
Centro Regional de
Controle do Espaço Aéreo  Sudeste

Treinamento SDIA



Objetivo 

Instruir os usuários (perfil originador) do Sistema de
Divulgação de Informação Aeronáutica (SDIA) para a
sua correta utilização.



Roteiro 

● Como acessar o sistema
● Assunto
● Localização
● Vigência
● Informação
● Anexo
● Resumo
● Inoperância do Sistema
● Competências



Como acessar o sistema: 

Endereço na Web: sdia.decea.intraer; ou

sdia.decea.gov.br

Pela AISWeb:



Treinamento SDIA 

Cadastro do Originador:



Passo 1 Assunto: 

Selecionar o assunto com sua 
necessidade de divulgação.

Importante: os assuntos listados estão
relacionados com a competência prevista para cada 
tipo de originador cadastrado, conforme ICA 53-4.



Passo 2 Localização

1. Informar a localização do evento referido na solicitação, optando por
informar as coordenadas do centro do evento ou selecionar um dos
aeródromos já listados.



Passo 2 Localização 

2. Ao optar por inserir as coordenadas do centro do evento, preencher nos
campos abaixo (Latitude/Longitude, no formato grau/min/seg) e raio em
milhas náuticas.



Passo 2 Localização 

3. Ao optar por um dos Indicadores de Localidade relacionados, 

automaticamente as coordenadas do aeródromo serão campos latitude/ 

longitude. Nesse caso, somente digitar o raio em milhas náuticas e 

avançar para o próximo passo.



Passo 3 Vigência 

1.Informar a data e hora de início de efetivação da informação; ou caso haja
necessidade de a informação ser efetivada imediatamente, clicar no botão “tornar
início imediato”;
2.Informar a data e hora de fim de validade; ou caso haja necessidade de tornar a
informação permanente, ou seja, inseri-la em Publicação Aeronáutica, selecionar
esta opção.



Passo 3 Vigência 

Importante: é possível adicionar quantos intervalos de dias e horários precisar para
descrever perfeitamente a duração do evento clicando no botão “adicionar” no
campo dias e horários, conforme tela a seguir.



Passo 4 Informação 

Inserir no campo texto a informação e dados a serem divulgados de forma clara e
objetiva;
Inserir no campo metadados os metadados relacionados à informação ou dado a
ser divulgado, conforme TCA 53-2/2019;

Os metadados a serem informados devem ser:
1. Comuns

OBSERVAÇÃO: quanto aos metadados comuns enviar, nesse espaço, somente os IU EE3, EE4,
EE6, EE7, EE8, EE9 previstos na TCA 53-2/2019, pois os demais já estão contemplados durante
o cadastro e preenchimento de campos na ferramenta.

Por exemplo:



Passo 4 Informação 

2. Específicos - a depender do dado enviado, conforme descritos a partir da tabela 5.2 e 
os mencionados no item 6 da TCA 53-2/2019

Por exemplo: O sistema de referência utilizado na derivação das coordenadas (IU: FF1)
Caso seja necessário, inserir no campo observações demais informações úteis para as próximas etapas
do SDIA, tais como: nº de NOTAM de referência, nome do operador que processou o SDIA e seus
contatos.



Passo 5 Anexo 

Anexar documentos necessários, originadores ou comprobatórios para 
inclusão na solicitação.

Importante: Quando a SDIA se tratar de Espaço Aéreo Condicionado (EAC) que
envolvam procedimentos da ICA 100-38, preencher, assinar e anexar o formulário
indicado nesta publicação.



Passo 6 Resumo 

Esse passo apresenta o resumo dos campos preenchidos para conferência antes do
envio, solicita aceitação dos termos de uso e o originador confirma a veracidade de
todas as informações preenchidas.

IMPORTANTE: NESTE  
PASSO PARA 
CONSEGUIR 
FINALIZAR O 

PROCESSO, O 
ORIGINADOR 

DEVERÁ MARCAR  
QUE ACEITA OS  

TERMOS DE USO DO 
SISTEMA.



Passo 6 Resumo 

Considera-se uma SDIA válida, aquela que possui um protocolo associado – este
informado através do e-mail de confirmação e, desta forma, tornando possível posterior
consulta ao Portal SDIA para verificação de seu status.



Inoperância do Sistema 

Em caso de inoperância do SISTEMA SDIA, o DECEA
estabeleceu como forma alternativa endereços de e-mail específicos para 
cada organização regional receber as solicitações.

Para o CRCEA-SE foi definido o seguinte endereço eletrônico:
cliqueaqui

SOLICITAÇÕES EMERGENCIAIS:

sdia.ica@fab.mil.br

https://www.srpvsp.gov.br/index.php/lista-de-contato
mailto:sdia.ica@fab.mil.br


Competências 

DTCEA/EPTA

Assuntos listados na ICA 53-4, itens 4.8 e 6.1

Operador de aeródromo:

Assuntos listados na ICA 53-4, itens 4.3 e 6.1



Competências 



Competências



Competências 

ICA 53-4: ITEM 6.1: “As SDIA relacionadas à inoperância, em caráter 
temporário, originadas em um DTCEA, EPTA ou operador de aeródromo, 
devem ser encaminhadas ao órgão AIS do ICA, com assuntos tais como 
abaixo:

a) auxílios, equipamentos e serviços de navegação aérea, quando a
previsão do consequente restabelecimento exceder sessenta

minutos;

b)serviço de reabastecimento de combustível e oxigênio –
indisponibilidade, restabelecimento ou restrição ao uso; e

c)serviços de salvamento e contraincêndio – indisponibilidade, 
restabelecimento ou redução de categoria dos serviços de salvamento

e contraincêndio.
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