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COMITÊ TÉCNICO DE CARGA AEROPORTUÁRIA 
COMPROVOU A APTIDÃO DOS AEROPORTOS 
BRASILEIROS PARA REALIZAR INSPEÇÃO  

100% DAS CARGAS AÉREAS 
 

O Comitê Técnico de Carga Aeroportuária 
(CTCARGA) da Comissão Nacional de Autoridades 
Aeroportuárias (CONAERO), na qual o 
SINDICOMIS/ACTC é membro oficial, realizou 
reunião, em 25 de julho, para apresentar os simulados 
de inspeção 100% de carga, prevista no Regulamento 
Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 108, que trata da 
inspeção de carga e medidas de segurança. 
 

Como a inspeção 100% de carga entrará em vigor a 
partir de 20 de agosto deste ano, o CTCARGA 
abordou as ações de gestão, infraestrutura e 

disponibilidade de equipamentos de inspeção para o cumprir as exigências do RBAC 108. 
Foram comentados também, os resultados dos simulados, realizados em junho, com as 
Companhias Aéreas. O comitê observou que os aeroportos estão aptos para entrada em 
vigor da nova norma da ANAC, que define critérios mais rígidos para inspeção de cargas. 
 

A posição da ANAC foi confirmada por representantes da Infraero, que afirmaram que os 
principais aeroportos possuem capacidade operacional para implementar a norma de 
100% de inspeção, que facilitará a segurança nos processos. 
 

A Junta dos Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil, Jurcaib, 
posicionou-se contrária à entrada da norma em vigor em 20 de agosto, preocupada com 
possíveis gargalos operacionais em aeroportos que processam grandes volumes de 
carga, e com a quantidade limitada de equipamentos para inspeção e capacidade de 
agentes, podendo causar transtornos nos embarques.  
 

Sobre a falta de habilitação dos Agentes de Carga Área e a possível retomada dos 
procedimentos para habilitação da categoria, foi acordado com Paulo Roberto, 
Coordenador Geral de Segurança da Aviação e Desempenho Aeroportuário, um futuro 
agendamento de reunião com vistas a tratar sobre o assunto com o SINDICOMIS/ ACTC, 
em Brasília, com a ANAC e a Secretária de Aviação Civil (SAC). 
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