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INFRAERO

ALIADA DOS
AEROPORTOS
REGIONAIS
Quem mais conhece de
infraestrutura aeroportuária
no Brasil é agora uma aliada
para o desenvolvimento de
aeroportos regionais.
A Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária
– Infraero se dedica ao que
mais sabe fazer: desenvolver
aeroportos e contribuir para a
integração nacional.

Conheça o
que podemos
fazer pelo seu
aeroporto

Foto: Leandro Pilch
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Nesse cenário, o País possui pelo menos
duas centenas de aeroportos estratégicos e
prioritários – já mapeados pela Secretaria
de Aviação Civil do Ministério da
Infraestrutura – que são essenciais para a
integração com outros modais da cadeia da
infraestrutura e transporte.
Por isso, baseada na sua trajetória de
estruturadora do setor aeroportuário
brasileiro, de ter sido a segunda maior
operadora de aeroportos do mundo e de
já ter prestado serviços para os maiores
operadores privados no País, a Infraero
oferece sua expertise para apoiar estados
e municípios a concretizarem projetos de
infraestrutura aeroportuária relevantes para
suas economias e para o Brasil.
Conheça o que a Infraero faz de melhor. E
conte com ela para o desenvolvimento do
aeroporto da sua região.

NOSSOS
DIFERENCIAIS

Desde o planejamento
até a operação completa,
nós cuidamos de todos os
detalhes do seu aeroporto,
encontrando a vocação
ideal que atenda a
localidade e oferecendo o
melhor pacote de serviços
técnicos especializados para
o seu desenvolvimento.

Com um corpo técnico
altamente qualificado,
a Infraero coloca à sua
disposição a expertise dos
melhores profissionais do
setor para ajudar o seu
aeroporto a se tonar o
aeroporto que o município
e a região precisam.
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Somos a única empresa
do mercado a oferecer
manutenções preventivas
e corretivas incluídas
nos nossos pacotes de
serviços, cuidando de
cada detalhe do seu
aeroporto.

Nossa equipe de
engenheiros especialistas
em infraestrutura
aeroportuária, experientes
e preparados, desenvolve
soluções em todas as
áreas da construção.
Desde planos diretores,
projetos básicos e
executivos, até a
fiscalização minuciosa de
qualquer tipo de obra.

Durante os últimos 50 anos,
a Infraero projetou e operou
os principais aeroportos do
Brasil, conectando o País
de norte a sul e seguindo
os mais rigorosos padrões
de qualidade da aviação.
Foi assim que ela se tornou
uma das maiores operadoras
aeroportuárias do mundo e
uma referência internacional
no setor. Afinal, são 50 anos
integrando o Brasil ao futuro.

Com tantos anos de
atuação e experiência
no setor aeroportuário,
não poderíamos deixar
de transmitir todo esse
conhecimento. Foi
assim que surgiu a
Universidade Infraero,
criada para que
pudéssemos compartilhar
toda nossa expertise por
meio de capacitações
e treinamentos. São
diversos cursos de
formação e atualização
na gestão aeroportuária,
com certificação da
Agência Nacional de
Aviação Civil – Anac.

O QUE É UM
AEROPORTO REGIONAL?
“Aeroporto destinado a atender as regiões de interesse
estadual, com características adequadas para ser
utilizado por aeronaves da aviação regional nas
operações de ligação com os grandes centros.”
Fonte: Manual do Comando da Aeronáutica

No cenário de desenvolvimento da aviação civil brasileira, o
mercado de aviação regional é um dos que mais se destaca.
O governo federal, por exemplo, conta com o Plano Aeroviário
Nacional (PAN) para alavancar a integração regional, tendo o
transporte aéreo como um dos vetores de desenvolvimento da
economia e que se junta aos diversos modais de transporte.

Nosso objetivo é colaborar
para o desenvolvimento
sustentável da aviação
regional no Brasil.

Assim, seria possível estimular o acesso
da população ao transporte aéreo, com
foco no desenvolvimento regional e no
aumento do número de municípios e
rotas atendidos por voos regulares.
Isso permitiria integrar comunidades
à rede nacional de aviação
civil, facilitando a mobilidade e
impulsionando o acesso a regiões com
potencial turístico, por exemplo.

QUAIS TIPOS DE
AEROPORTOS ATENDEMOS?

Além disso, nossos serviços podem
ser contratados separadamente ou por
pacotes previamente criados para cada
tipo de aeroporto, pensados por nós de
acordo com seu nível de maturidade,
otimizando assim prazos e custos.

SEM
INFRAESTRUTURA

Municípios sem
aeroporto

Municípios com
aeroportos que não
operam voos

SEM VOO

AVIAÇÃO
GERAL
Estados que desejam
desenvolver sua rede de
aeroportos regionais

Operadores
privados

A Infraero oferece sua expertise para ajudar a
encontrar a opção ideal que atenda à vocação do seu
aeroporto e da sua localidade. E todo trabalho é feito
observando as diretrizes do Plano Nacional de Aviação
Civil (PAN), as recomendações da Organização de
Aviação Civil Internacional (OACI) e as normas da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

AVIAÇÃO
REGULAR
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SEM
INFRAESTRUTURA
• Diagnóstico;
• Regulação;
• Interlocução com o setor;
• Termos de referência para
aquisição dos equipamentos;
• Contratação de manutenção das
áreas verdes;
• Inspeções periódicas;
• Inscrição e atualização cadastral;
• Vigilância patrimonial.

AVIAÇÃO GERAL
SEM VOO
• Diagnóstico;
• Regulação;
• Interlocução com o setor;
• Termos de referência para aquisição
dos equipamentos;
• Contratação de manutenção das áreas
verdes;
• Inspeções periódicas;
• Inscrição e atualização cadastral;
• Vigilância patrimonial;
• Manutenção dos ativos existentes.

• Diagnóstico;
• Regulação;
• Interlocução com o setor;
• Termos de referência para aquisição
dos equipamentos;
• Limpeza e conservação;
• Infraestrutura e provedor de internet;
• Treinamentos obrigatórios e
atualizações;
• Serviços financeiros;
• Vistoria e inspeções;
• Fiscalização operacional;
• Inscrição e atualização cadastral;
• Vigilância patrimonial;
• Sistema de gerenciamento de
segurança operacional;
• Programa de segurança
aeroportuária;
• Plano de emergência em
aeródromo;
• Plano de remoção de aeronaves e
desinterdição de pista;
• Manutenção dos ativos existentes.

AVIAÇÃO REGULAR
• Diagnóstico;
• Regulação;
• Interlocução com o setor;
• Termos de referência para aquisição
dos equipamentos;
• Limpeza e conservação;
• Infraestrutura e provedor de internet;
• Treinamentos obrigatórios e
atualizações;
• Serviços financeiros;
• Vistoria e inspeções;
• Fiscalização operacional;
• Inscrição e atualização cadastral;
• Vigilância patrimonial;
• Sistema de gerenciamento de
segurança operacional;
• Programa de segurança
aeroportuária;
• Plano de emergência em
aeródromo;
• Plano de remoção de aeronaves e
desinterdição de pista;
• Manutenção dos ativos existentes;
• Serviços comerciais;
• Proteção da aviação civil;
• Controles de qualidade e auditorias.

AEROPORTOS
MOTIVOS PARA
DESENVOLVER
É parte da política pública para o setor
e garantia da integração nacional

Contribui com a abertura de mercado
para novos operadores no setor

Brasil possui expectativa de
crescimento da aviação

Demanda e interesse das empresas
aéreas por rotas regionais

Retomada do setor aéreo pós-pandemia
inicia pelo mercado doméstico

REGIONAIS
DESAFIOS E
OPORTUNIDADES
Desenvolvimento dos setores logístico e
imobiliário dentro do sítio aeroportuário

Atração de novos investidores no
segmento de aviação

Estímulo do Plano Nacional de Turismo

Desenvolvimento econômico da região

Domínio da Infraero em normativos e
exigências técnicas para obtenção de
recursos voltados a aeroportos regionais

Foto: Israel Wellington

A GESTÃO
E OPERAÇÃO
DE AEROPORTO
Disponibilizamos profissionais
especializados para assumir a gestão
e a operação do seu aeroporto.
Ao contratar nossos serviços, sua
operação incorpora também um
importante diferencial de mercado:
o conhecimento e a experiência de
quase 50 anos de atuação da Infraero.

Conte com o nosso
profissionalismo para
desenvolver o seu aeroporto
• Administração e manutenção do complexo
aeroportuário e/ou logístico
• Planejamento para obtenção de homologações
e certificações regulatórias

Conte com nossa
consultoria para

DIAGNÓSTICOS E
CONSULTORIAS TÉCNICAS
Colocamos à sua disposição toda a expertise
de profissionais reconhecidos no mercado
por sua competência e visão de futuro. Temos
especialistas nas principais áreas da operação
aeroportuária: regulamentação, gestão,
operação, segurança, meio ambiente, finanças,
logística, auditoria, entre outras.

Diagnósticos
operacionais e de
segurança aeroportuária

Diagnósticos de
manutenção

Avaliações de
engenharia

Consultorias
ambientais

Nível equivalente de
segurança operacional
Foto: Israel Wellington

Engenharia e manutenção

Foto: Frits Brems

PLANEJAMENTO
AEROPORTUÁRIO
Temos expertise para auxiliar/facilitar
o desenvolvimento aeroportuário e
conduzir o processo de inscrição ou
atualização cadastral com os órgãos
reguladores.
Além disso, dispomos de amplo
know-how no processo de certificação
operacional para aeroportos que têm
potencial ou demanda para operação
de voos regulares. Ainda nesse
contexto, oferecemos a elaboração
do Plano Diretor Aeroportuário
(PDir), que busca o desenvolvimento
sustentável do aeroporto de acordo
com sua vocação e as projeções de
demanda por transporte aéreo para
passageiros, carga e aeronaves.

Foto: Ana Patricia Loinaz

Conte com nossa
experiência para
planejar seu
aeroporto
Inscrições/Atualizações Cadastrais
Planos diretores
Certificações operacionais
Manuais de operações de aeródromos

Foto: Vitor Pudenzi
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MANUTENÇÃO
Cuidamos de cada detalhe do seu aeroporto, da
manutenção de equipamentos e infraestrutura à
elaboração de projetos de engenharia, além de
realização de diagnósticos e planejamento do
desenvolvimento aeroportuário.

Conte com nossos especialistas
para realizar os serviços de
Medições de atrito e macrotextura
Remoções de borracha
Calibração de instrumentos
SGPA - Sistema de Gerenciamento
de Pavimentos Aeroportuários
SGSH - Sistema de Gerenciamento
de Sinalização Horizontal

Conte com nossos especialistas
para realizar os serviços de

ENGENHARIA E
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Planos diretores aeroportuários

Com uma equipe de engenheiros e técnicos altamente
qualificados e especializados em obras de infraestrutura
aeroportuária, oferecemos soluções completas para o
desenvolvimento sustentável do seu aeroporto, desde o
planejamento até a entrega final do empreendimento para
receber voos. Cuidamos de todas as etapas, como estudos,
fiscalização das obras e certificações e homologações
operacionais. Tudo é feito nas ferramentas mais modernas de
elaboração e gestão de projetos de engenharia. Elaboramos
planos diretores que norteiam o crescimento do aeroporto
no curto, médio e longo prazos, primando sempre pela
integração com os municípios e áreas do entorno.

Foto: Vitor Hugo Rizzotto

Planos de zona de proteção
Planos de zona de ruído
Projetos básicos e executivos de engenharia
Fiscalização de obras e projetos de engenharia

SOLUÇÕES
AMBIENTAIS
Monitoramento do
ruído aeronáutico
Gerenciamento
da conformidade
ambiental e sanitária

Nosso time é composto por
profissionais multidisciplinares
e especializados no setor
aeroportuário. Com serviços e
produtos ambientais customizados,
nossas atividades vão desde a
fase de planejamento, passando
por obras de melhorias e
ampliações, até a fase de
operação do aeroporto.

Licenciamento
ambiental

Gerenciamento
do risco da
fauna

Controle
ambiental
de obras

Gerenciamento
de resíduos
sólidos
Gerenciamento
de recursos
hídricos

Nossos produtos e serviços permitem uma
operação compatível com as normas e legislações
ambientais, além de estarem em conformidade
com os pilares da sustentabilidade ambiental,
permitindo o menor impacto das operações
aeroportuárias ao meio ambiente e à sociedade.

SOLUÇÕES
FINANCEIRAS

Tarifação (SUCOTAP)
Sistema Unificado
de Arrecadação e
Cobrança das Tarifas
Aeroportuárias

Faturamento das
áreas comerciais

Consultoria
em gestão de
seguros
Cobrança
Realizamos o mapeamento de
oportunidades de valores e receitas
que podem ser cobradas naquele
aeroporto, aumentando a arrecadação
aeroportuária local. Além disso,
oferecemos o acompanhamento
e execução de outros serviços
financeiros indispensáveis à
gestão aeroportuária, como o
fornecimento de sistemas e planilhas,
a emissão de boletos e a cobrança
de inadimplentes, o controle de
arrecadação e o repasse dos valores
de terceiros, a consultoria de seguros,
entre outros.

Possuímos ampla experiência em
processamento, arrecadação e
cobrança de tarifas aeroportuárias
de pouso e permanência de
aeronaves e tarifas de embarque
e conexão de passageiros —
tanto da aviação regular e não
regular quanto da aviação geral.
Trabalhamos com o Sistema
Unificado de Arrecadação e
Cobrança das Tarifas Aeroportuárias
- Sucotap, que é um sistema com
alto índice de confiabilidade
e maturidade no segmento da
arrecadação aeroportuária.

SOLUÇÕES
DIGITAIS
Oferecemos soluções sob medida para responder
com eficácia às demandas do mercado
aeroportuário brasileiro, otimizando processos,
melhorando o controle e a segurança da gestão
e da operação aeroportuária.
As soluções digitais abrangem três áreas
aeroportuárias: operações, comercial e
financeira, perfazendo um total de 16 sistemas
comercializados que vão desde a coordenação
de slots até a gestão de contratos de água.

Conte com os nossos
produtos tecnológicos
SISTEMA
INTEGRADO SGSO
SISAP
DE SOLUÇÕES
OPERACIONAIS SCO
SCORE
PDC
VOOS
ONLINE IEOP

SISTEMAS
FINANCEIROS
(SIGOR, NTB
Eletrônica, GCE
e GCA)

SISTEMA DE GESTÃO
DE CARGA
TECAPLUS

UNIVERSIDADE INFRAERO
Compartilhamos toda a nossa experiência e
profissionalismo de quase 50 anos de atuação
no mercado aeroportuário para capacitar
sua equipe de colaboradores. Planejamos
e executamos programas de formação e
atualização de quadros técnicos em todas as
áreas da operação aeroportuária, além de
realizar cursos certificados pela Anac.

Foto: Cristiano Mamede

Conte com nossa Universidade para
capacitar equipes nas áreas de
Formação e aperfeiçoamento de
bombeiros de aeródromo
Gestão aeroportuária
Segurança
Fiscalização de pátio

SOMOS O PRINCIPAL EXECUTOR DO PROGRAMA
TREINAR DA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
Foto: Roneymar Alves

POR QUE
CONTRATAR
A INFRAERO?
Somos uma empresa
pública com quase 50 anos
executando desde rotinas
mais simples em pequenos
aeródromos que precisam ser
desenvolvidos até projetos
de grande complexidade,
além de contribuir para sanar
obstáculos que impeçam a
operação plena do aeroporto.
Assim, estamos preparados
para atender rapidamente
toda e qualquer necessidade
aeroportuária.
Temos todos os requisitos
para ser o principal aliado
técnico do seu aeroporto,
aproximando pessoas,
reduzindo distâncias,
aquecendo a economia e
trazendo mais qualidade de
vida para a sua região.

Foto: Thallys Reis

NOSSOS
CLIENTES

Foto: Leandro Pilch

Entre em contato e descubra como podemos
ajudar a desenvolver seu aeroporto.
www.infraero.gov.br/negocios
servicosaeroportuarios@infraero.gov.br

