
SEGUNDO CENTRO INTEGRADO 
DE DEFESA AÉREA E 

CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

MANUAL DO IMPLANTADOR DE
ESTAÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS

DE TELECOMUNICAÇÕES E
DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

(EPTA)

Outubro 2015
Versão 1.3



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 permanente do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
(SISCEAB) e do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA). 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 S21 30 e S34 00) 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 e parte do Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

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  sua  área  de  responsabilidade,
mostrada na figura abaixo.

CINDACTA II – Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas – COM 

Av. Pref. Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri. Curitiba -PR. CEP: 82510-901 

Telefone: (41) 3251-5483 / (41) 3251-5282 – FAX: (41) 3251-5292 

E-mail: epta_  terrestre  @cindacta2.  gov.br 

   epta_maritima@cindacta2.gov.br

Site: www.cindacta2.gov.br/epta/
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2.  FINALIDADE

Este manual tem por objetivo orientar os interessados em implantar uma EPTA Cat. “A”,
“B”, “C”, “M” ou “Especial”, sobre os procedimentos a serem adotados,  assim como esclarecer
dúvidas sobre as etapas que o processo de implantação percorrerá até a homologação dessas EPTA.

Este manual não substitui a ICA 63-10/2014 ou qualquer outra instrução do Comando da
Aeronáutica.

3. PUBLICAÇÕES

A ICA 63-10/2014 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 através de download na página:

http://publicacoes.decea.gov.br

4. ABREVIATURAS

• AFIS - Serviço de Informação de Voo de Aeródromo

• ALPH - Agente de Lançamento e Pouso de Helicópteros 

• ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

• APO - Autorização Provisória de Operação de EPTA

• APP - Controle de Aproximação

• ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

• ATS - Serviço de Tráfego Aéreo

• CET - Certificado de Especialização Técnico-Operacional

• COMAER - Comando da Aeronáutica

• DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo

• DME - Equipamento Radiotelemétrico

• EPTA - Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo

• FISTEL - Taxa de Fiscalização de Telecomunicações

• GEIV - Grupo Especial de Inspeção em Voo

• ICA - Instrução do Comando da Aeronáutica

• IAC - Carta de Aproximação e Pouso por Instrumentos

• ILS - Sistema de Pouso por Instrumentos

• IMA - Instrução do Ministério da Aeronáutica

• KF - Casa de Força

• MET - Meteorologia

• NDB - Radiofarol Não direcional

• NOTAM - Aviso ao Aeronavegante (Notice To Airmen)

• PAPI - Sistema Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão

• SID - Saída Padrão por Instrumentos

• SISCEAB - Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

http://publicacoes.decea.gov.br/


• SMA - Serviço Móvel Aeronáutico

• TWR - Torre de Controle de Aeródromo

• VASIS - Sistema Indicador da Rampa de Aproximação Visual 

• VHF - Comunicações em Frequência Muito Alta 

• VOR - Radiofarol Onidirecional em VHF

5. DEFINIÇÕES

• AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA 

Equipamentos destinados a proporcionar apoio às aeronaves para sua navegação em rota,
em áreas de controle terminal (TMA) e em suas manobras de pouso e decolagem, podendo ser: 

a) auxílios rádio (NDB, VOR, DME, ILS e VHF); e

b) auxílios visuais luminosos (ALS, PAPI, VASIS etc.).

• ATIVAÇÃO 

Entrada em operação de uma EPTA, sistema ou auxílio do SISCEAB. 

• BARÔMETRO 

Equipamento  utilizado  para  medir  a  pressão  atmosférica,  informando  valores  de  QNH
(Pressão reduzida ao nível do mar pelo gradiente vertical  da atmosfera padrão) e QFE (Pressão
atmosférica ao nível de elevação do aeródromo ou na cabeceira da pista). 

• CAP 

Documento  emitido  pelo  CINDACTA/SRPV,  por  delegação  do  DECEA,  onde  estão
especificadas as características técnicas do(s) sistema(s), do(s) equipamento(s) ou do(s) auxílio(s) à
navegação aérea que será(ão) implantado(s) na EPTA.

• CET

Certificado de Especialização Técnico-Operacional emitido pelo Regional do DECEA para
pessoas físicas ou entidades públicas  e privadas,  que não sejam dedicadas  às atividades  aéreas,
autorizando-as  a  realizar  serviços  especializados  de  implantação,  operação  e/ou  manutenção  de
EPTA, conforme previsto na ICA 63-10/2014. O CET terá validade indeterminada e poderá ser
revogado pelo  DECEA quando solicitado pelo  interessado ou em caso  de deixar  de atender  às
condições previstas nesta instrução.

• EPTA 

Estação Prestadora de Serviço de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo é uma autorizada
de serviço público pertencente a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, dotada de
pessoal,  instalações,  equipamentos,  sistemas  e  materiais  suficientes  para  prestar,  isolada  ou
cumulativamente, os seguintes serviços: Controle de Tráfego Aéreo (APP e/ou TWR), Informação
de  Voo  (FIS),  Informação  de  Voo  de  Aeródromo  (AFIS),  Telecomunicações  Aeronáuticas,
Meteorologia  Aeronáutica,  Informações  Aeronáuticas  e  de  Alerta;  apoiar  a  navegação aérea por
meio de auxílios à navegação aérea; apoiar as operações de pouso e decolagem em plataformas
marítimas,  ou  ainda,  veicular  mensagens  de  caráter  geral  entre  as  entidades  autorizadas  e  suas
respectivas  aeronaves,  em complemento  à  infraestrutura  de  apoio  à  navegação  aérea  provida  e
operada pela União-COMAER-DECEA.

• HOMOLOGAÇÃO 

Ato administrativo da autoridade competente do DECEA que reconhece que o sistema ou
auxílio do SISCEAB satisfaz os requisitos técnico-operacionais estabelecidos em seu projeto básico
e está em conformidade com as normas em vigor.



• IMPLANTAÇÃO 

Conjunto de atos e procedimentos necessários à existência e à operação regulamentar de um
órgão,  sistema  ou  auxílio  do  SISCEAB,  abrangendo  as  fases  de  planejamento,  instalação,
homologação e ativação.

• INSPEÇÃO EM VOO 

Investigação e avaliação em voo dos auxílios à navegação aérea e dos procedimentos de
navegação  aérea,  para  se  certificar  ou  verificar  que  estejam  dentro  das  tolerâncias  previstas,
permitindo uma operação segura. 

• INSTALAÇÃO 

Conjunto de atos e procedimentos relativos a uma das fases de implantação de uma EPTA,
desde a elaboração do respectivo projeto até o recebimento técnico. 

• LICENÇA ANATEL

Autorização  emitida  pela  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL)  para  a
utilização de equipamentos de radiofrequência.

• ÓRGÃO REGIONAL DO DECEA 

São órgãos da União, integrantes da estrutura regimental do COMAER, que desenvolvem
atividades  na  Circulação  Aérea  Geral  (CAG)  e  na  Circulação  Operacional  Militar  (COM),
coordenando ações de gerenciamento e controle do espaço aéreo e de navegação aérea nas suas áreas
de jurisdição. Os Órgãos Regionais do DECEA são os CINDACTA e SRPV.

• PRE-SITE

Levantamento topográfico que define o local de instalação de um auxílio ou equipamento.

• PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, detentora de CET, que subcontratada
pela entidade autorizada ou operadora,  presta serviço para EPTA nas atividades de implantação,
operação e manutenção, desde que autorizada e homologada pela União-COMAER-DECEA.

• PROJETO 

Conjunto de  especificações,  desenhos e  cálculos  que  deverão  ser  observados durante  a
execução de obras e serviços de instalação de uma EPTA.

• TAXA FISTEL

Taxa de fiscalização de telecomunicações cobrada pela ANATEL. 

• VISTORIA 

Inspeção local de uma EPTA com a finalidade de verificar o seu estado e o desempenho
técnico-operacional, determinando as correções que se fizerem necessárias.

6. QUEM PODE IMPLANTAR UMA EPTA?

De acordo com o item 2.2.1 da ICA 63-10/2014, as seguintes entidades podem solicitar a
implantação de uma EPTA:

a) operadores ou exploradores de aeronaves como definidos no Código Brasileiro de
Aeronáutica;

b) as entidades especializadas da administração federal indireta, vinculadas à União que,
para o desenvolvimento de suas atividades,  necessitam das telecomunicações aeronáuticas a  seu
serviço;

c) entidades administradoras de aeródromos;



d) comandos Militares;

e) as entidades especializadas da administração federal indireta, vinculadas à União que,
para o desenvolvimento de suas atividades,  necessitam das telecomunicações aeronáuticas a  seu
serviço; e

f) as  entidades  que,  para  o  desenvolvimento  de  suas  atividades,  necessitam  das
telecomunicações aeronáuticas para apoio às aeronaves a seu serviço.

A  entidade  autorizada  poderá,  desde  que  devidamente  autorizada  pelo  DECEA,
subcontratar prestadoras de serviços especializados homologadas para os serviços de implantação,
operação e/ou manutenção de EPTA”. 

NOTA 1:  O  processo  administrativo  de  implantação  de  EPTA só  poderá  ser
realizado  diretamente  pelo  interessado  ou  por  prestadora  de  serviços
especializados a seu serviço, desde que o mesmo esteja em conformidade com o
previsto no Capítulo 4 da ICA 63-10/2014. 

NOTA  2:  Em  caso  de  eventual  contratação  de  prestadora  de  serviços
especializados  pela  entidade  autorizada  de  EPTA,  ambos  serão  solidariamente
responsáveis  pela  observância  do  fiel  cumprimento  das  normas  editadas  pelo
DECEA,  relativas  aos  Serviços  de  Tráfego  Aéreo,  de  Telecomunicações,  de
Meteorologia Aeronáutica e de Informações Aeronáuticas.

7. QUAIS  SÃO  OS  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA IMPLANTAÇÃO  DE  UMA
EPTA? (CAPÍTULO 4 DA ICA 63-10/2014)

a) solicitação de autorização para implantar EPTA, conforme o modelo do Anexo “S” da
ICA 63-10/2014;

NOTA: No  requerimento  supracitado,  a  entidade  interessada  informará,
obrigatoriamente, que está ciente do disposto nos itens 2.2, 6.2.3 e 7.1 da ICA63-
10/2014.

b) procuração do interessado em implantar a EPTA, caso não seja o próprio e informar
no texto a data de validade. O procurador deverá possuir homologação como prestador de serviços
especializados para as atividades de implantação;

c) comprovante  de  que  a  entidade  interessada  em  implantar  a  EPTA é  dedicada  à
atividade aérea e esteja enquadrada no prescrito nos itens 2.2 e 2.2.1 da ICA 63-10/2014;

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em nome do engenheiro responsável
pelo projeto e/ou instalação da EPTA. A ART deverá ter a especificação do projeto e, no campo
“descrição/informações  complementares”  deverá  informar  claramente  a  atividade  a  ser
desenvolvida, assim como a localização. Nos casos das EPTA marítimas, deverá especificar em que
embarcação/plataforma o projeto será executado;

e) documento emitido pela administração do aeródromo/heliporto/helideck informando
que tem ciência do projeto de instalação e operação da EPTA e que não se opõe à execução deste
projeto e à operação da EPTA; e

f) dois formulários de Informações Básicas da EPTA (Anexo “B” da ICA 63-10/2014) e
Ficha(s) de Informações Específicas do(s) Sistema(s) e/ou Auxílio(s) que se pretende instalar (ver
Anexos “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “II” e “J” da ICA 63-10/2014), devidamente preenchidos
e assinados pelo engenheiro responsável pelo projeto e/ou instalação da EPTA, onde os campos não
utilizados devem ser preenchidos com o caractere “/”. Ressaltamos que os Anexos “C”, “D”, “E”,
“F”, “G”, “H”, “I”, “II” e “J” da ICA 63-10/2014 possuem verso e devem ser encaminhados dois
formulários assinados pelo engenheiro responsável pelo projeto;

g) duas  cópias  do  ‘layout’ da  sala  onde  serão  instalados  os  equipamentos  da  EPTA
(exceto para EPTA Cat. “C”);



h) duas cópias do projeto executivo da infraestrutura necessária (civil e elétrica), bem
como de todo o projeto para instalação dos equipamentos previstos;

i) duas cópias do croqui, em escala, com a localização da EPTA pretendida (exceto para
EPTA Cat. “B” e “M”);

j) duas cópias da planta de situação, em escala compatível e especificada, onde deverão
constar as seguintes indicações (exceto para EPTA Cat. “B” e “M”):

• localização das  instalações,  do  campo de  antenas,  das  construções  próximas,  que
deverão ser especificadas, quando se tratar de construções metálicas; 

• elevação do terreno e altura das torres, edificações da EPTA e daquelas localizadas
próximas ao campo de antenas; 

• localização do campo de antenas e das edificações da EPTA em relação às cabeceiras
e eixo da pista; e 

• elevação das cabeceiras e dos pontos do perfil perpendiculares ao campo de antenas e
edificações necessários à EPTA.

Os anexos anteriormente citados encontram-se disponíveis no endereço:

www.cindacta2.gov.br/epta/;

No intuito de padronizar a documentação encaminhada a este Centro e dar celeridade a
aprovação do projeto, em substituição as letras “h” e “j” supracitadas, orientamos utilizar o modelo
de Projeto Executivo de Implantação de EPTA, disponibilizado no endereço:

www.cindacta2.gov.br/epta/epta/

NOTA1: Para a elaboração e execução dos projetos de implantação de EPTA “A” e
“Especial”,  é  indispensável  o  atendimento  ao  estabelecido  nas  legislações
pertinentes,  que dispoem sobre Zonas de Proteção e aprova o Plano Básico de
Zona de Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o
Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos e o Plano de Zona de Proteção de
Auxílios à Navegação Aérea, e ainda, outras providências.

NOTA 2: Tendo em vista exigência legal, as Fichas de Informações Específicas de
EPTA referentes  aos  projetos  de  Sistemas  de  Telecomunicações,  Elétricos,  de
Meteorologia Aeronáutica e Auxílios, deverão ser assinadas obrigatoriamente pelo
engenheiro responsável pelo projeto e/ou instalação da EPTA.

8. ETAPAS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS EPTA CAT. “A”, “B”, “C”, “M” OU
“ESPECIAL”.

8.1 Etapas do processo de implantação de EPTA “B” e “M”:

a) envio da documentação solicitando a implantação da EPTA ao CINDACTA II;

b) a documentação ao chegar à Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas (COM)
do CINDACTA II é analisada, indexada e juntada em forma de processo. O processo será iniciado
quando a documentação estiver completa e após a verificação da conveniência e oportunidade da
implantação  da  EPTA,  caso  o  interessado  venha  a  subcontratar  uma  prestadora  de  serviços
especializados, conforme item 2.2.2, deverá anexar cópia do respectivo contrato/convênio;

NOTA:Para as implantações em plataformas marítimas móveis ou nomádicas, que
envolverem equipamentos  já  instalados  e  não  disponham da  documentação  de
projeto,  o  interessado  deverá  apresentar  documentação  comprobatória  de
autorização ou de homologação de operação, emitida por entidade ou organização
de reconhecimento internacional. 

c) depois de verificada a conformidade com a ICA 63-10/2014, a documentação seguirá
para Divisão Técnica (DT) com o parecer da COM, para análise das FIE (Ficha de Informações
Específicas) e do projeto executivo, e emissão dos CAP (Certificados de Aprovação de Projeto);

http://www.cindacta2.gov.br/epta/


d) após a emissão dos CAP, o processo retorna à COM que confeccionará ofício para
encaminhar os CAP e demais documentos pertinentes à entidade solicitante;

e) o  solicitante  tem  o  prazo  de  doze  meses,  a  contar  da  data  do  ofício  de
encaminhamento  do  CAP  para  a  execução  do  projeto.  O  projeto  deverá  ser  executado  em
conformidade com o especificado no CAP.

NOTA:  Recomenda-se  aos  solicitantes  que,  ao  receberem os  CAP relativos  a
equipamentos de radiofrequência, entrem com o processo de emissão da Licença
para Funcionamento da Estação junto à ANATEL, devido à demora de emissão
dessa licença.após a execução do projeto, o autorizado solicitará ao CINDACTA II

f) o agendamento da vistoria de Homologação. No documento de solicitação de vistoria
de homologação, deverão ser anexadas as cópias da licença para funcionamento da estação (licença
ANATEL), do comprovante de pagamento da respectiva Taxa de Fiscalização de Telecomunicações
(taxa  FISTEL)  para  o período em curso.  Para as  EPTA “M” deverá  ser  informado o  nome do
técnico/empresa que acompanhará a vistoria e encaminhado, a cópia do contrato de manutenção dos
equipamentos, com pessoal técnico detentor de CHT ou empresa detentora de CET de manutenção;

g) o  CINDACTA II  realizará  a  vistoria  de  Homologação  em  até  45  dias  após  a
solicitação de vistoria de homologação;

h) após a  vistoria,  a  entidade autorizada da EPTA receberá o Relatório  Imediato  de
Vistoria, o qual apresentará as deficiências eventualmente detectadas e providências necessárias para
corrigi-las, e aguardará a emissão do Relatório Final de Vistoria de Homologação pelo CINDACTA
II;

i) a  EPTA aprovada sem restrições no Relatório Final  de Vistoria de Homologação,
deverá  aguardar  o  recebimento  da  Autorização  Provisória  de  Operação  (APO),  emitida  pelo
CINDACTA II, para iniciar a sua operação; e

j) O CINDACTA II encaminhará cópia da APO, e demais informações pertinentes, ao
DECEA para que este confeccione a Portaria de Ativação da EPTA. Esta Portaria de Ativação será
posteriormente encaminhada a Autorizada da EPTA pelo CINDACTA II.

Para  maior  esclarecimento,  as  etapas  supracitadas  são  apresentadas  em  forma  de
fluxograma no Anexo “A” deste manual, que pode ser obtido via download no endereço:

http://www.cindacta2.gov.br/epta/

8.2 Etapas do processo de implantação de EPTA “A” e ”Especial”:

a) envio da documentação solicitando a implantação da EPTA ao CINDACTA II;

b) a documentação ao chegar à Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas (COM)
do CINDACTA II é analisada, indexada e juntada em forma de processo. O processo será iniciado
quando a documentação estiver completa e após a verificação da conveniência e oportunidade da
implantação  da  EPTA,  caso  o  interessado  venha  a  subcontratar  uma  prestadora  de  serviços
especializados, conforme item 2.2.2, deverá anexar cópia do respectivo contrato/convênio;

c)  depois de verificada a conformidade com a ICA 63-10, o processo seguirá para as
Subdivisões de Meteorologia, Informações Aeronáuticas e Tráfego Aéreo para análise e emissão de
pareceres;

d) após receber parecer favorável de todas as Subdivisões da Divisão de Operações do
CINDACTA II,  a  documentação  segue  para  a  Divisão  Técnica  para  análise  das  FIE  (Ficha  de
Informações Específicas), do projeto executivo, emissão dos CAP (Certificados de Aprovação de
Projeto) e solicitação de frequência ao PAME; 

e) a  Subdivisão  de  Telecomunicações  Aeronáuticas  solicitará  ao  PAME/DECEA a
reserva dos indicativos de localidade e endereços telegráficos; 
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f) após a emissão dos CAP, o processo retorna à COM que confeccionará ofício para
encaminhar os CAP e demais documentos pertinentes à entidade solicitante;

g) o  solicitante  tem  o  prazo  de  doze  meses,  a  contar  da  data  do  ofício  de
encaminhamento  do  CAP  para  a  execução  do  projeto.  O  projeto  deverá  ser  executado  em
conformidade com o especificado no CAP ;

NOTA:  Recomenda-se  aos  solicitantes  que,  ao  receberem os  CAP relativos  a
equipamentos de radiofrequência, entrem com o processo de emissão da Licença
para Funcionamento da Estação junto à ANATEL, devido à demora de emissão
dessa licença.

h)  após a execução do projeto, o autorizado solicitará ao CINDACTA II o agendamento
da Vistoria de Homologação. No documento de solicitação de vistoria de homologação, deverá ser
informado o nome do técnico/empresa que acompanhará a vistoria e anexadas às cópias da licença
para funcionamento da estação (licença ANATEL), do comprovante de pagamento da respectiva
Taxa de Fiscalização de Telecomunicações (taxa FISTEL) para o período em curso e do contrato de
manutenção dos equipamentos com pessoal técnico detentor de CHT ou empresa detentora de CET
de manutenção;

i) o  CINDACTA II  realizará  a  vistoria  de  Homologação  em  até  45  dias  após  a
solicitação de vistoria de homologação;

j) após a  vistoria,  a  entidade autorizada da EPTA receberá o Relatório  Imediato  de
Vistoria, o qual apresentará as deficiências eventualmente detectadas e providências necessárias para
corrigi-las, e aguardará a emissão do Relatório Final de Vistoria de Homologação pelo CINDACTA
II;

k)  a EPTA aprovada sem restrições no Relatório Final de Vistoria de Homologação,
deverá aguardar a emissão da Autorização Provisória de Operação (APO) e do NOTAM de ativação
para início de sua operação. Este NOTAM divulgará, com sete dias de antecedência, o início da
operação da EPTA e será confeccionado pelo CINDACTA II

l) CINDACTA II encaminhará cópia da APO, e demais  informações pertinentes,  ao
DECEA para que este confeccione a Portaria de Ativação da EPTA. Esta Portaria de Ativação será
posteriormente encaminhada a Autorizada da EPTA pelo CINDACTA II.

NOTA: Durante o processo de implantação EPTA “A" ou ESPECIAL, poderá ser
solicitado pela  autorizada  a  confecção de  procedimentos  SID/IAC baseado  em
NDB ou GNSS/RNAV (GPS), para a operação IFR;

Para  maior  esclarecimento,  as  etapas  supracitadas  são  apresentadas  em  forma  de
fluxograma no Anexo “A” deste manual, que pode ser obtido via download no endereço:

http://www.cindacta2.gov.br/epta/

8.3 Etapas do processo de implantação de EPTA “C”:

a)  envio da documentação solicitando a implantação da EPTA ao CINDACTA II;

NOTA 1: Conforme o item 0905 do capítulo 9 da NORMAN-27 / DPC / 2014, as
plataformas e as embarcações com helipontos não necessitam possuir NDB, porém
as que optarem pela utilização/operação do NDB, deverão homologá-lo junto ao
Comando da Aeronáutica, ou seja, implantar e homologar uma EPTA Cat. “C”; e

NOTA 2:  para  o  caso  de  implantação  de  PAPI  ou  APAPI,  deverá  obter  as
informações  sobre o giro de horizonte, devidamente homologado por engenheiro
cartógrafo,  com  firma  reconhecida,  onde  constará  a  plotagem  de  todos  os
obstáculos e suas elevações, 15º para cada lado, em azimute, a partir do eixo da
pista onde for instalado o auxílio em questão. 

http://www.cindacta2.gov.br/epta/


b)  a documentação, ao chegar à Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas (COM)
do CINDACTA II, é analisada, indexada e juntada em forma de processo. O processo será iniciado
quando a documentação estiver completa e após a verificação da conveniência e oportunidade da
implantação  da  EPTA,  caso  o  interessado  venha  a  subcontratar  uma  prestadora  de  serviços
especializados, conforme item 2.2.2, deverá anexar cópia do respectivo contrato/convênio;

c) depois de verificada a conformidade com a ICA 63-10, a documentação seguirá para
Divisão Técnica para análise das FIE (Ficha de Informações Específicas) e do projeto executivo,
emissão dos CAP (Certificados de Aprovação de Projeto) e solicitação de frequência ao PAME ;

d) a Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas solicitará ao DECEA a reserva do
indicativo de auxílio;

e) após a emissão dos CAP, o processo retorna à COM que confeccionará ofício para
encaminhar os CAP e demais documentos pertinentes, à entidade solicitante;

f) o  solicitante  tem  o  prazo  de  doze  meses,  a  contar  da  data  do  ofício  de
encaminhamento  do  CAP  para  a  execução  do  projeto.  O  projeto  deverá  ser  executado  em
conformidade com o especificado no CAP;

NOTA:  Recomenda-se  aos  solicitantes  que,  ao  receberem os  CAP relativos  a
equipamentos de radiofrequência, entrem com o processo de emissão da Licença
para Funcionamento da Estação junto à ANATEL, devido à demora de emissão
dessa licença.

g)  após a execução do projeto, o autorizado solicitará ao CINDACTA II o agendamento
da Vistoria de Homologação. No documento de solicitação de vistoria de homologação, deverá ser
informado o nome do técnico/empresa que acompanhará a vistoria e anexadas às cópias da licença
para funcionamento da estação (licença ANATEL), do comprovante de pagamento da respectiva
Taxa de Fiscalização de Telecomunicações (taxa FISTEL), para o período em curso, e do contrato de
manutenção dos equipamentos com pessoal técnico detentor de CHT ou empresa detentora de CET
de manutenção;

h)  o CINDACTA II realizará a vistoria de Homologação; 

i) após  a  vistoria,  a  entidade autorizada da EPTA receberá o Relatório  Imediato  de
Vistoria, o qual apresentará as deficiências eventualmente detectadas e providências necessárias para
corrigi-las e aguardará a emissão do Relatório Final de Vistoria de Homologação pelo CINDACTA
II;

j) a  EPTA aprovada sem restrições no Relatório Final  de Vistoria de Homologação,
deverá aguardar a emissão da Autorização Provisória de Operação (APO) e do NOTAM de ativação
para início de sua operação. Este NOTAM divulgará, com sete dias de antecedência, o início da
operação da EPTA e será confeccionado pelo CINDACTA II;

k) CINDACTA II encaminhará cópia da APO, e demais  informações pertinentes,  ao
DECEA para que este confeccione a Portaria de Ativação da EPTA. Esta Portaria de Ativação será
posteriormente encaminhada a Autorizada da EPTA pelo CINDACTA II.

NOTA: Conforme o item 0905 do capítulo 9 da NORMAN-27 / DPC / 2014, as
plataformas e as embarcações com helipontos não necessitam possuir NDB, porém
as que optarem pela utilização/operação do NDB, deverão homologá-lo junto ao
Comando da Aeronáutica, ou seja, implantar e homologar uma EPTA Cat. “C”.

l) Para a ativação de EPTA “C”, o CINDACTA II solicitará ao DECEA a inclusão das
informações da EPTA nas publicações pertinentes; e

Para  maior  esclarecimento,  as  etapas  supracitadas  são  apresentadas  em  forma  de
fluxograma no Anexo “A” deste manual, que pode ser obtido via download no endereço:

http://www.cindacta2.gov.br/epta/

http://www.cindacta2.gov.br/epta/


9. ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

9.1 Os Anexos “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “II”, “J” e “S” da ICA 63-10/2014
poderão se obtidos no endereço eletrônico:

http://www.cindacta2.gov.br/epta/

9.2 Ressalta-se que existem dois anexos distintos para Sistemas Elétricos: O Anexo J (Juliet)
para a implantação de EPTA Cat. “A”, “B”, “C” e Especial e o Anexo “II” (Índia-Índia) para a
implantação de EPTA Cat. “M”;

9.3 O solicitante  deverá  fornecer,  no menor  prazo  possível,  a  documentação complementar
eventualmente requisitada pelo CINDACTA II;

9.4 Os projetos de EPTA categorias “M/C” e “A/C” deverão ser enviados com documentação
distinta, ou seja, um processo para “M” e outro para “C”, ou um para “A” e outro para “C”. Essa
necessidade  ocorre  devido  às  referidas  EPTA seguirem trâmites  independentes  no  processo  de
implantação;

9.5 Recomenda-se que, para implantações de EPTA Cat. “C” terrestres, seja realizado PRÉ-
SITE antes da solicitação da implantação e as informações obtidas com ele sejam encaminhadas no
processo;

9.6 No texto da ICA 63-10/2014 onde se refere à implantação de equipamentos, quando se
tratar de EPTA Cat. “M”, o termo “distância da cabeceira” deve ser desconsiderado; e onde for
mencionado o termo “distância para o eixo da pista” leia-se: “distância para o centro do helideck”;

9.7 Após receber o Certificado de Aprovação de Projeto, o solicitante deverá providenciar a
execução do projeto aprovado no prazo máximo de doze meses;

NOTA:  Caso  haja  motivos  de  ordem  legal  ou  técnica  que  justifiquem  a
necessidade de prorrogação do prazo fixado, o interessado deverá encaminhar a
solicitação juntamente com as justificativas ao CINDACTA II, trinta dias antes de
expirar o prazo inicial.

9.8 Recomenda-se  aos  solicitantes  que,  ao  receberem os  CAP relativos  a  equipamentos  de
radiofrequência,  entrem com o processo de emissão da Licença para Funcionamento da Estação
junto à ANATEL, devido a demora de emissão dessa licença. Ressalta-se que os auxílios luminosos
não se enquadram neste quesito;

9.9 Ao terminar a execução do projeto aprovado, a Autorizada/Procuradora deverá solicitar ao
CINDACTA II  a  vistoria  de  homologação.  Nesta  vistoria  o  CINDACTA II  verificará  se  as
instalações  e equipamentos correspondem fielmente ao projeto aprovado.  Para que a  EPTA seja
aprovada nesta vistoria, deverão ser apresentados os documentos elencados abaixo:

a) Licença ANATEL;

b) taxa FISTEL com comprovante de quitação;

c) contrato com empresa que operará a estação; (exceto para EPTA Cat. “B”); e

d) contrato de manutenção dos equipamentos. (exceto para EPTA Cat. “B”).

9.10 A EPTA deverá  prestar  apoio  logístico  às  equipes  do CINDACTA II,  ICA e do GEIV
quando for necessária a visita/ inspeção destes órgãos;

9.11 A EPTA deverá aguardar a autorização do CINDACTA II para o início das operações;

9.12 Informar, com pelo menos vinte dias de antecedência, a data em que pretende começar a
operar a EPTA;

9.13 Iniciar a operação da EPTA no prazo acertado, mantendo coordenação com o CINDACTA
II para comunicação de eventuais dificuldades;

http://www.cindacta2.gov.br/epta/


9.14 Após o início das operações,  as EPTA Cat.  “A”, “B”, “M” e Especial,  deverão sempre
manter em suas instalações os seguintes documentos obrigatórios:

a) Licença ANATEL;

b) taxa FISTEL com comprovante de quitação;

c) contrato com empresa que operará a estação; (exceto para EPTA Cat. “B”);

d) contrato de manutenção dos equipamentos. (exceto para EPTA Cat. “B”);

e) portaria  de  Ativação  da  EPTA,  ou  a  APO,  caso  a  portaria  ainda  não  tenha  sido
emitida; e

f) ICA 63-10/2014 e demais publicações exigidas para a referida EPTA.

9.15 Após o início das operações, o responsável pela EPTA Cat. “C” deverá manter arquivados e
atualizados os seguintes documentos obrigatórios:

a) licença ANATEL (para auxílios rádio transmissores – NDB, VOR, LOC, DME);

b) taxa FISTEL com comprovante de quitação (para auxílios rádio transmissores);

c) contrato de manutenção dos equipamentos com pessoal técnico detentor de CHT ou
empresa detentora de CET de manutenção;

d) portaria  de  Ativação  da  EPTA,  ou  a  APO,  caso  a  portaria  ainda  não  tenha  sido
emitida; e

e) ICA 63-10/2014 e demais publicações exigidas para a referida EPTA.

NOTA:  Esses documentos deverão ser apresentados nas vistorias da EPTA.



10. ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS ANEXOS “B”, “D”, “E”, “I” e “S” da
ICA 63-10/2014.

10.1 Anexo B - Modelo de Ficha de Informações Básicas de EPTA

Observação:
• Os campos não utilizados devem ser preenchidos com o caractere “/”.

Logradouro ou
nome da

embarcação
com as

coordenadas
geográficas

Bairro / Distrito
ou nome da

Bacia / Campo
de atuação

Deverão ser
marcados os

anexos
encaminhados

para o
CINDACTA II

Deverão ser
marcados os

órgãos e
serviços a

serem
implantados

Qualquer
informação

pertinente para a
EPTA ou seu
processo de
implantação



10.2      Anexo D – Modelo de Ficha de Informações Específicas (SMA)

Observações:
• Os campos não utilizados devem ser preenchidos com o caractere “/”; e
• Este Anexo possui verso.

Deverá ser
Informada a
potência de 
operação do

equipamento e
não a de pico

Altitude da base
da antena

Altura do 
mastro

Coordenadas
geográficas da 
localização da

antena



10.3     Anexo E – Modelo de Ficha de Informações Específicas (NDB)

Observações:
• Os campos não utilizados devem ser preenchidos com o caractere “/”; e
• Este Anexo possui verso.

Desconsiderar
para EPTA em
embarcações



10.4      Anexo I – Modelo de Ficha de Informações Específicas (SISTEMAS DE 
METEOROLOGIA AERONÁUTICA)

Observações:
• Os campos não utilizados devem ser preenchidos com o caractere “/”; e
• Este Anexo possui verso.

Afastamento do
eixo longitudinal

da pista ou
do centro do

helideck / heliporto



10.5      Anexo S – Modelo de solicitação de autorização para implantar EPTA

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAR EPTA

___________________________________________________________________________________________________
(NOME OU RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO) 

domiciliado à Rua   _________________________________________________ n°    ________
_______________________________________(ENDEREÇO COMPLETO)

APTº:________BAIRRO:__________________CIDADE:___________________ESTADO:______

TEL.: ________________    CEP:__________, solicita a V.Sa. autorização para implantar Estação

Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) Categoria “_______” em 

________________________________________________________________________________,
_________________________       ____(ENDEREÇO COMPLETO DA EPTA PRETENDIDA)

 de acordo com o prescrito na ICA 63-10/2011 em vigor, capítulo 4, tendo em vista a necessidade

________________________________________________________________________________
____________________________________________                (RELATAR)

Informo ainda a V.Sa. que o solicitante satisfaz ao exigido nas normas em  vigor e que está ciente e 

de acordo com o prescrito nos itens 6.2.3 e 7.1 da ICA 63-10/2011. 

  
__________________________________________ 

                                                                                               LOCAL/DATA_                                              

 
 

__________________________________________ 
                                                                                                                   ASSINATURA - NOME COMPLETOE

COMPLETO__________



11. ANEXO A – FLUXOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE EPTA


