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Modelo de Relatório complementar para aplicação da Portaria 

n.º 1393/2017 do Comando da Aeronáutica 

 

O relatório deverá conter as seguintes informações: 

• nome completo ou razão social; 

• número de cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

• tipo de empreendimento (conforme descrição constante da Tabela A da 

Portaria nº 1393/2017; 

• coordenadas geográficas dos vértices da área pretendida (WGS-84); 

• área total (em km2 ou m2); 

• expectativa de vida útil; 

• tipos de materiais que serão manipulados; 

• logradouro, número e complemento (se houver); 

• código de endereçamento postal (CEP); 

• cidade; 

• unidade da federação; 

• endereço eletrônico dos responsáveis técnico e legal do empreendimento ou 
atividade; 

• Relação de aeródromos em cuja Área de Segurança Aeroportuária (ASA) o 
empreendimento ou atividade está localizado. 

Obs: A busca dos aeródromos em cuja Área de Segurança Aeroportuária (ASA) 
o empreendimento ou atividade está localizado poderá ser feita nos sites 
oficiais das Autoridades Aeronáuticas, a saber: 

a) Comando da Aeronáutica (COMAER) - página eletrônica do Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo – DECEA (www.decea.gov.br), no link: 
https://www.decea.gov.br/?i=quemsomos&p=espaco-aereo-brasileiro 

b) Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – Lista de Aeródromos Públicos 
e Lista de Aeródromos Privados, no link:  

http://www.anac.gov.br/assuntos/setorregulado/aerodromos/localizacao-
geografica 

 

• Termo de compromisso / Declaração formal, assinado por profissional, com 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de que o empreendimento ou 
atividade não será foco atrativo, devido ao emprego de técnicas mitigadoras e 
de exclusão de aves (ver modelo no Anexo 1). 
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Anexo 1 

 

Termo de Compromisso 
 

 

  

(NOME COMPLETO DA PESSOA  FÍSICA/JURÍDICA), RG_________, CPF/CNPJ______________ 

na qualidade de responsável legal pelo empreendimento (NOME DO EMPREENDIMENTO) 
localizado no(a)  (ENDEREÇO COMPLETO DO EMPREENDIMENTO, e Sr(a) (NOME COMPLETO), na 
qualidade de responsável técnico, Brasileiro(a), natural de_____________, (PROFISSÃO), 
inscrito no CPF/MF sob o nº______________ portador da cédula de identidade RG _________ 
(ORGÃO EXPEDIDOR), inscrito no (CONSELHO DE CLASSE) sob o nº _____________, residente  e 
domiciliado(a) em (ENDEREÇO COMPLETO), DECLARAM, para  os  devidos  fins  e  efeitos  de  
direito,  estar  cientes  de  que  o empreendimento em questão situa-se  dentro da Área de 
Segurança Aeroportuária  do(s) Aeródromo(s) xx:xxxxxxx (código ICAO) e, por isso, 
comprometem-se a empregar um conjunto de técnicas para mitigar o efeito atrativo de 
espécies-problema para aviação, de forma que o empreendimento não se configure como um 
foco atrativo de fauna. 

Os declarantes comprometem-se a manter no empreendimento, para consulta dos órgãos 
competentes, os relatórios que comprovam a adoção de técnicas adequadas de mitigação dos 
efeitos atrativos de espécies-problema para aviação e que, no caso de eventuais não 
conformidades, foram adotadas medidas corretivas. 

 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 

 

___________________ 

Local e Data 

 

____________________ 

(RESPONSÁVEL LEGAL) 

 

_____________________________ 

(RESPONSÁVEL TÉCNICO) 

 

 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): _____________________ 


