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Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar JEFERSON DOMINGUES DE FREITAS
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PREFÁCIO
As constantes transformações vivenciadas pela economia mundial, nas últimas
décadas, têm levado os gestores públicos e privados a envidar esforços no sentido da
racionalização e simplificação dos processos, da promoção de ajustes nas arquiteturas
funcionais de suas organizações e do aumento da eficiência na cadeia administrativa, bem
como no mapeamento dos processos produtivos e na prestação dos serviços.
Racionalizar é utilizar o raciocínio lógico, analítico e resolutivo, sem
interferência emocional, buscando a melhor utilização dos recursos. De uma maneira mais
prática, pode-se entender que racionalizar processos consiste em adequá-los mais facilmente
às rotinas de trabalho, a fim de alcançar maior agilidade, produtividade e consequentemente
menor custo.
Simplificar o trabalho é racionalizar a estrutura da entidade, é empregar ou
utilizar meios, instrumentos, máquinas e ferramentas, de modo a tornar as tarefas mais fáceis,
mais econômicas, mais proveitosas, visando obter maior comodidade e produtividade. É,
enfim, empregar a menor quantidade possível de pessoal, material e recursos de toda ordem,
na menor área, atendendo à maior “clientela” no menor tempo, com “eficiência” e “eficácia”
mensuráveis.
Recentemente, muitos avanços foram conquistados na padronização de ações
que permitiram minimizar repetidas atividades administrativas. O desafio atual está na
reengenharia desses processos, com o intuito de oferecer à Administração maior agilidade,
eliminando ou reduzindo os “tempos e movimentos” das atividades que não agregam valores.
Inserido nesse cenário, o Comando da Aeronáutica, em face da multiplicação
de suas atribuições e da necessidade de adequação de suas capacidades operacionais e
logísticas, no cenário atual, vem há tempos adotando procedimentos administrativos internos
para adaptar-se à nova realidade, reavaliando ações que visem ao uso mais racional das
atividades desenvolvidas por todas as Organizações subordinadas, mediante novas formas de
gestão, com o intuito de melhorar o desempenho, maximizar resultados e cumprir, com êxito,
suas missões institucionais.
Com a edição da DCA 11-45 “CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA – FORÇA
AÉREA 100” e da DCA 11-53 “REESTRUTURAÇÃO DA FORÇA AÉREA
BRASILEIRA”, o Comando da Aeronáutica estabeleceu os parâmetros iniciais para a
reestruturação da FAB em seus diversos Órgãos, definindo metas a serem atingidas, as quais,
seguramente, após as devidas análises, promoverão a oportuna evolução das estruturas
organizacionais, logísticas, operacionais e administrativas.
Neste processo, a FAB manter-se-á fiel a sua destinação constitucional e
buscará a reorganização da sua estrutura com o foco principal no cumprimento da missão de
“MANTER A SOBERANIA DO ESPAÇO AÉREO E INTEGRAR O TERRITÓRIO
NACIONAL, COM VISTAS À DEFESA DA PÁTRIA”.
Para atingir esses objetivos, algumas Organizações Militares estão sendo
extintas e outras, criadas ou modificadas, para se tornarem mais ágeis e focadas em suas
missões.
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O DECEA, alinhado com o processo em tela, vem adotando medidas para
reestruturar suas Organizações, todavia mantendo o foco absoluto na evolução constante do
cumprimento de suas atribuições.
Desta forma, foi realizado o mapeamento dos processos dos CINDACTA,
visando identificar a sobreposição de atividades ou mesmo as oportunidades de melhoria.
Dentre as conclusões, verificou-se que a transferência de subordinação dos órgãos
operacionais do DTCEA-RF diretamente para o CINDACTA III, com a consequente
desativação do citado Destacamento, permitiria incrementar a produtividade no cumprimento
da missão com economia de recursos.
Para tanto, foi elaborado estudo completo sobre o tema, conforme consta do
anexo B deste Plano.
Este Plano estabelece, portanto, as atribuições do DECEA e do CINDACTA III
para transferência de subordinação dos órgãos operacionais do DTCEA-RF e sua posterior
desativação, definindo as ações da Vice-Direção, dos Subdepartamentos e do CINDACTA III,
de modo que o processo transcorra sem descontinuidade das atividades, bem como resulte na
correta e adequada alocação dos Recursos Humanos e Materiais.
Considerando as tarefas relacionadas com a desativação do DTCEA-RF e
buscando cumprir todas as ações previstas nas Leis e Normas que regem o assunto, o presente
processo deverá ser realizado até 01 de março de 2019.
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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 FINALIDADE
Estabelecer as ações necessárias, de responsabilidade do DECEA, para a
desativação do DTCEA-RF, com a transferência de subordinação dos seus órgãos
operacionais para o CINDACTA III.
1.2 COMPETÊNCIA
Compete ao VICEA a supervisão das ações decorrentes das diretrizes aqui
emanadas.
Compete aos Chefes dos Subdepartamentos de Administração, de Operações e
Técnico do DECEA, bem como ao Comandante do CINDACTA III, o fiel cumprimento das
atribuições contidas neste Plano Específico.
1.3 ÂMBITO
Os procedimentos aqui descritos, de observância obrigatória, têm aplicação no
âmbito do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
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2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOS ÓRGÃOS OPERACIONAIS
2.1 TORRE DE CONTROLE DE RECIFE (TWR-RF)
2.1.1 A TWR-RF é o órgão de controle de tráfego aéreo, subordinado ao DTCEA-RF, que
presta o serviço de navegação aérea a aproximadamente 80.000 tráfegos por ano, perfazendo
uma média de 220 movimentos diários. A efetivação do HUB (Central de Conexões) da Azul
Linhas Aéreas Brasileiras em Recife e o início de operação de novos voos internacionais
contribuíram para o aumento do tráfego aéreo controlado pela Torre Recife.
2.1.2 Com a implementação da transferência de subordinação para o CINDACTA III, as
atividades de Segurança Operacional da TWR-RF passarão a ser executadas pela Assessoria
de Investigação e Prevenção de Acidentes/Incidentes do Controle do Espaço Aéreo, do Centro
de Operações Integrado do CINDACTA III (COI-3), evitando a duplicidade de processos
gerados por setores afins.
2.2 METEOROLOGIA
2.2.1 Os Centros Meteorológico Militar e de Aeródromo (CMM/CMA) possuem suas
atividades exercidas de forma autônoma, por meio de terminais de autoatendimento, sendo
esta forma de prestação de serviço já consolidada e bem aceita pelos usuários. Tais Órgãos
possuem, respectivamente, a missão de prestar apoio meteorológico à aviação militar e à
navegação aérea do aeródromo de SBRF.
2.2.2 A Estação Meteorológica de Superfície Classe I (EMS-1) opera em regime de 24 horas,
coletando dados meteorológicos do aeródromo para confecção de mensagens dos tipos
METAR e SPECI. Essas mensagens são enviadas para o Banco de Dados Operacionais de
Meteorologia (OPMET), por intermédio do sistema WEBMET, visando à disponibilização
para os usuários.
2.2.3 O processo de transferência de subordinação da EMS-1 para o CINDACTA III requer
ações simples no que tange à movimentação do efetivo e do material carga, o que não causará
impacto ao serviço prestado por este Órgão nem a seu efetivo operacional.
2.3 CENTRO DE INFORMAÇÃO AERONÁUTICA DE RECIFE (C-AIS RE)
2.3.1 O C-AIS RE é um órgão do SISCEAB que tem a finalidade de prestar os serviços de
recebimento, análise, processamento e encaminhamento das intenções de voo, bem como o
fornecimento de informação aeronáutica de forma integrada ao Serviço de Gerenciamento de
Plano de Voo, cuja jurisdição compreende a FIR-RE.
2.3.2 Na análise dos dados estatísticos dos serviços prestados pelo C-AIS RE aos usuários do
SISCEAB, nos últimos doze meses, verifica-se que existe uma utilização dos serviços
oferecidos na forma presencial na ordem de 0,22%. Percebe-se, ainda, que o público que faz
uso dessa forma de atendimento basicamente consiste em alguns Despachantes de Voo das
empresas aéreas sediadas no Aeroporto Internacional de Recife. Em consequência, devido à
baixa demanda da forma presencial de atendimento, julga-se desnecessária a manutenção de
uma equipe de atendimento presencial nas dependências do aeroporto.
2.3.3 Dessa forma, a concepção da transferência de subordinação do C-AIS RE para o
CINDACTA III consiste na movimentação física do Órgão para as dependências daquele
Centro, movimentação esta já efetuada para as dependências do COI-3, na criação de um
terminal de autoatendimento no Aeroporto Internacional de Recife, bem como na absorção
dos serviços prestados pela Sala de Tratamento de Plano de Voo do CINDACTA III, por parte
do C-AIS RE.
2.3.4 Ressalta-se que a criação, homologação e manutenção do terminal de Autoatendimento
AIS no Aeroporto Internacional de Recife ficará a cargo do CINDACTA III.
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3 ATRIBUIÇÕES
3.1 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DECEA)
3.1.1 Compete ao VICEA supervisionar as ações executadas pelos Subdepartamentos do
DECEA e pelo CINDACTA III, no intuito de apoiar o processo de transferência de
subordinação dos Órgãos operacionais do DTCEA-RF para o CINDACTA III, bem como a
posterior desativação do Destacamento.
3.1.2 Compete ao SDAD:
a) realizar, em coordenação com o CINDACTA III e SDOP, o Plano de
Movimentação Específico de Pessoal do DTCEA-RF para o CINDACTA
III;
b) gerenciar as ações para atualização da TP do CINDACTA III, de modo a
adequá-la às novas atribuições do Centro;
c) atualizar o Sistema de Pessoal em relação ao efetivo civil do DTCEA-RF;
NOTA: Considerando que os servidores civis são lotados no CINDACTA III e
estão em exercício no DTCEA-RF, é necessário a publicação de um
item no Boletim Interno do GAP-RF e que, após essa publicação, seja
enviado um documento do CINDACTA III ao SDAD para que a ação
seja realizada.
d) gerenciar as ações para que o RICA do CINDACTA III seja atualizado até
07 de janeiro de 2019; e
e) elaborar e encaminhar a devida documentação para a desativação do
DTCEA-RF até 07 de fevereiro de 2019.
3.2 DO CINDACTA III
3.2.1 Compete ao CINDACTA III:
a) enviar ao SDAD a proposta de alteração da RICA 21-150 até 15 de
dezembro de 2018;
b) transferir a subordinação operacional da EMS-1 para o COI-3 até 31 de
dezembro de 2018;
c) transferir a subordinação operacional do CMM para o COI-3 até 31 de
dezembro de 2018;
d) implantar o modo de autoatendimento do C-AIS RE nas dependências do
aeroporto internacional do Recife até 21 de janeiro de 2019;
e) transferir a subordinação operacional do CMA para o COI-3 até 31 de
dezembro de 2018;
f) transferir a subordinação operacional da TWR-RF para o COI-3 até 31 de
dezembro de 2018;
g) transferir os processos de Segurança Operacional do DTCEA-RF para a
ASSIPACEA até 31 de dezembro de 2018;
h) concluir o processo de transferência de material carga do DTCEA-RF para o
CINDACTA III até 05 de janeiro de 2019;
i) encaminhar ao SDAD a relação nominal dos militares que serão transferidos
por meio do Plano de Movimentação Específico de Pessoal do DTCEA-RF
para o CINDACTA III até o dia 15 de janeiro de 2019; e
j) encaminhar ao SDAD a proposta de Tabela de Pessoal do CINDACTA III
em função da absorção das atividades do DTCEA-RF por aquele Centro, até
o dia 15 de janeiro de 2019.
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4 DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O prazo final estabelecido para a conclusão das ações relacionadas com a desativação e
transferência de subordinação dos órgãos ATS do DTCEA-RF é 01 de março de 2019.
4.2 O presente Plano entrará em vigor na data da publicação de sua Portaria de aprovação em
Boletim do Comando da Aeronáutica.
4.3 Os casos não previstos neste Plano deverão ser submetidos à apreciação do Diretor-Geral
do DECEA.
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Anexo A - Plano de Ação para Absorção dos Órgãos ATS do DTCEA-RF, por Parte do
CINDACTA III, e posterior Desativação
AÇÃO

COMPETÊNCIA

PRAZO

DECEA

07.12.2018

CINDACTA III

15.12.2018

Transferir o efetivo operacional da EMS-1 para o
CINDACTA III, bem como a sua subordinação.

DTCEA-RF

31.12.2018

Transferir o efetivo operacional da TWR-RF para o
CINDACTA III, bem como a sua subordinação.

DTCEA-RF

31.12.2018

Transferir o efetivo operacional do C-AIS RE para o
CINDACTA III, bem como a sua subordinação.

DTCEA-RF

31.12.2018

Transferir a subordinação do CMM/CMA para o
CINDACTA III.

DTCEA-RF

31.12.2018

Transferir os processos da ASSIPACEA-RF para o
CINDACTA III.

DTCEA-RF

31.12.2018

Concluir o processo de transferência de material carga
do DTCEA-RF para o CINDACTA III.

DTCEA-RF

05.01.2019

Gerenciar as ações para que o RICA do CINDACTA
III seja atualizado.

SDAD

07.01.2019

Encaminhar ao SDAD a relação nominal dos militares
que serão transferidos por meio do Plano de
Movimentação Específico de Pessoal do DTCEA-RF
para o CINDACTA III.

CINDACTA III

15.01.2019

Encaminhar ao SDAD a proposta de Tabela de
Pessoal do CINDACTA III em função da absorção das
atividades do DTCEA-RF por aquele Centro.

CINDACTA III

15.01.2019

Implantar o modo de Autoatendimento do C-AIS RE.

CINDACTA III

21.01.2019

Elaborar proposta de desativação do DTCEA-RF, para
envio ao EMAER.

SDAD

07.02.2019

Publicação de Portaria de desativação do DTCEA-RF.

EMAER

01.03.2019

Aprovar a PCA 11-339.
Enviar ao SDAD
CINDACTA III.

proposta

do

REGINT

do
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Anexo B – Estudo de Incorporação do DTCEA-RF ao CINDACTA III
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

Assunto: Estudo de Incorporação do DTCEA-RF ao CINDACTA III.
Data: 29 JUN 2018
Local: Recife-Pernambuco
1. FINALIDADE
Este documento visa apresentar ao Exmo. Sr. Chefe do Subdepartamento de
Operações do DECEA uma análise sobre os aspectos técnicos, operacionais e
administrativos, relacionados com a absorção dos órgãos operacionais do DTCEA-RF, por
parte do CINDACTA III, com a consequente desativação do citado Destacamento.
2. REFERÊNCIAS
DCA 11-53 - Diretriz para a Reestruturação da Força Aérea Brasileira
DCA 352-1 - Concepção Operacional ATM Nacional
PCA 11-47 - Plano Estratégico Militar da Aeronáutica 2016-2041
PCA 11-110 - Plano de Trabalho Plurianual da Aeronáutica 2015-2019
PCA 30-1 - Plano de Pessoal da Aeronáutica
3. ANEXOS
A: Plano de ação para absorção dos órgãos ATS do DTCEA-RF, por parte do
CINDACTA III, e posterior desativação do DTCEA-RF.
C: Volume de mensagens ATS tratadas pelo C-AIS RE, de acordo com a modalidade
de atendimento, nos últimos 12 meses.
4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 30 de outubro de 1979, por meio da Portaria n° 1351/GM3, foi criado o
Destacamento de Proteção ao Vôo de Recife - DPV-RF, que teve sua denominação
alterada para DTCEA-RF – Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Recife, em 27
de fevereiro de 2003, pela portaria n° 183/GC3. O DTCEA-RF tem como missão a
prestação do serviço de controle do espaço aéreo na área do Aeroporto Internacional de
Recife, de forma a garantir a segurança, o ordenamento e a fluidez do tráfego aéreo.
O DTCEA-RF possui o efetivo de 72 membros, sendo 05 oficiais, 52
graduados, 04 soldados e 11 civis e é constituído organizacionalmente pelo Comando,
Seção de Administração, Seção Técnica e pela Seção de Operações. As atividades
administrativas e de gestão de recursos humanos são executadas pela Seção de
Administração, mediante supervisão, controle e apoio da Divisão de Administração do
CINDACTA III, bem como do Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF).
Quanto à disposição de suas instalações, o Destacamento conta com o
CMDO, a SA, o CMA, a ST, a SO e o C-AIS RE, sediados no Aeroporto Internacional de
Recife e com a TWR-RF, a EMS-1 e o CMM, sediados na área do CINDACTA III. Essa
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Continuação do Anexo B
estrutura fisicamente desagrupada é um fator complicador para as ações de comando e
controle do DTCEA-RF, tendo em vista a necessidade de um aparato logístico mais
complexo para possibilitar o cumprimento da missão do Destacamento. Outrossim, é
importante frisar que os serviços de manutenção das instalações são executados pela Divisão
de Administração do CINDACTA III.
Ainda sobre as instalações do DTCEA-RF, ressalta-se a existência do projeto
ATM 07173, proposto pelo SDOP e gerenciado pela CISCEA, que visa à implantação de
novas instalações para o DTCEA-RF, incluindo a construção de uma nova Torre de
Controle.
O projeto de construção de uma nova Torre é essencial, tendo em vista que a
TWR-RF foi construída em 1943 e que, devido à ação do tempo, vem apresentando
recorrentes problemas de infraestrutura. Registra-se que, caso a desativação do DTCEA-RF
seja aprovada, haverá a necessidade de ajustes nesse projeto, no que tange à transferência do
local, para a nova área jurisdicional do CINDACTA III, bem como a construção apenas das
instalações da TWR-RF e da EMS-1, com suas salas de chefia e de apoio, reduzindo a área
total construída, proporcionando uma economia final orçamentária e diminuindo o tempo de
construção.
As atividades de manutenção preventiva e corretiva dos auxílios à navegação,
bem como dos equipamentos e sistemas que dão suporte à operação aérea, no aeródromo de
SBRF, são integralmente executadas pela Divisão Técnica do CINDACTA III, ficando a
Seção Técnica do DTCEA-RF responsável apenas pela confecção e acompanhamento das
ordens de serviço, emitidas àquela Divisão, quando da ocorrência de falha nos equipamentos
e/ou sistemas dos órgãos operacionais do Destacamento.
O Destacamento tem sob sua subordinação os seguintes Órgãos Prestadores de
Serviço de Navegação Aérea: a Torre de Controle de Recife (TWR-RF), o Centro de
Informações Aeronáuticas de Recife (C-AIS RE), a Estação Meteorológica de Superfície,
classe I, (EMS-1), o Centro Meteorológico Militar (CMM), o Centro Meteorológico de
Aeródromo (CMA).
A TWR-RF é o órgão de controle de tráfego aéreo do aeródromo de SBRF e
controla um total de aproximadamente 80.000 tráfegos por ano, perfazendo uma média de
220 movimentos diários. A efetivação do HUB (Central de Conexões) da Azul Linhas
Aéreas Brasileiras em Recife e o início da operação de novos vôos internacionais, contribuiu
para o aumento no número de tráfegos na localidade, o que projetou SBRF como o
aeródromo com maior número de passageiros transportados da região Nordeste do Brasil.
O C-AIS RE tem por missão receber, analisar, processar e encaminhar as
intenções de voo dentro da zona servida (FIR SBRE), ou qualquer outra zona a critério do
Centro de Gerenciamento de Plano de Voo (CGNA), bem como fornecer informações
aeronáuticas oportunas, íntegras e seguras, aos usuários do SISCEAB, aos Órgãos
Operacionais do COI-3 e aos Destacamentos subordinados ao CINDACTA III. Devido à
abrangência da sua missão, o C-AIS RE pode ser caracterizado como um Órgão Regional,
apesar de estar sediado nas dependências do DTCEA-RF.
A EMS-1 do DTCEA-RF opera em regime de 24H e é responsável por
realizar observações meteorológicas à superfície do aeródromo de SBRF e produzir
relatórios para o banco de dados operacionais de meteorologia (OPMET).
O CMM e o CMA são os Órgãos de meteorologia do DTCEA-RF, que
operam em autoatendimento, e possuem a missão de prestar apoio meteorológico,
respectivamente, à aviação militar e à navegação aérea no aeródromo de SBRF.
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5. METODOLOGIA
Para a realização do presente estudo foi utilizada a matriz SWOT [Strengths
(Forças) -,Weaknesses (Fraquezas) – Opportunities (Oportunidades) – Threats (Ameaças)]
como ferramenta de apoio à decisão, por se apresentar mais adequada para o processo em
questão.
Inicialmente, foram levantados os fatores intrínsecos (forças e fraquezas) e os
fatores extrínsecos (oportunidades e ameaças) dentro de cada setor, de modo a confrontá-los
e analisar a viabilidade do processo de absorção dos órgãos operacionais do DTCEA-RF,
por parte do CINDACTA III, com consequente desativação deste Destacamento.
6. ANÁLISE
A concepção do processo de absorção dos Órgãos operacionais do DTCEARF, por parte do CINDACTA III, baseia-se: na transferência de subordinação operacional e
administrativa da TWR-RF, da EMS-1, do CMM e do CMA para o Centro Operacional
Integrado (COI-3) do CINDACTA III; na movimentação física do C-AIS RE para as
instalações do COI-3, com posterior transferência de subordinação operacional e
administrativa; bem como na implantação do modo autoatendimento de operação da sala
AIS do Aeroporto Internacional de Recife. Existe, ainda, a intenção de absorção das
atividades executadas pelo PLN do COI-3, por parte do C-AIS RE, tendo em vista a
similaridade das atividades executadas por ambos os Órgãos, eliminando redundâncias
desnecessárias e otimizando o uso de recursos humanos e materiais.
A idéia de implantação do modo autoatendimento de Operação da Sala AIS
do Aeroporto Internacional de Recife surgiu em virtude da baixa demanda de utilização do
serviço na forma presencial, na ordem de 0,22%, ao passo que há uma grande demanda nas
mensagens ATS recebidas por meio das outras formas de atendimento ao público, conforme
anexo B. Isso se deve às facilidades de acesso às informações aeronáuticas por meio do
portal AISWEB, bem como da possibilidade de apresentação do plano de vôo e mensagens
correlatas, por meio de ligação telefônica, telecomunicação por fax e internet (rede mundial
de computadores e plataformas IOS/Android para celulares).
Vale ressaltar que o processo de transferência de subordinação foi idealizado
de forma que cada PSNA do DTCEA-RF venha a ser transferido individualmente para o
COI-3. Essa prerrogativa tem o objetivo de simplificar a absorção, por parte do CINDACTA
III, e dirimir possíveis impactos à qualidade do serviço prestado aos usuários do SISCEAB.
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Sendo assim, segue abaixo a matriz SWOT que será utilizada como suporte para a análise do processo em
questão:
FORÇAS

FRAQUEZAS

1. Rede lógica e elétrica
do CINDACTA III
compatível com a
operação do C-AIS RE.

1. Restrição do serviço de
recebimento de mensagens
ATS na forma presencial.

2. Equipe do C-AIS RE
comprometida com o
serviço e com elevada
adaptabilidade.

2. Necessidade de adequação
da
infraestrutura
do
CINDACTA III para operação
do C-AIS RE.

3. Aprimoramento da
segurança do efetivo e
dos equipamentos do CAIS RE.

3.interrupção temporária do
serviço prestado pelo C-AIS
RE, durante o período de
transferência
dos
equipamentos
e
sistemas
operacionais do órgão para o
CINDACTA III.

4. Aprimoramento da
supervisão do efetivo e,
consequente aperfeiçoamento da qualidade
do serviço prestado pelos
operadores do C-AIS RE.
5. Aprimoramento do
suporte técnico ao C-AIS
RE, em virtude da
proximidade da equipe de
manutenção da Divisão
Técnica do CINDACTA
III.
6. Maior interação do CAIS RE com os demais
órgãos operacionais do
COI-3.
7. Implantação de um
plano adequado de
emergência e evacuação
do C-AIS RE.
8. Ausência de mudança
significativa na rotina
operacional da TWR-RF.
9. Aprimoramento e
padronização
das
atividades de prevenção e
investigação
de
incidentes e acidentes,
envolvendo o controle de
tráfego
aéreo,
desenvolvidas na TWRRF.
10. Ausência de mudança
significativa na rotina
operacional da EMS-1.
11. Ausência de mudança
significativa
na
operação do CMM e do
CMA.

OPORTUNIDADES

1.
Aumento
da
satisfação do usuário no
que tange à qualidade
do serviço prestado
pelo CINDACTA III.
2. Otimização do uso
dos recursos humanos e
materiais
do
CINDACTAIII.
3.
Economia
de
recursos
financeiros
destinados ao projeto
ATM 07173.

AMEAÇAS

1.
Segurança
dos
equipamentos do terminal
de autoatendimento a ser
instalado no aeroporto de
SBRF.
2. Possível insatisfação do
usuário,
gerada
pela
interrupção da prestação
do serviço AIS, em sua
forma presencial.
3. Possível insatisfação do
usuário, gerada pelo atraso
no atendimento presencial,
a ser realizado pelo
Operador
AIS
às
tripulações estrangeiras.
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6.1 FORÇAS
1 – Rede lógica e elétrica do CINDACTA III compatível com a operação do C-AIS RE:
O COI-3 do CINDACTA III possui toda uma infraestrutura de alimentação de energia
elétrica, bem como de rede lógica adequada à operação do C-AIS RE em suas instalações.
2 – Equipe do C-AIS RE comprometida com o serviço e com elevada adaptabilidade: O
efetivo do C-AIS RE é muito comprometido com o serviço prestado, bem como possui uma
elevada capacidade de adaptação às novas circunstâncias, fator este evidenciado na recente
transição da Sala AIS convencional para o Centro de Informação Aeronáutica, mediante a
implementação do novo sistema automatizado (SIGMA) e de novos procedimentos utilizados
para tramitação de mensagens ATS.
3 – Aprimoramento da segurança do efetivo e dos equipamentos do C-AIS RE: O
CINDACTA III, por meio do serviço de guarda e segurança, monitoramento eletrônico por
câmeras e sistema de identificação com cartão magnético, proporciona um adequado controle
de acesso de pessoas às suas dependências. O acesso aos órgãos do COI-3 é restrito ao
pessoal de serviço e às pessoas autorizadas que são devidamente identificadas, o que garante
maior segurança aos equipamentos e às equipes de serviço contra atos hostis.
4 – Aprimoramento da supervisão do efetivo, e consequente aperfeiçoamento da
qualidade do serviço prestado pelos operadores do C-AIS RE: Devido à limitação de
efetivo operacional, o C-AIS RE conta com supervisores apenas nos turnos de maior
movimento, e com a presença da chefia, durante o expediente administrativo do DTCEA-RF.
Com a migração para as dependências e subordinação do COI-3, o Órgão contará com a
supervisão e controle, também, do Oficial de serviço do Centro de Operações Integradas, este
em tempo integral. Cabe ressaltar que, com a proximidade da Subdivisão de Informação
Aeronáutica, haverá ganho em relação ao planejamento de cursos, atualização de normas,
implementação de novas doutrinas de operação e demais ações que requeiram a supervisão e
participação daquele setor.
5 – Aprimoramento do suporte técnico ao C-AIS RE, em virtude da proximidade da
equipe de manutenção da Divisão Técnica do CINDACTA III: Atualmente, nos casos de
degradação do SIGMA, a manutenção é feita remotamente pela Empresa ATECH, acionada
após contato do CAIS-RE com o CGNA. Os demais serviços de manutenção são realizados
pela Divisão Técnica do CINDACTA III, que necessita se deslocar para o Aeroporto
Internacional de Recife, o que contribui para o retardo na solução das panes. A Seção Técnica
do DTCEA-RF atua apenas na abertura e acompanhamento das ocorrências, por meio do
Sistema HYDRA, e na realização de serviços básicos de manutenção preventiva e corretiva.
Estando nas dependências do CINDACTA III, o C-AIS RE contará com toda estrutura de
manutenção da Divisão Técnica, o que proporcionará maior agilidade na solução de
problemas e um acompanhamento mais eficaz nas ações das empresas responsáveis pelos
sistemas operacionais utilizados pelo Órgão.
6 – Maior interação do C-AIS RE com os demais Órgãos operacionais do COI-3:
Estando nas dependências da DO, integrado ao COI-3, haverá uma maior interação do C-AIS
RE com os demais órgãos operacionais, o que proporcionará significativa melhora no
intercâmbio de informações aeronáuticas com esses setores, permitindo que dúvidas e
discrepâncias nas mensagens ATS, tratadas e encaminhadas pelo C-AIS RE, sejam resolvidas
com maior agilidade.
7 – Implantação de um plano adequado de emergência e evacuação do C-AIS RE: O C-AIS
RE está inserido no Plano de Emergência e Evacuação do Aeroporto, que possui algumas
deficiências como a ausência de treinamentos de evacuação. No CINDACTA III, o C-AIS RE
fará parte do plano de emergência e evacuação desse Centro, que está consolidado e é
periodicamente testado.
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8 – Ausência de mudança significativa na rotina operacional da TWR-RF: Em
virtude da TWR-RF já estar localizada na área do CINDACTA III, não haverá mudança
significativa na rotina operacional deste PSNA, havendo apenas a necessidade de
alteração do fluxo dos processos administrativos que passarão a ser encaminhados ao
COI-RE e possível diminuição do efetivo devido a fusão das atividades do setor
operacional.
9 – Aprimoramento e padronização das atividades de prevenção e investigação de
incidentes e acidentes, envolvendo o controle do tráfego aéreo, desenvolvidas na
TWR-RF: As atividades da Assessoria de Investigação e Prevenção de Acidentes e
Incidentes do Controle do Espaço Aéreo (ASSIPACEA-RF) do DTCEA-RF serão
concentradas na ASSIPACEA do COI-3, assim como ocorre com as atividades dos
demais órgãos de controle de tráfego aéreo da Divisão de Operações. Esta decisão
permitirá um aprimoramento das ações de prevenção e investigação de ocorrências ATS
desenvolvidas na TWR-RF. A absorção de atividades ficará facilitada, uma vez que as
gravações dos áudios referentes às comunicações da TWR-RF, atualmente, são realizadas
no CINDACTA III e já se encontram disponíveis na ASSIPACEA do COI-3.
10 – Ausência de mudança significativa na rotina operacional da EMS-1: Em virtude
das atuais instalações da Estação Meteorológica de Superfície de Recife estarem
localizadas na área da antiga ALA 15, hoje incorporada ao CINDACTA III, não haverá
mudança significativa na rotina deste órgão. O efetivo da EMS-1 manteria as atividades
diárias, sem que os serviços prestados aos usuários fossem afetados pela absorção das
atividades do DTCEA-RF pelo COI-3, havendo a necessidade apenas de alteração no
fluxo dos processos administrativos que passarão a ser encaminhados ao COI-3.
11 – Ausência de mudança significativa na rotina operacional do CMM e do CMA:
Devido ao fato destes Órgãos estarem operando de forma autônoma e à ausência
de movimentação física de seus respectivos terminais de autoatendimento, não existe a
necessidade de ações complementares, durante o processo de transferência de
subordinação desses PSNA’s para COI-3
6.2 FRAQUEZAS
1 – Restrição do serviço de recebimento de mensagens ATS na forma presencial:
Diante da baixa demanda pela forma presencial de atendimento ao usuário, e pelo
fato desse tipo de atendimento ser utilizado basicamente por um pequeno grupo de
Despachantes de Voo do Aeroporto Internacional de Recife, pode-se manter o Serviço de
Informação Aeronáutica, prestado neste aeroporto, apenas no modo autoatendimento.
Recentemente, o CGNA implementou o serviço de envio, recepção, tratamento e
autorização de planos de vôo, via internet, para usuários de nacionalidade brasileira. Essa
modalidade de tramitação de plano de vôo tornou o processo mais dinâmico e eficaz,
possibilitando uma maior produtividade ao profissional AIS e, consequentemente, aos
Órgãos prestadores de Serviço de Informação Aeronáutica. Atualmente, o CGNA deu
início ao processo de implementação do processo de recebimento de mensagens ATS de
usuários estrangeiros, por meio do cadastro dessa população no sistema SIGMA, porém
os usuários estrangeiros ainda se encontram impossibilitados de apresentar seus planos de
vôo e modificações via internet.
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Dessa forma, enquanto o cadastramento de usuários estrangeiros no SIGMA não
estiver sedimentado, e com o intuito de evitar a inviabilização do vôo desses usuários, o
C-AIS RE deverá manter a modalidade presencial de atendimento exclusivamente para o
público estrangeiro. Sendo assim, esse tipo de atendimento ocorrerá por meio do
deslocamento do operador do C-AIS RE para o Aeroporto Internacional de Recife,
mediante solicitação do usuário, fins atender as solicitações dessas tripulações no
aeroporto, que correspondem a aproximadamente 04 atendimentos presenciais por mês
Cabe salientar, que o deslocamento do operador AIS para atendimento aos
usuários estrangeiros será através do cruzamento do sítio aeroportuário, com utilização da
viatura SIGA-ME do CINDACTA III, de forma que o operador AIS esteja disponível no
Aeroporto, em no máximo 20 min, após seu acionamento, sem que haja prejuízo na
produção da equipe de serviço no C-AIS RE.
2 – Necessidade de adequação da infraestrutura do CINDACTA III para operação
do C-AIS RE: Com a movimentação do C-AIS RE para o prédio da Divisão de
Operações do CINDACTA III, o órgão contará com uma infraestrutura de apoio adequada
que atualmente é utilizada pelos demais órgãos operacionais desse Centro, havendo
necessidade de aquisição de móveis planejados e de remoção de algumas divisórias para
otimização do uso do espaço existente. Os custos para adequação da infraestrutura do
prédio da Divisão de Operações ficarão a cargo do CINDACTA III e estão estimados em
dez mil reais, com previsão na vida vegetativa do Centro para o corrente ano. Vale
ressaltar, que o serviço de transferência e otimização dos sistemas operacionais,
empregados no C-AIS RE, será realizado pela Divisão Técnica do CINDACTA III, sem
gerar custos adicionais àquele Centro.
3 – Interrupção temporária do serviço prestado pelo C-AIS RE, durante o período
de transferência dos equipamentos e sistemas operacionais do Órgão para o
CINDACTA III: Durante a mudança do Órgão para as dependências do prédio da
Divisão de Operações, haverá a necessidade de desvio dos serviços prestados por este
PSNA para os demais C-AIS e SAA alternativos, conforme plano de degradação em
vigor. Esse desvio será necessário por aproximadamente 72h, fins possibilitar a
movimentação dos equipamentos e sistemas operacionais do C-AIS RE, para as
dependências do CINDACTA III. Como forma de dirimir possíveis impactos aos serviços
prestados aos usuários, deverá ser realizada uma estreita coordenação com o CGNA e o
CTMA para a execução dessa fase do processo.
6.3 OPORTUNIDADES
1 - Aumento da satisfação do usuário no que tange à qualidade do serviço prestado
pelo CINDACTA III: A movimentação do C-AIS RE para o Centro Operacional
Integrado do CINDACTA III suprirá a ausência de especialista AIS, na equipe de serviço
operacional deste Centro, proporcionando maior agilidade no fluxo de informações
aeronáuticas, utilizadas pelos demais órgãos operacionais do COI-3. Com isso, haverá um
aperfeiçoamento na produtividade e na qualidade dos serviços prestados pelo
CINDACTA III, o que possibilitará uma elevação no nível de satisfação dos usuários com
relação aos serviços prestados.
2 - Otimização do uso dos recursos humanos e materiais do CINDACTA III: O
processo de absorção dos Órgãos operacionais do DTCEA-RF, por esse Centro,
proporcionará a aglutinação de atividades afins e a eliminação de execução de atividades
redundantes, o que propiciará uma forma mais econômica de utilização dos recursos
humanos e materiais desse Centro.
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3 – Economia de recursos financeiros destinados ao projeto ATM 07173: O projeto ATM
07173, sob gerência da CISCEA, visa a implantação de novas instalações para o DTCEARF, incluindo a construção de uma nova torre de controle. Com a absorção dos PSNA do
DTCEA-RF pelo CINDACTA III, e consequente desativação do destacamento, algumas
edificações do projeto ATM 07173 não necessitarão ser construídas, o que gerará uma
economia de recursos para o DECEA.
Vale ressaltar a importância da manutenção do projeto de construção do novo prédio
da torre de controle de Recife, tendo em vista que o atual foi construído em 1943 e possui
limitações de espaço físico e de infraestrutura.
6.4 AMEAÇAS
1 - Segurança dos equipamentos do terminal de autoatendimento a ser instalado no
aeroporto de SBRF: Apesar da sala destinada para implantação do modo autoatendimento
de prestação de serviço
AIS, no aeroporto de SBRF, estar localizada em local de acesso restrito, com controle de
acesso, sistema de vigilância eletrônica externo e equipe de segurança da INFRAERO,
existe a necessidade de instalação de câmeras de vigilância, no interior da sala, para
salvaguardar os equipamentos do CINDACTA III contra atos hostis.
2 – Possível insatisfação do usuário, gerada pela interrupção da prestação do serviço
AIS, em sua forma presencial: A impossibilidade da prestação dos serviços, na forma
presencial, poderá gerar insatisfação dos usuários, visto que uma pequena parcela do
público ainda opta por esta modalidade de atendimento. A resistência à mudança na forma
de atendimento será mitigada à medida que o serviço de autoatendimento, a ser
disponibilizado, operar sem falhas e de forma eficaz, como também, uma abrangente
campanha de divulgação da interrupção do serviço presencial.
3 - Possível insatisfação do usuário, gerada pelo atraso no atendimento presencial, a
ser realizado pelo operador AIS às tripulações estrangeiras: Visando à mitigação da
ameaça acima, o CINDACTA III disponibilizará uma viatura com capacidade de
cruzamento do sítio aeroportuário, em período integral. Essa medida garantirá agilidade na
execução do trajeto, evitando que o deslocamento do operador AIS sofra influência do
trânsito de Recife/PE.
7. CONCLUSÃO
Após análise do projeto de absorção do DTCEA-RF pelo CINDACTA III,
pode-se constatar que as condições favoráveis à execução do projeto (Forças e
Oportunidades) superam em muito as condições desfavoráveis (Fraquezas e Ameaças).
Outrossim, é importante frisar que, as condições desfavoráveis podem ser mitigadas, ou até
mesmo eliminadas, com a implementação de medidas de baixo custo, que ficarão a cargo do
CINDACTA III, o que atesta a viabilidade do projeto.
Ressalta-se, ainda, que visando a maximização do êxito do projeto, serão
necessários ajustes no projeto ATM07173, de forma que haja uma redução no total de área
construída, permanecendo apenas a construção do prédio da torre de controle com sua
infraestrutura operacional e de apoio.
Com isso, o presente estudo aponta para a exequibilidade do projeto, uma
vez que proporcionará otimização no emprego de recursos humanos especializados,
economia de recursos financeiros e ainda proverá melhoria à qualidade do serviço prestado
aos usuários do SISCEAB. Naturalmente, após outorga do DGCEA, serão necessárias ações
coordenadas entre os Subdepartamentos do DECEA e o CINDACTA III, as quais, salvo
melhor juízo, poderão ser realizadas de acordo com planejamento constante do Anexo A.
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Anexo C - Volume de mensagens ATS tratadas pelo C-AIS RE, de acordo com a
modalidade de atendimento nos últimos 12 meses
MÊS
JUN 2017
JUL 2017
AGO 2017
SET 2017
OUT 2017
NOV 2017
DEZ 2017
JAN 2018
FEV 2018
MAR 2018
ABR 2018
MAIO 2018
MÉDIA
PORCENTAGEM
Fonte: SIGMA

PRESENCIAL
32
25
27
27
41
23
30
22
19
37
13
08
25
0,22%

INTERNET
5122
6095
5943
6600
7787
9568
13135
12331
10156
10125
12375
14029
9439
85,95%

TELEFONE
949
824
903
807
883
693
678
735
696
819
560
686
769
7%

AMHS
464
1159
837
985
940
636
618
575
599
565
464
1159
750
6,83%

