controle 
de Aproximação (APP) de Salvador, com a proposta 
de serem instalados no APP do Aeroporto Internacio-
nal Guarani, localizado no município de Minga Gua-
zú, próximo à Ciudad del Este.

Para a execução do escopo e dos objetivos do Acordo, em 8 de 
maio de 2019, foi firmado um Entendimento Técnico entre o Co-
mando da Aeronáutica (COMAER) e a DINAC, no qual serão cedi-
dos sistemas e equipamentos que permitirão às Partes buscar os 

propósitos estabelecidos. O apoio logístico será realizado pelo 
Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trá-
fego Aéreo (CINDACTA II), tramitando e autorizando as soluções 
técnicas e operacionais.
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CISCEA realiza 2º workshop BIM do 
Sistema de Controle do Espaço

Aéreo Brasileiro

DECEA inaugura o Complexo Esportivo 
Tenente-Brigadeiro do Ar Paulo

Victor da Silva

A Comissão realizou nos 
dias 14 e 15 de maio, o 2º 
Workshop BIM (do inglês, 
Building Information Mo-
delling - Modelagem da Infor-
mação da Construção) do Sis-
tema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

O encontro contou com 
diversos profissionais ligados 
diretamente a implementa-
ção do BIM no cenário brasi-
leiro da construção civil, com 
foco no diálogo sobre obras, 
licitações e operações. 

O evento, realizado no auditório do Instituto Histórico-Cultural da 
Aeronáutica (INCAER), no Rio de Janeiro (RJ), reuniu engenheiros, 
arquitetos e técnicos de diversas organizações militares da Força 
Aérea Brasileira, além de profissionais do Exército Brasileiro, da Ma-
rinha do Brasil e de instituições civis.

O uso da plataforma BIM 
favorece o planejamento e 
gestão de projetos e obras, 
garantindo maior assertivi-
dade e transparência das 
soluções técnicas e custos 
empregados. Colaboração e 
trabalho em equipe são fun-
damentais nesta tecnologia.

A programação também 
contou com espaço para 
debate sobre os diversos as-
suntos em pauta, entre eles, 
o uso do BIM nos processos 
de gerenciamento de obras, 

o programa de disseminação da tecnologia no Comando da Ae-
ronáutica (COMAER), os benefícios do uso de laser scan para 
cadastramento e levantamento aeronáutico, além de casos prá-
ticos e exemplos de geração de bibliotecas BIM. Para os partici-
pantes, esta foi uma oportunidade de agregar conhecimentos e 
de troca de experiências.

O efetivo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA) e todas as Unidades da área Santos Dumont terão 
um novo espaço para a prática de esportes. Foi inaugurado o 
Complexo Esportivo Tenente-Brigadeiro do Ar Paulo Victor da 
Silva, no dia 23 de maio.

Construído em parceria com a CISCEA, o complexo esporti-
vo é constituído por campo de futebol society em piso de gra-
ma sintética, quadra poliesportiva, pista de atletismo, quadra 
de tênis e equipamento multifuncional de ginástica ao ar livre. 

Para marcar a celebração, Eliana Helena Sales de Santana, 
viúva do Tenente-Brigadeiro do Ar Paulo Victor, foi recebida 
pelo presidente da CISCEA, Major-Brigadeiro Engenheiro Fer-
nando Cesar Pereira Santos que, em seu discurso, agradeceu 
o apoio do DECEA e de todos os envolvidos nas obras. 

No campo de futebol foi disputado um jogo entre o efeti-
vo, enquanto na quadra de tênis, uma partida era disputada pelo 
Coronel Intendente Fernando de Souza Chaves, do Gabinete e o 

Coronel Intendente Franklin Santos Bandeira, adjunto do Subdepar-
tamento de Administração (SDAD).
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CISCEA entrega obra ao CGNA garantindo 
mais segurança e confiabilidade nas 

operações de navegação aérea

CISCEA participa de Seminário sobre a 
tecnologia BIM

A CISCEA entregou, em 4 de julho de 
2019, a obra que aumenta a disponibili-
dade de meios para atender à deman-
da de energia elétrica nas instalações e 
sistemas críticos do Centro de Gerencia-
mento da Navegação Aérea (CGNA).

O empreendimento refere-se à dupli-
cação do barramento crítico do CGNA. 
A obra foi iniciada em dezembro de 
2016, sendo projetada, fiscalizada e 
supervisionado pela CISCEA. Nesta em-
preitada, foram incluídas a construção 
de novos ambientes para os sistemas 
duplicados (UPS, baterias e painéis) no 
térreo, 4º e 5º andares do prédio do CGNA, retirada de equipa-
mentos obsoletos, implantação de novos e modernização de toda 

a rede de distribuição de baixa tensão 
para os sistemas críticos (cargas que 
não podem sofrer interrupção de supri-
mento de energia elétrica).

A entrega da obra contou com a 
participação do Coronel Aviador 
Sidnei Nascimento de Souza, co-
mandante do CGNA; do Tenente-Co-
ronel Especialista em Aviões Andre 
Luis Regly Ferreira, chefe da Divisão 
de Infraestrutura da CISCEA; outros 
componentes da CISCEA e do CGNA 
e representantes da LGE. Na oca-
sião, foram emitidos os Termos de 

Recebimento entre a CISCEA e a empresa contratada, LGE 
Eletrônica LTDA, e o de Entrega ao CGNA.

A Comissão participou do seminário sobre as 
boas práticas na implantação da tecnologia BIM 
(do inglês, Building Information Modelling – Mode-
lagem da Informação da Construção), promovido 
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Estado do Paraná (Sinduscon-PR) e pelo Instituto 
SENAI de Tecnologia e Construção Civil, em Curiti-
ba, no dia 13 de agosto de 2019.

O evento, que reuniu cerca de 150 profissionais 
da área, teve como objetivo compartilhar expe-
riências reais de construtoras, incorporadoras e 
instituições públicas que utilizam a tecnologia BIM 
em seus processos.

Durante a programação, o Tenente Engenheiro 
Rogério Abreu, adjunto da Divisão de Infraestru-
tura da CISCEA, ministrou uma palestra sobre a 
implantação, as metas estabelecidas e as lições 
aprendidas durante a elaboração do projeto utili-
zando o processo BIM.

Em sua apresentação, o oficial falou também so-
bre a importância da parceria com os profissionais 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) do Paraná, para promover a capacitação do Grupo de Tra-
balho (GT) BIM da CISCEA. A parceria tem duração de dois anos e 

iniciou-se em maio de 2018 com o intuito de uma transferência 
de tecnologia referente ao processo BIM.
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CISCEA inaugura a ATN-BR
no CINDACTA III

Escritório de Projetos da CISCEA 
ampliando o apoio ao SISCEAB

Na manhã do dia 20 de 
agosto de 2019, o Terceiro 
Centro Integrado de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego 
Aéreo inaugurou a Rede de Te-
lecomunicações Aeronáuticas 
Brasileira, ATN-BR.

A Rede ATN-Br é uma com-
plexa arquitetura de redes 
interconectadas, baseada no 
Internet Protocol – IP, que per-
mite o tráfego de dados, men-
sagens e voz, entre os diversos 
sistemas de controle de tráfego 
aéreo, com alta confiabilidade, 
integridade e disponibilidade.

Os protocolos IP, que provêm a base de comunicação para a ATN 
atualmente, são capazes de prover troca de informações de uma 
forma mais eficaz, além de propiciar elevada escalabilidade a rede, 
quando comparados aos métodos de comunicação legados.

A ATN-Br é destinada única 
e exclusivamente ao tráfego 
de serviços e aplicações ae-
ronáuticas operacionais, tais 
como: telefonia (TF-1 e TF-2), 
frequências (civil e militar), da-
dos radar, AMHS, TATIC, SA-
GITARIO, dentre outros.

Na ocasião, estiveram 
presentes o presidente da 
CISCEA, Major-Brigadeiro 
Engenheiro Fernando, o Co-
mandante do CINDACTA III, 
Brigadeiro Cesar, o vice-pre-
sidente da CISCEA, Coronel 
Engenheiro Jansen, os res-

ponsáveis pela implementação pela CISCEA  e pelas empresas AT-
CSystems, Sitti e Frequentes, esta última, empresa da Áustria, que 
apresentou todo o sistema para os oficiais da Divisão Operacional 
(DO) e Divisão Técnica (DT) do CINDACTA III.

A CISCEA implantou o 
Escritório de Projetos, cuja 
denominação passou a ser 
IAS – Infraestrutura de Apoio 
ao SISCEAB. O IAS tem como 
missão atender às demandas 
das organizações militares 
do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo, que são ge-
renciadas pelo Subdeparta-
mento de Administração do 
DECEA.

Com início dos trabalhos 
em março de 2019, o IAS é 
composto por uma equipe 
multidisciplinar, agregando 
os militares técnicos da FAB e 
civis contratados pela CTCEA, nas especialidades de: Arquitetura, 
Climatização, Estruturas de Concreto Armado e Metálicas, Instala-
ções de Combate a Incêndio, Instalações Elétricas, Eletrônicas, de 
Gás, Hidrossanitárias, de Óleo Combustível e Orçamentistas.

Para o ano de 2019, foram demandados 28 projetos, que varia-
ram o portfólio do IAS, desde pequenas reformas a novos empreen-

dimentos, como os projetos 
do alojamento e depósito 
do DTCEA-SJ. Os projetos 
atingiram, também, áreas de 
maior operacionalidade, a 
exemplo da adequação da 
rede de dutos do aeroporto 
de Congonhas.

Até o mês de setembro, 
o IAS entregou 19 projetos 
para a execução das organi-
zações apoiadas, cumprindo 
com sucesso as prioridades 
determinadas pela Diretriz 
D003/SDAD/2018.

Pensando no futuro e na 
indispensável continuidade do gerenciamento e execução dos pro-
jetos de manutenção predial e de novas obras para as unidades da 
estrutura organizacional do DECEA, de forma coordenada com o 
SDAD, já está em andamento o planejamento dos trabalhos para o 
ano 2020, sempre considerando a disponibilidade dos integrantes 
da equipe do IAS.
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CISCEA participa de workshop sobre as 
competências em BIM

CISCEA entrega obra do novo prédio da 
SCOAM do PAMA-LS

A Comissão participou do 
workshop sobre as boas prá-
ticas na utilização da tecno-
logia BIM (do inglês, Building 
Information Modelling – Mo-
delagem da Informação da 
Construção), promovido pela 
Fundação Certi – Centro de 
Referência em Tecnologias 
Inovadoras –, em Florianópo-
lis, nos dias 12 e 13 de setem-
bro de 2019.

O evento contou com a par-
ticipação de engenheiros, ar-
quitetos e técnicos da Divisão de Infraestrutura (DI) da CISCEA 
e profissionais da Fundação Certi. A utilização do BIM permite 
que profissionais de diferentes especialidades trabalhem de 

forma integrada e colaborati-
va na construção de modelos 
virtuais de edificações, que 
funcionam como um banco 
de dados com informações 
relevantes para as diferentes 
fases de seu ciclo de vida.

A Torre de Controle 
(TWR) do Destacamento de 
Controle do Espaço Aéreo 
de Bacacheri (DTCEA-BC) é 
um dos projetos que utiliza 
a ferramenta Revit da Auto-
desk, como uma forma de 

iniciar a imersão ao BIM. Este software permite que seja 
feita a modelagem do edifício, a extração de quantitativos, 
especificações e a documentação do projeto.

A CISCEA entregou, no dia 19 
de setembro de 2019, a obra 
do novo prédio da Seção de 
Controle de Operações Aé-
reas Militares de Lagoa Santa 
(SCOAM-LS). 

 A solenidade contou com a 
presença do diretor do Parque 
de Material Aeronáutico de La-
goa Santa (PAMA-LS), Coronel 
Aviador Cláudio Luís da Silva 
Nishio; do chefe da Divisão de 
Infraestrutura da CISCEA, Te-
nente-Coronel Especialista em 
Aviões André Luis Regly Ferrei-
ra; da gerente do Projeto, En-
genheira Elaine Silvia Damasio, 
além de demais representantes 
do PAMA-LS, da CISCEA e da 
empresa SICLA Engenharia Ltda.

 A obra foi iniciada em janei-
ro de 2018, tendo sido proje-
tada, fiscalizada e supervisio-
nada pela CISCEA. Na ocasião, 
foi emitido o Termo de Entre-
ga ao PAMA-LS.
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 Acesse o conteúdo completo em www.ciscea.gov.br

REUNI lança tutorial do Sophia para 
facilitar as buscas dos usuários

CISCEA participa do
Workshop SWAP

A Rede de Unidades de Informação 
(REUNI) do Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (DECEA) tem por meta 
disponibilizar os acervos das Unidades 
subordinadas através da internet. Para 
tanto, conta com o Sophia, software ge-
renciador desta base de dados, que pode 
ser acessado tanto pela Intraer (através 
do link do Portal Reuni na aba de “Produ-
tos e Serviços”), quanto pelo endereço de 
internet: http://biblioteca.decea.gov.br/.

Com o objetivo de facilitar o acesso dos 
usuários ao Sophia, a REUNI lançou no 
dia 23 de setembro de 2019, um tutorial 
apresentando os três tipos de busca: a 
Rápida, a Combinada e a por Legislação.

No período de 30 de setembro a 
4 de outubro de 2019, foi realizado 
o “Workshop SWAP” nas dependên-
cias da IATA em São Paulo, com a 
participação das Empresas Aéreas, 
FAA, SRPV-SP, CGNA, ACC Curitiba, 
ACC Brasília, APP São Paulo, Torre 
Guarulhos e CISCEA.

O SWAP, do inglês Severe Weather 
Avoidance Plan, trata-se de um pro-
grama que tem um valor considerá-
vel em áreas de grande tráfego aé-
reo e, particularmente, suscetíveis às 
condições meteorológicas relacio-
nadas com a ocorrência de nuvens 
Cumulonimbus (CB).

Por convite do CGNA e da IATA, a 
CISCEA participou do workshop sob a 
representação do meteorologista Mar-
tim Roberto Matschinske, no qual teve a oportunidade de apresen-
tar as soluções já implementadas e aquelas que estão em fase de 
implantação que contribuem com o referido programa.

Como parte do resultado do trabalho proposto, as informações 
SWAP serão preparadas pelas Células de Gerenciamento de Fluxo 
(FMC) e fornecerão detalhes específicos para evitar rotas (aerovias, 
SID e STAR) afetadas pelo tempo severo. As FMC considerarão me-

didas alternativas aplicáveis que poderão ser usadas para mitigar os 
impactos esperados no espaço aéreo.

Cabe destacar que o DECEA ficou responsável por gerar norma-
tização específica visando oficializar as coordenações entre CGNA, 
FMC, DCC, Operadores Aéreos e Centros Meteorológico para aten-
der o programa SWAP culminando em um ganho efetivo para as 
operações aéreas nessas condições meteorológicas.
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Com a edição do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 
2015, o Governo Federal tornou obrigatória a tramitação ele-
trônica de documentos nos órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

O objetivo do normativo legal é aferir eficiência, eficácia e 
efetividade às ações governamentais, além de estar alinhado 
com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental, na 
medida em que resulta na redução do uso de papel e demais 
insumos.

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, desen-
volvimento de tecnologia e/ou equipamentos, aquisições, 
desapropriações, construções, instalações elétricas e ativida-
des decorrentes e correlatas, necessárias à implantação de 
um determinado sistema no âmbito do SISCEAB (Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo Brasileiro).

Assim, a CISCEA mantém, desde a sua criação, o SISCEAB 
em permanente estado de atualização, atendendo à cres-
cente demanda do tráfego aéreo, nacional e internacional 
implantando as mais modernas tecnologias. Toda e qualquer 
mudança no cenário do espaço aéreo brasileiro, uma vez de-
cidida, é entregue a esta unidade para ser executada.

A Reestruturação na Força Aérea Brasileira
As constantes transformações da atualidade têm impelido 

as instituições à racionalização de suas atividades, simplifica-
ção dos processos e busca da eficácia e da eficiência.

Inserida nesse contexto, a Força Aérea Brasileira (FAB), ten-
do por base a Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA) nº 
11-53/2016, desencadeou uma série de ações com o objeti-
vo de superar os desafios futuros, contribuindo para o desen-
volvimento do Poder Aéreo e Espacial Brasileiro, sempre com 
o foco na missão-síntese da FAB.

Este processo, batizado de Reestruturação da FAB, levou, 
entre outros procedimentos, à concentração dos processos 
administrativos em unidades especializadas.

Unidades Especializadas que apoiam a CISCEA
Atualmente, a CISCEA possui em execução 108 contratos, 

os quais são gerenciados com o apoio das seguintes uni-
dades especializadas: CAE (52), GAP-RJ (18), CABW (16) e 
CABE (22).

Como os números demonstram, o Centro de Aquisições 
Específicas (CAE) é a unidade especializada que provê o 
maior apoio à CISCEA, estando na vanguarda da implemen-
tação do processo administrativo eletrônico e-PAG, na Força 
Aérea Brasileira.

Por: Ivantuil de Andrade Franchini

Por: Fabio Louback Espinola e Bruno de Castro Fernandes

Processos eletrônicos e a 
modernização da administração 
no SISCEAB
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O SILOMS
Para tornar este apoio eficiente, o CAE, por meio do Siste-

ma Integrado de Logística de Material e Serviços (SILOMS), 
adotou a utilização de Processos Administrativos Eletrônicos, 
que são aqueles em que os atos processuais são registrados 
e disponibilizados em meio eletrônico.

Desta forma, quando da realização de processos adminis-
trativos para a contratação de novas demandas, é utilizado, 
no SILOMS, o módulo Requisição, item Aquisições Não Re-
correntes.

Para realizar este procedimento, a CISCEA passou a digi-
talizar todos arquivos gerados e, em seguida, fazer o carre-
gamento destes no SILOMS. Para isto, dois paradigmas pre-
cisaram ser superados, o tamanho dos arquivos gerados e a 
confecção de assinatura eletrônica individual.

Nesse ponto, um dos maiores benefícios alcançados foi 
que o Processo de Demanda Não Recorrente contempla o 
cumprimento da Instrução Normativa nº 05/2017. 

De forma resumida, a Instrução Normativa citada disciplina 
que todas as contratações, mesmos as inexigibilidades, te-
nham três etapas bem definidas e distintas: Oficialização da 
Demanda, Designação de Equipe de Planejamento da Con-
tratação, Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico/Termo 
de Referência. 

Tais etapas são obrigatórias e contempladas pelos tipos de 
documentos a serem carregados no sistema. Além disso, a 
gestão dos contratos existentes também passou a ter acom-
panhamento feito no SILOMS, por meio do Módulo Contra-
tos.

Consequentemente, o gerenciamento de notas de em-
penho recebidas, faturas enviadas para pagamento e paga-
mentos realizados passaram a ser acompanhados, de forma 
simultânea, por todos os atores que têm acesso ao SILOMS, 
trazendo rapidez aos procedimentos e alinhamento das in-
formações entre Apoiadoras e Apoiadas.

Outra melhoria no acompanhamento dos contratos foi a 
padronização da confecção e o arquivamento dos Relatórios 

de Situação Contratual (RSC), os quais passam a ser arquiva-
dos digitalmente junto ao contrato e com fácil controle.

Outrossim, é mister destacar a utilização do Módulo Do-
cumentos, que permitiu a criação de um vínculo de comu-
nicação direto entre o CAE e suas apoiadas, permitindo que 
dúvidas referentes a procedimentos licitatórios a serem re-
alizados ou contratos em execução sejam solucionados de 
forma rápida e direta.

Benefícios alcançados com a plena
utilização do SILOMS:

A implantação de Processos Administrativos Eletrôni-
cos, por meio do SILOMS, trouxe à CISCEA os seguin-
tes benefícios:

  • Redução de custos operacionais relacionados à entrega 
e ao armazenamento de documentos e processos;

 • Redução do tempo gasto na abertura, manipulação, lo-
calização e tramitação de documentos e processos; 

  • Eliminação de perdas, extravios e destruições indevidos 
de documentos e processos; 

  • Compartilhamento simultâneo de documentos e pro-
cessos, para fins de contribuição, acompanhamento da 
tramitação ou simples consulta; 

 • Auxílio ao efetivo em sua rotina, com a disponibilização 
de modelos e orientações sobre como proceder em si-
tuações específicas; 

  • Incremento na publicidade dos processos, tornando 
mais fácil seu acompanhamento; e

  • Ampliação da gestão do conhecimento e da possibili-
dade de melhoria de processos, em razão da criação de 
uma plataforma única.

Conclusão
O processo de reestruturação da FAB levou à centrali-

zação da execução de diversos processos nas unidades 
apoiadoras. 

A centralização representa qualidade na gestão pública, 
uma vez que aperfeiçoa a racionalização dos recursos, fa-
cilita a qualificação dos agentes encarregados das ativida-
des e reduz o trâmite burocrático.

Entretanto, a centralização, para ser gerenciável, exige a 
quebra de paradigmas e a utilização de ferramentas que 
possibilitem a continuidade da execução dos processos 
existentes e a sua gestão por todas as partes interessa-
das. Além disso, a utilização de Processos Administrativos 
Eletrônicos é condição fundamental, sine qua non, para o 
sucesso das mudanças implantadas.

O SILOMS, sistema informatizado definido para a execu-
ção/gerenciamento dos processos administrativos de gestão 
referentes a processos licitatórios e contratos, com todas as 
funcionalidades utilizadas pelo CAE, vem se mostrando um 
sistema robusto e imprescindível para a operacionalização 
da nova visão administrativa adotada pela FAB.

É mister destacar que a maioria das facilidades utilizadas 
pela CISCEA apoiadas pelo CAE serão em futuro próximo 
disponibilizadas para uso em toda a Força Aérea Brasilei-
ra, representando um salto de qualidade inexorável para 
a administração militar.

CAE - Centros de Aquisições Específicas
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Atualmente, uma imensa rede telefônica composta por centrais de 
comutação, cabos trançados e ramais analógicos espalhados pelo ter-
ritório nacional fazem o Comando da Aeronáutica (COMAER) parecer 
uma companhia telefônica de médio porte, capaz de conectar usuários 
de norte a sul, de leste a oeste, por meios de entroncamentos telefôni-
cos e serviços tradicionais. 

Essa rede, mesmo atendendo razoavelmente às necessidades de 
comunicação corporativa da Força, mas já sem protagonismo, contras-
ta imensamente com as tecnologias desenvolvidas nas bases da rede 
mundial de computadores, onde serviços de telecomunicações são 
reinventados e novas técnicas e facilidades são inseridas a cada dia.

Nesse cenário, a Rede Corporativa do Comando da Aeronáutica 
(RCAER) é o nome dado à solução tecnológica que atualizará o modo 
com que os integrantes do COMAER se utilizam dos serviços de teleco-
municações para fins da corporação, promovendo um salto nas capaci-
dades de comunicação internas e externas da Aeronáutica. 

Essa atualização vem para diminuir o lapso tecnológico entre os ser-
viços de telefonia utilizados pela Força até então, baseados em tecnolo-
gias desenvolvidas para o mundo analógico, e as já reinventadas técni-
cas de comunicação digital, desenvolvidas por um mercado agressivo 
conectado à Internet.

Na arena de opções, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA) atribuiu à CISCEA a meta de conduzir uma Prova de Conceito 
(PoC) que discutisse uma solução tecnológica para a RCAER, capaz de 
manter e evoluir os serviços de telefonia em uso pelo nosso efetivo. 

O objetivo buscava garantir, dentre outros aspectos, a segurança das 
informações e a eficiência no uso dos recursos entregues para tal fim, re-
verberando a diretriz do Comandante da Aeronáutica, que busca, como 
medida de economia e eficiência, implantar um sistema de telefonia por 

Voz sobre IP (VoIP) em todas as unidades do COMAER.
Na linha mestra de orientação da PoC, estabeleceu-se que a RCAER 

teria que atender, de forma escalável, as demandas atuais e futuras por 
meio de padrões abertos e outros de amplo emprego no mercado. 
Deste modo, ao se referir aos padrões abertos e a um mercado de infin-
dáveis opções e soluções, a diretriz orienta pela busca por uma solução 
onde toda a sorte de comunicações possa ser possível. E assim foi feito.

A CISCEA, em parceria com o CPqD, entidade de renome interna-
cional relacionada ao setor de telecomunicações no Brasil, trouxe para 
a bancada de testes a plataforma X, da empresa brasileira Trópico, cuja 
proposta é ser uma solução versátil para as mais diversas necessidades 
de comunicação das corporações.

A solução X tem por modelo de negócio a abstração das camadas 
de rede e de acesso e o foco nas funções de controle dos serviços de 
telefonia IP, semelhante ao que se pratica no mundo atualmente. Ela se 
baseia, portanto, no conceito NGN (Next-Generation Network), que pre-
vê a separação das funções de controle, rede e acesso.

No conceito NGN, enquanto a camada de controle trata da conectivi-
dade e interoperabilidade dos serviços de comunicação entre os diver-
sos terminais de acesso, bem como da gestão dos serviços prestados 
aos usuários, as camadas de rede e de acesso tratam, respectivamente, 
da conectividade lógica dos terminais, conectando-os a qualquer dis-
tância, e da conexão física dos mesmos à rede. 

Sob essa ótica, a solução para a RCAER faz-se presente predominan-
temente na camada de controle, materializando-se como um software 
hospedado em servidores da Intraer, capaz de implementar serviços de 
integração e de interoperabilidade entre os aplicativos que operam nos 
terminais conectados a nossa rede IP. 

Em outras palavras, a RCAER passa a ser, essencialmente, um servi-

RCAER: um salto 
tecnológico nas 
telecomunicações 
aeronáuticas

Por: Major Aviador Denniel Sancho Zorzal Rossi 
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ço de integração e de interoperabilidade entre terminais de acesso, os 
quais poderão se utilizar de quaisquer meios de comunicação previstos 
(Intraer, Internet ou a Rede Pública de Telefonia) e quaisquer meios de 
acesso (WiFi, ethernet, LTE, etc.) para trocar tráfego de voz, vídeo ou tex-
tos entre si.

O princípio de funcionamento da camada de controle demanda in-
terpretar e integrar as capacidades de comunicação dos terminais de 
acesso dos usuários ao controle da RCAER, tornando-os interoperáveis. 

Esse processo, denominado homologação, é realizado para os diver-
sos modelos de terminais de acesso e também para os diversos aplica-
tivos de interesse do COMAER, e trata da uniformização das regras de 
negociação dos protocolos de comunicação envolvidos (SIP e H.248), 
possibilitando, por exemplo, que um aparelho telefônico VoIP, de fabri-
cante qualquer, possa se comunicar por voz ou vídeo com um aplicativo 
instalado em um celular qualquer.

Como prova da capacidade de integração e de interoperabilidade, 
uma demonstração de chamada telefônica multimídia foi realizada en-
tre um aparelho CISCO, modelo X, e o aplicativo PortSIP, rodando em 
sistemas operacional Android, na qual a voz e a imagem de cada inter-
locutor eram trocadas com fluidez. 

Os terminais de acesso estavam conectados à Intraer, o primeiro via 
ethernet e o segundo via acesso WiFi (exclusivo para a PoC), sendo que 
o segundo, conectado a uma rede móvel, herdou o número de um ra-
mal fixo determinado ao se registrar na RCAER, demonstrando a mobi-
lidade e portabilidade da solução. Além desses exemplares, outros apa-
relhos e softwares foram integrados à PoC para demonstrações, como 
Alcatel-Lucent, Polycom e Zoiper.

É preciso notar que a RCAER é transparente às funções das cama-
das de rede e de acesso, ou seja, não importa por qual rede ou acesso 
o usuário se conecta à RCAER, ele será integrado e interoperará com 
qualquer outro terminal conectado, desde que ambos tenham sido ho-
mologados para funcionar nessa rede. Essa abstração retira da equação 
da RCAER as problemáticas de natureza de rede ou de acesso, concen-
trando-se na integração, interoperação e gestão das funções típicas da 
camada de controle.

Ao se concentrar na camada de controle, a RCAER passa a permitir 
que outras tecnologias acessórias possam ser utilizadas, como a com-
pactação de dados, a comunicação por VPN (Virtual Private Network), a 
comunicação multiponto (multicast), a prioridade de tráfegos e a gera-
ção de relatórios de qualidade serviços.

No rol de possibilidades, destaca-se a suíte de protocolos SIP (Session 
Initiation Protocol) e RTP (Real-time Transport Protocol), 
e suas variações seguras, que disponibilizam, de forma 
nativa, capacidades de comunicação segura visando a 
confidencialidade, a integridade e a autenticidade de 
mensagens contendo voz, vídeo e texto.

Ainda no rol de possibilidades, pode-se considerar a 
oportunidade ímpar de se investir no desenvolvimen-
to de hardware e software proprietário do COMAER 
para o tráfego de voz, vídeo e texto criptografo, pos-
sibilitando que terminais de acesso fixos ou móveis 
troquem mensagens seguras utilizando algoritmos e 
chaves exclusivas da Aeronáutica. A integração desses 
dispositivos aos serviços VoIP também seria garantia.

Assim, utilizar essa tecnologia no âmbito do COMAER 
implica revolucionar os meios de comunicação cor-
porativa, pois a integração é elevada aos patamares 
mais altos, o que afetará diretamente o modelo de 
negócio do atual serviço de telefonia na Aeronáutica. 
Estima-se que os seguintes aspectos serão afetados 
pelo uso de uma tecnologia como a NGN:

- A importância estratégica da Intraer aumenta sig-
nificativamente, pois a conectividade dos terminais de 
acesso passa a depender das funções de rede e de 

acesso da nossa intranet. Em consequência, torna-se fundamental o mo-
nitoramento preciso do desempenho dessas funções para que se possa 
diferenciar dos eventuais problemas da camada de controle da RCAER;

- O aumento da importância da Intraer implicará em maiores inves-
timentos para a gestão e operação das redes locais e metropolitanas. 
Além disso, também será necessário o aumento das redes de acesso 
MPLS para as Organizações Militares;

- Os sistemas legados serão substituídos por sistemas homologados, 
conectados à Intraer (ou outro meio de acesso), de modo que as cen-
trais telefônicas legadas, e seus ramais, deixarão de existir à medida que 
os terminais de acesso são distribuídos.

- O suporte logístico aos sistemas de telefonia atual reduzir-se-á à ma-
nutenção dos clusters de servidores que abrigam o núcleo da RCAER, 
enquanto se incrementa a importância da manutenção da INTRAER em 
função de desempenhar as funções de rede e de acesso da RCAER;

- O acesso aos serviços de telefonia público poderá ser compartilha-
do mais facilmente a partir de gateways para a Rede Pública de Telefonia 
Comutada, que poderão ser localizados em diferentes unidades da fe-
deração, desde que o regulamento da ANATEL permita;

- A gestão dos serviços de telefonia tenderá a ser padronizada e cen-
tralizada no núcleo da RCAER, havendo oportunidades de simplificação 
dos trabalhos dos chamados Gestores de Telecomunicações das Orga-
nizações Militares do COMAER, com aumento substancial da sua efetivi-
dade, a partir de alterações nos modelos de contratação de serviços e a 
inversão da bilhetagem, a ser baseada no cliente;

- As equipes de suporte tenderão a ser preparadas e dimensionadas 
para o atendimento de demandas nacionais e locais. Esses trabalhos 
envolverão configurar terminais de acesso, ativar e desativar usuários, 
alterar regras de acesso, alterar planos de encaminhamento e de nume-
ração, realizar atividades de homologação, entre outras; e

- Os custos de implantação recairão, majoritariamente, sobre a aquisi-
ção de aparelhos telefônicos VoIP e licenças, independentemente da lo-
calização, considerados os ganhos de escala. No entanto, investimentos 
na adequação da Intraer deverão ser levados em consideração.

Atualmente, os resultados da Prova de Conceito estão sendo estu-
dados pelo corpo técnico especializado do DECEA, cujo parecer trará 
orientações sobre como a RCAER poderá ser implantada nas diversas 
Organizações Militares no COMAER. 

As orientações buscarão explorar as potencialidades da solução, tra-
zendo, tão logo quanto possível, as comodidades e facilidade da tele-
fonia VoIP aos servidores civis e militares do Comando da Aeronáutica.

Controladores de Torre de Controle
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O mercado global contemporâneo tem apresentado, nas 
últimas décadas, uma trajetória traçada por rivalidades, com 
ambientes corporativos envoltos de pressões, ameaças e in-
certezas na conjuntura econômica e social. 

Neste cenário, líderes organizacionais passaram a ser vis-
tos como alvos de enfrentamento dessas turbulências, preci-
sando cada vez mais estarem preparados para se adaptarem 
às constantes mudanças, cumprirem metas e objetivos que, 
muitas vezes, beiram à ousadia dos padrões de resultados 
globais, além de saberem administrar suas emoções, enfren-
tarem as adversidades e tomarem decisões rápidas e preci-
sas que atendam às demandas da organização e suas partes 
interessadas.

Há de haver uma constância organizacional na busca da 
sustentabilidade, ou seja, uma contínua vigilância a longo 
prazo no que tangencia o equilíbrio dos três vértices do triân-
gulo (econômico, social e ambiental).

O padrão de relacionamento que o homem tem adotado, 
frente aos recursos naturais do planeta Terra, está imputando 
a degradação do ambiente em suas mais diversas vertentes. 

Assim, é necessário desenvolver uma visão macro do siste-

ma e buscar na multidisciplinaridade do assunto, a possibili-
dade de compreensão dessa complexa interação e, conse-
quentemente, gerar ações que possam minimizar ou eliminar 
os danos causados pelas ações antrópicas.

O conceito de sustentabilidade nasce exatamente da im-
prescindibilidade de haver a concordância entre a busca pri-
mordial pelo desenvolvimento econômico atrelado à respon-
sabilidade socioambiental, que permeia pela preservação da 
qualidade e da quantidade dos recursos naturais existentes, 
com o intuito de garantir a manutenção da vida (do ser hu-
mano) com qualidade a longo prazo, e nos evidencia sobre 
a importância de se diminuir (prevenir) e tratar (remediar) a 
poluição gerada a partir das atividades do cotidiano da so-
ciedade. 

A prevenção pode ser almejada, por exemplo, através da 
implantação de processos mais limpos (energias alternativas, 
combustíveis e matérias primas renováveis...) e da aquisição 
de itens que sejam sustentáveis (reciclados, biodegradá-
veis...). 

A remediação da poluição causada se dá, por exemplo, 
pela implantação de tratamentos eficientes de efluentes, tan-

O Processo 
na procura da 
Sustentabilidade
na CISCEA

Por: Ricardo Jatobá Figueiredo

O Processo 
na procura da 
Sustentabilidade
na CISCEA
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to domésticos quanto industriais, e pela gestão de resíduos 
sólidos urbanos e de grandes geradores, considerando a re-
ciclagem, o reuso dos resíduos, e, por fim a disposição final 
ambientalmente correta dos rejeitos.

Nesse contexto, a Gestão Ambiental no âmbito institu-
cional e a presença de profissionais qualificados a imple-
mentá-la ganham uma importância cada vez maior na busca 
pela sustentabilidade. 

Profissionais donos de uma visão holística serão capazes 
tanto de evitar a ocorrência de futuros danos ao ambiente 
quanto mitigar problemas já existentes.

Isto porque o nível de educação e conscientização tem au-
mentado. As pessoas têm o discernimento de que não basta 
só falar que se é sustentável, elas querem provas de tal po-
sicionamento institucional. Tais provas ou exemplos foram 
apontados representando ainda muito pouco do que pode 
e, certamente, deve ser feito por representar a sustentabilida-
de um diferencial competitivo.

Segundo Amâncio e Claro, “a sustentabilidade no âmbito 
empresarial pode ser interpretada pela satisfação das neces-
sidades dos indivíduos do cenário atual sem afetar as gera-
ções futuras, isto porque, as práticas ambientais tornaram-se 
cada vez mais presentes nas entidades organizacionais”. 

Da mesma forma, a sustentabilidade foi conceituada pela 
comissão Brundtland como: “um novo paradigma de desen-
volvimento no qual as necessidades do presente são aten-
didas, sem comprometer a capacidade das futuras gerações 
de atenderem às suas próprias necessidades” (Nosso Futuro 
Comum apud LEAL, 2009). 

Em um modo geral, os órgãos governamentais, são gran-
des consumidores de recursos naturais, de bens e serviços 
nas suas atividades. 

Dessa forma, revisando seus pa-
drões de produção, de consumo e 
adotando novos referenciais de sus-
tentabilidade socioambiental, serão 
indutores de novos critérios e práti-
cas. As instituições públicas, portan-
to, devem ser referências na adoção 
de medidas que tenham em vista a 
redução de impactos socioambien-
tais negativos, no consumo cons-
ciente com racionalização de recurso 
financeiro, na diminuição da geração 
de resíduos e na melhoria da condi-
ção de trabalho. 

Além disto a inserção dos critérios 
de sustentabilidade através da Ges-
tão Ambiental nas instituições públi-
cas, podem ir para além daquelas 
relacionadas à sua vida vegetativa 
(consumo de água, de energia elétri-
ca, de papel, copos, como também a 
geração de resíduos), e abranger as 

características intrínsecas relacionadas à atividade desenvol-
vida, ou seja, prever melhorias, no contexto ambiental, dos 
seus processos de produção, entrega e distribuição de bens 
e serviços.

Atualmente, a CISCEA encontra-se na busca para efetivar a 
implantação dos critérios de sustentabilidade em suas meto-
dologias de trabalho e demais atividade de apoio, por meio 
da exposição dos benefícios que poderão ser galgados ao 
longo do tempo, a partir das transformações que a sustenta-
bilidade estabelece. 

Como de fato já mencionado, estes novos conceitos não 
são incorporados por um grupo rapidamente, e sim, de for-
ma gradual e contínua que se obtém o êxito nas modifica-
ções de conjunturas institucionais, nos hábitos e opiniões. 

A proposição de adequações, que buscam garantir me-
lhorias e simultaneamente adequações às legislações vigen-
tes, nascem a partir de diagnósticos e análises realizados de 
fatos, situações e processos específicos e corriqueiros, que 
possibilitam a identificação dos aspectos que podem ser 
aperfeiçoados. 

Diante disto, a Assessoria de Meio Ambiente (AGMA) com-
promete-se em sugerir a integração de novos critérios às ati-
vidades rotineiras da CISCEA, desde a aquisição de copos 
biodegradáveis até a gestão dos projetos, no que tange os 
licenciamentos ambientais. E para lograr sucesso nesta cons-
tante caminhada, o comprometimento, a cooperação e inte-
ração do coletivo é a condição mais importante. 

Ficam as perguntas: a busca é individual, mas a responsa-
bilidade é coletiva? Como poderemos suprir as nossas ne-
cessidades básicas no presente sem comprometer as futuras 
gerações?

Placas Solares do DTCEA - Tiriós / PA
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“O que seria do setor de cursos da DL se não fosse o 
Marco Antônio?”, indaga o Chefe da Divisão de Infraes-
trutura (DI), Tenente-Coronel Aviador André Luís Regly 
Ferreira.

Esta frase, por si só, já nos dá uma ideia do porquê da 
escolha do engenheiro eletrônico Marco Antonio Olivei-
ra de Souza, Chefe do Setor de Curso e Documentação 
(LCD), para esta coluna “Quem Faz”. 

E a Chefe da Divisão de Logística (DL), Major Engenhei-
ra Veronica Souza Lacerda, a qual o LCD é subordinado, 
corrobora: “Marco Antonio representa muito bem o perfil 
dos integrantes da DL, pois a tarefa de integrar as implan-
tações realizadas pela CISCEA com as demais organiza-
ções não é um trabalho simples, exige muita dedicação e 
persistência, para que o trabalho seja exitoso”.

E de fato, a conversa com nosso entrevistado mostrou 
tudo isso. Quando cheguei para entrevista-lo, não faltou 

simpatia e acolhimento, mas o sorriso ao me receber vi-
nha acompanhado de surpresa por sua indicação para 
esta matéria.

Enquanto Marco Antonio relatava sua jornada profissio-
nal desde sua chegada à então Diretoria de Eletrônica e 
Proteção ao Voo (DEPV – atual Departamento de Contro-
le do Espaço Aéreo – DECEA), em 1978, passando pela 
empresa Telecomunicações Aeronáuticas S.A (TASA) e 
retornando à CISCEA em 12 de junho de 2007, podia ir 
constatando o quanto ele pôde ir aprofundando seus co-
nhecimentos na prática.

Seus estudos envolvem a formação em Engenharia, as 
especializações em Engenharia Econômica pela Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em Análise 
de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e 
um MBA para Gerentes e Diretores na Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

Por: Telma Penteado

Quem faz 
acontecer
Marco Antonio
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E, ao longo do nosso papo, 
enquanto me explicava as ativi-
dades que exerce na estrutura-
ção de cursos, treinamentos e 
turmas, fui descobrindo a com-
plexidade envolvida em todos 
os processos. 

“É necessário conhecer o 
funcionamento das unidades 
e saber se comunicar com as 
pessoas que compõem o siste-
ma, seus técnicos, as chefias, as 
Seções de Instrução e Atualiza-
ção Técnica (SIAT) e estar aten-
to a todos os acontecimentos 
que possam interferir de al-
guma forma nas atividades de 
treinamento”, explica a Major 
Veronica.

Elogios não faltam e eles vêm 
em forma de reconhecimento. 

Para Márcio Durig, do Setor 
de Logística, Marco Antonio é 
um “profissional competente 
e com dedicação de muitos 
anos ao Sistema de Controle 
do Espaço Aéreo”, ao que o 
Tenente-Coronel Regly com-
plementa: “com o seu carisma, 
competência, experiência e ha-
bilidade na comunicação, con-
segue interagir perfeitamente 
com os integrantes de todas as 
Divisões, resolvendo todos os 
óbices do setor de treinamen-
to de forma harmoniosa”. 

“Fiquei bastante feliz em ter 
o Marco Antonio como compa-

nheiro de trabalho. Apesar do pouco tempo de convívio, 
percebi que além de um profissional dedicado e conhe-
cedor da área de treinamento da CISCEA, transita com 
muita competência entre as Divisões e com os demais 
Órgãos do SISCEAB. É uma pessoa alegre, companheira 
e que sempre está disposta a ajudar e contribuir com sua 
experiência”, elogia a Chefe do Setor de Suporte Técnico 
(LST), Deize Mary Cavalcante.

Natália Rodrigues da Silva Bueno, do Setor de Supor-
te Técnico, tem nosso entrevistado como alguém que 
mudou sua vida. “O Marco Antonio foi, e é, uma pessoa 
fundamental na minha existência profissional na CISCEA. 
Desde o princípio me acolheu e se mostrou disponível em 
me ensinar, aconselhar e abrir as portas para mim diante 
das outras Divisões. Sempre em busca de atuar, com mui-
ta honestidade, em prol da Comissão; sem dúvida o tenho 

como meta de profissional que desejo ser: disciplinado e 
comprometido”.

E para Elaine Coimbra, da Seção de Telecomunicações 
(TTL), falar sobre ele é sempre uma alegria. “Quando o 
assunto é logístico, o Marco Antônio é a primeira pessoa 
em quem penso. É a minha referência nesse quesito, de 
profissional competente e dedicado, e que está sempre 
disposto a ajudar. Suas principais características são a pro-
atividade, ser multitarefas e ser comunicativo. Aliás, essa 
capacidade que ele tem de comunicação com funcioná-
rios de outras Divisões da Comissão, para a solução de 
problemas, é o seu grande diferencial. Desenvolvemos 
juntos um trabalho bem bacana, em relação aos Treina-
mentos da Rede ATN-Br, que tem nos trazido resultados 
bastante positivos. Além de tudo isso, ele é um grande e 
querido amigo”. 

Pai da psicóloga Paula, do designer Marcelo e da ad-
vogada Roberta (estes dois últimos moram em Portugal), 
Marco Antonio ainda não tem netos. 

Dedicado a fazer seu melhor, o trabalho rende em suas 
mãos. Os números comprovam a dimensão e a extensão 
dos seus projetos. Em 2016 ele foi o responsável pela co-
ordenação de 428 turmas de treinamento e, para 2020 es-
pera fechar 500 turmas. 

“Eu gosto disso aqui. Eu tive muitas oportunidades na 
vida e muitos desafios. Eu comecei na DEPV e aprendi 
muito naquele convívio. Aprendi a ser disciplinado. A ter 
disciplina de trabalhador. De dividir, de fazer parte de 
uma equipe. Diria pra você que estes quarenta anos pas-
saram e eu só tenho coisa boa a falar. A Major Verônica me 
deu oportunidade de fazer coisas que há muito eu queria 
realizar. Isso é que é a real compensação do trabalho”, co-
menta Marco Antonio.

Temos certeza de que o investimento em você valeu a 
pena! Que venha 2020 com seus desafios, pois todos re-
conhecem que você está mais do que apto a vencê-los! 

“É necessário conhecer o 
funcionamento das unidades 

e saber se comunicar com 
as pessoas que compõem o 

sistema, seus técnicos, as 
chefias, as Seções de Instrução 
e Atualização Técnica (SIAT) 

e estar atento a todos os 
acontecimentos que possam 

interferir de alguma forma nas 
atividades de treinamento”, 

explica a Major Veronica.
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