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1. APRESENTAÇÃO 
 

Sediado na cidade de Curitiba-PR, o Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo – CINDACTA II, é um elo do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB) 
e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Presta serviços de gerenciamento de 
tráfego aéreo, defesa aérea, informações aeronáuticas, meteorologia aeronáutica, telecomunicações 
aeronáuticas e busca e salvamento. 

O CINDACTA II é responsável pelo espaço aéreo sobre as Bacias Petrolíferas de Campos, 
Santos e Pelotas (compreendido entre as latitudes 16° e 34° S, e longitudes 38° e 58°) e pela Região 
de Informação de Voo Curitiba (FIR-CW), a qual é sobrejacente aos estados do Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte 
de Mato Grosso e Goiás. 

Compete ao CINDACTA II, através da Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas 
(COM), o gerenciamento da implantação, o controle e a vistoria das Estações Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) na Região de Informação de Voo (FIR) 
Curitiba (SBCW), mostrada na figura abaixo em cor vermelha. 

 
 

 
 

FIGURA 1 – Regiões de Informações de Voo (FIR) de cada Regional 



2. FINALIDADE 
 

Este manual tem por objetivo orientar os interessados em implantar uma EPTA categoria 
(CAT) “M”, sobre os procedimentos a serem adotados, assim como esclarecer dúvidas sobre as etapas 
que o processo de implantação percorrerá até a homologação dessas EPTA, com referência a ICA 63-
10, Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA, aprovada pela 
Portaria DECEA Nº 41 /DGCEA, de 26 de março de 2018. 

Este manual não substitui a ICA 63-10 ou qualquer outra instrução do Comando da 
Aeronáutica. 

 
 

3. PUBLICAÇÕES 
 

A ICA 63-10 é a instrução que estabelece normas e procedimentos para implantação, 
homologação, operação, controle e desativação de EPTA. As publicações descritas no anexo A, da 
referida instrução, podem ser obtidas por meio de download na página: http://publicacoes.decea.gov.br 

 
 
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA EPTA  CAT “M” 
 

4.1. O CINDACTA II, para encargo de implantação e homologação, somente analisará a 
documentação de EPTA CAT “M” em plataformas e embarcações que estejam na Região de 
Informação de Voo (FIR) Curitiba (SBCW). A SBCW (Polígono fechado com área de cor 
vermelha) pode ser visualizada por meio do programa “Google Earth” com o arquivo “Regiões 
de Informação de voo (FIR).KMZ” disponível na pasta Anexos do manual do implantador. 
 

4.2. A documentação necessária para a implantação é prevista no item 4.6.1 e 4.6.2 da ICA 63-10, 
conforme as especificações a seguir:  

a) solicitação de autorização para implantar EPTA, conforme o modelo do Anexo “S” da ICA 
63-10. O modelo está disponível na pasta Anexos do manual do implantador; 

b) cópia autenticada da procuração do interessado em implantar a EPTA, caso não seja o 
próprio. O texto deverá conter a data de validade e poder outorgado para representação de 
assuntos referentes à implantação e homologação de EPTA. 

c) declaração assinada informando que a entidade autorizada interessada em implantar a EPTA 
é dedicada à atividade aérea e está enquadrada no prescrito nos itens 2.2 e 2.2.1 da ICA 63-
10. 

d) Fichas de Informações Básicas. O modelo está disponível na pasta Anexos do manual do 
implantador. Além dos campos para preenchimento na ficha (texto em azul), ressaltamos 
alguns pontos para preenchimento: 

i. o campo “ENTIDADE OPERADORA” do item 2 deve ser marcado como 
“ENTIDADE AUTORIZADA” caso os Rádio Operadores de Plataformas Marítima 
(RPM) que irão operar na EPTA sejam empregados da Entidade Autorizada; 

ii.  o campo “ENTIDADE OPERADORA” do item 2 deve ser marcado como “USO 
COMPARTILHADO” caso a EPTA almeje operar com RPM de empresas diferentes; 

iii.  o campo “ENTIDADE OPERADORA” do item 2 deve ser marcado como 
“PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS HOMOLOGADA PELO 
DECEA” caso os RPM que irão operar na EPTA sejam empregados de uma empresa 
terceirizada e que possua Certificado de Especialização Técnica (CET) em operação de 



EPTA CAT “M”; 

iv. o item 4 “OUTRAS INFORMAÇÕES” deverá ser preenchido com as informações que 
a Entidade Autorizada ache pertinentes ao processo; 

v. o item 5 “RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES” deverá ser preenchido e 
assinado a próprio punho por um engenheiro habilitado em eletrônica, eletricidade ou 
telecomunicações; e 

vi. o campo “COORDENADAS” do item 2 “INFORMAÇÕES DA EPTA” deverá ser 
preenchido somente em casos de EPTA instaladas em plataformas fixas; 

vii.  os campos não utilizados devem ser preenchidos com o caractere “ / ”. 

e) Fichas de Aceitação de Projeto para EPTA CAT “M”. O modelo está disponível na pasta 
Anexos do manual do implantador. Ressaltamos alguns pontos para preenchimento: 

i. o item 2A “SISTEMA RÁDIO” deve ser preenchido com SOMENTE DOIS VHF do 
tipo fixo; 

ii.  o item 2A “SISTEMA RÁDIO” deve ser preenchido com NO MÍNIMO UM  VHF do 
tipo portátil; 

iii.  os itens 2, 3 e 4 “ENGENHEIRO HABILITADO” devem ser preenchidos e assinados 
a próprio punho por um ou mais engenheiros habilitados em eletrônica, eletricidade ou 
telecomunicações. 

iv. O item 4 “SISTEMA DE METEOROLOGIA AERONÁUTICO” é meramente 
informativo , pois a existência de sensores de temperatura do ar e direção do vento não 
é obrigatória para EPTA CAT “M”. No entanto, a existência de Sistema de 
Monitoramento de Helideque (HMS) em plataformas não fixas é obrigatória, conforme 
a letra “e” do item 0904 da NORMAN-27/DPC (2ª revisão de 2017). Portanto, para 
embarcações não fixas, o campo referente ao HMS deverá ser marcado com “SIM”. 

v. Deve ser declarado no item 5 “OUTRAS ESPECIFICAÇÕES” se a plataforma é fixa 
ou móvel. 

vi. Caso a EPTA possua radiofarol não direcional (NDB), deverá ser declarado no item 2 
“SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO” um alcance mínimo de trinta milhas náuticas, 
conforme o item 0905 da NORMAN-27/DPC (2ª revisão de 2017). NDB em 
plataformas marítimas não é obrigatório e nem é considerada uma EPTA independente 
(EPTA C). 

vii.  os campos não utilizados devem ser preenchidos com o caractere “ / ”; e 

viii.  a ficha deve ser impressa em formato frente-verso. 

f) ART do(s) engenheiro(s) responsável(eis) os quais assina(m) as fichas. Ressaltamos alguns 
pontos para preenchimento: 

i. a ART deve ser do tipo “OBRA OU SERVIÇO” 

ii.  a ART deve elucidar a responsabilidade técnica contendo no texto “Implantação de 
EPTA CAT “M” na embarcação “NOME DA EMBARCAÇÃO”; e 

iii.  caso mais de um engenheiro assine as fichas, devem ser encaminhadas as ART em 
nome de todos os engenheiros. 

g) layout da sala de comunicações; 

h) comprovante de pagamento do processo de abertura para implantação de EPTA CAT “M”. 
Somente será exigido este pagamento caso seja um processo que já tenha emitido 
Certificado de Aprovação/Aceitação de Projeto (CAP) anteriormente no CINDACTA II. 

i. a Entidade Autorizada deve acessar o GERCOB (http://gercob.decea.gov.br/) e 



preencher o formulário de acordo com o serviço solicitado; e 

ii.  a Entidade Autorizada deve enviar esse formulário para o e-mail secatan@decea.gov.br 
e cópia para fabiofmsy@decea.gov.br. No corpo do e-mail deve obrigatoriamente ser 
ressaltado, se for o caso, que se trata de, por exemplo, segunda solicitação de 
implantação de EPTA. 

i) Cópia autenticada do contrato/convênio entre a Entidade Autorizada e a Empresa 
contratada, se for o caso, para atividades de implantação e/ou operação da EPTA. 
Ressaltamos que as referidas empresas deverão possuir CET para atividade exercida. Caso 
seja declarado no campo “ENTIDADE OPERADORA” do item 2 da Ficha de Informações 
Básicas como “PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS HOMOLOGADA 
PELO DECEA”, esse item será aplicável. 

j) cópia digitalizada em formato Portable Document Format (PDF) de toda documentação 
descrita nos itens anteriores. Essa cópia poderá ser encaminhada por meio de Compact Disc 
(CD) ou drive (google drive, onedrive e etc). Caso a empresa opte por encaminhar por meio 
de drive, deve ser informado o endereço do link compartilhável na carta que encaminha a 
documentação de solicitação de implantação da EPTA. 

4.3. Toda a documentação descrita no item 4.2 deste manual deve ser enviada ao endereço abaixo: 

Excelentíssimo Senhor, Comandante Interino do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) Coronel Aviador MARCOS KENTARO ADACHI 
Divisão de Operações (DO) 
Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas (COM)  
Seção de Comunicações (OCom) 
Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri, Curitiba – PR 
CEP: 82.510-901 

4.4. O CINDACTA II considera como cópia da documentação os arquivos em formato PDF citados 
no item 4.3, ou seja, somente é necessário o envio de uma via da documentação impressa. 

 
 

5. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NO CINDACTA II 
 

5.1. Após recebida a documentação, a Seção de Comunicações (OCom) da Divisões de Operações 
(DO) e a Seção de Radiocomunicação (TTRd) da Divisão Técnica (DT) do CINDACTA II 
emitirão seus respectivos pareceres. 

5.2. Caso os pareceres citados no item 5.1 sejam favoráveis, o CINDACTA II emitirá o Certificado 
de Aceitação de Projeto, o qual será encaminhado à Entidade Autorizada da EPTA ou sua 
procuradora. O prazo para emissão do Certificado de Aceitação de Projeto no Regional é de 30 
dias a contar da data de recebimento da documentação no Protocolo (AAPA) deste Regional. 

5.3. Caso os pareceres citados no item 5.1 sejam desfavoráveis, a OCom informará à Entidade 
Autorizada da EPTA ou sua procuradora as pendências, o qual terá um prazo de 30 dias para 
resposta a contar da data de recebimento do ofício/FAX. Caso as pendências não sejam 
respondidas no prazo, o processo estará passível de cancelamento. 

5.4. Caso os pareceres citados no item 5.1 sejam desfavoráveis, o prazo para emissão do Certificado 
de Aceitação de Projeto citados no item 5.2 será reiniciado na data de recebimento da 
documentação resposta das pendências. 

  



6. TELEFONES E CONTATOS 
 

� Seção de Comunicações (OCom): (41) 3251-5233 

� Seção de Radiocomunicação (TTRd): (41) 3251-5811 

� Protocolo e Arquivo (AAPA): (41) 3251-5258 

� E-mail secretaria da COM: com-sec.cindacta2@fab.mil.br 

� E-mail do protocolo: protocolo.gapct@fab.mil.br 
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