
CCT Aéreo – Manifestação - API 

Application Programming Interface (API) provisória de interação entre 

as empresas transportadoras - Cias. Aéreas e agentes de carga - e o 

novo sistema de controle de carga e trânsito (CCT - Aéreo).  

Trata-se de um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a 

um aplicativo de software baseado nos padrões Web, que permitirá a 

manifestação de carga aérea dentro do Portal Único de Comércio Exterior. 

Esta é uma versão inicial, onde os endpoints (interface de comunicação para 

envio dos arquivos) serão liberados posteriormente em data a ser divulgada.  

Entretanto, a forma de interação entre os transportadores e o sistema 

encontra-se estabelecida. O intuito, nesse momento, é apresentar a 

documentação da API para as empresas, de modo que possam iniciar as 

adaptações necessárias em seus sistemas. 

As informações encaminhadas serão tratadas, inicialmente, em ambiente onde 

os dados não serão reaproveitados para produção.   

O perfil de autenticação a ser utilizado pelas empresas é o "TRANSPORT", no 

qual o interveniente deverá estar cadastrado como transportador. 

Quando forem liberados os endpoints para testes, será obrigatória a 

autenticação via certificação digital. 

Abaixo, foram consolidadas informações técnicas para a integração dos 

sistemas das empresas com o Portal: 

1) No Portal, todos os serviços adotam o mesmo protocolo de acesso, baseado 

no padrão SSL/TLS e no uso de certificado digital. A API do Portal foi 

desenvolvida baseada na arquitetura REST. Ela trabalhará com os formatos XML 

e JSON, sendo que alguns serviços serão disponibilizados exclusivamente no 

formato XML, tendo sua estrutura especificada na sintaxe XSD (XML Schema 

Definition). Estes schemas serão disponibilizados para facilitar a validação e 



construção dos clientes consumidores dos serviços. Além disso, toda a nossa 

API usará o formato UTF-8; 

2) Os arquivos a serem encaminhados, neste momento, devem ter o 

padrão informado de acordo com a versão mais recente, conforme o 

Cargo XML da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos). 

Para conhecimento dos elementos de dados, estrutura e formato do 

padrão XSD, deve-se buscar a informação no site da IATA 

(www.iata.org). O arquivo somente será processado caso o XSD esteja de 

acordo com essa informação. Os arquivos com XSD corretamente validado 

passarão à situação "Em processamento" e receberão um número de protocolo 

associado à recepção desse arquivo. Os arquivos com XSD inválido terão 

situação "Rejeitado por Estrutura" e não receberão número de protocolo. 

Nesta versão inicial serão realizadas apenas a validação do XSD para cada tipo 

de arquivo (XSD - arquivo contendo as definições na linguagem XML Schema, 

sendo utilizado para validar um XML). Ao longo das futuras versões que forem 

liberadas para os testes, teremos um maior controle de validação com relação 

ao conteúdo dos arquivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informar Viagem - XFFM (Flight Manifest) 

 

Encaminhamento de arquivo XML para processamento de viagens áereas com 

suas respectivas cargas. Considerar-se-á viagem, um voo específico, com 

origem, destino(s) e data/hora de partida. Será permitida apenas uma 

mensagem XFFM por arquivo, contendo a operação de Create, conforme o 

padrão IATA. A versão do XML aguardada para o XFFM é a versão 2.0. 

Exemplo de resposta do recebimento dos arquivos. 

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

    <RecebimentoArquivo> 

        <protocolo>string</protocolo> 

        <situacaoArquivo>string</situacaoArquivo> 

        <dataRecebimento>string</dataRecebimento> 

        <listaErrosValidacao> 

            <erroValidacao> 

                <linha>0</linha> 

                <coluna>0</coluna> 

                <erro>string</erro> 

            </erroValidacao> 

        </listaErrosValidacao> 

    </RecebimentoArquivo> 

 

 

 



Endpoint: 

Endpoint a liberar. 

Content-Type: 

application/xml 

Parâmetros de Entrada: 

Nome Descrição Tipo Local Detalhes 

Arquivo 

de 

viagem 

aérea 

(XFFM) 

Viagem com sua 

lista de 

conhecimentos 

Arquivo 

XML obrigatório 

Body Versão 2.0 da 

IATA - 

informado pelas 

Companhias 

Aéreas 

Resposta : 

Nome Descrição Tipo 

protocolo Número do protocolo de recebimento string 

dataRecebimento Data e hora do recebimento do arquivo (yyyy-

MM-dd'T'HH:mm:ss:SSS) 

string 

situacaoArquivo Situação de processamento do Arquivo (Em 

Processamento, Processado, Rejeitado por 

Estrutura, Rejeitado por Elemento de Dados) 

string 

listaErrosValidacao Uma lista com dados de linha , coluna e 

descrição do erro caso haja problemas na 

validação 

string 

 



Informar Conhecimento de Carga - XFWB (Freight Waybill) 

 

Encaminhamento de arquivo XML para processamento de conhecimentos de 

cargas do tipo AWB(Air Waybill) ou MAWB(Master Air Waybill). Será permitida 

apenas uma mensagem XFWB por arquivo, contendo a operação 

de Create, Update ou Delete, conforme o padrão IATA. A versão do XML 

aguardada para o XFWB é a versão 3.0 

Exemplo de resposta do recebimento dos arquivos. 

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

    <RecebimentoArquivo> 

        <protocolo>string</protocolo> 

        <situacaoArquivo>string</situacaoArquivo> 

        <dataRecebimento>string</dataRecebimento> 

        <listaErrosValidacao> 

            <erroValidacao> 

                <linha>0</linha> 

                <coluna>0</coluna> 

                <erro>string</erro> 

            </erroValidacao> 

        </listaErrosValidacao> 

    </RecebimentoArquivo> 

 

 

 



Endpoint: 

Endpoint a liberar. 

Content-Type: 

application/xml 

Parâmetros de Entrada: 

Nome Descrição Tipo Local Detalhes 

Arquivo de 

conhecimento 

de carga 

(XFWB) 

Conhecimentos 

de carga(AWB e 

MAWB) 

Arquivo 

XML obrigatório 

Body Versão 3.0 

da IATA - 

informado 

pelas 

Companhias 

Aéreas 

Resposta : 

Nome Descrição Tipo 

protocolo Número do protocolo de recebimento string 

dataRecebimento Data e hora do recebimento do arquivo (yyyy-

MM-dd'T'HH:mm:ss:SSS) 

string 

situacaoArquivo Situação de processamento do Arquivo.(Em 

Processamento, Processado, Rejeitado por 

Estrutura, Rejeitado por Elemento de Dados) 

string 

listaErrosValidacao Uma lista com dados de linha , coluna e 

descrição do erro caso haja problemas na 

validação 

string 



Informar Conhecimento de Carga House - XFZB (House Waybill) 

 

Encaminhamento de arquivo XML para processamento de conhecimentos de 

cargas house (HAWB - House Air Waybill). Será permitida apenas uma 

mensagem XFZB por arquivo, contendo a operação 

de Create, Update ou Delete, conforme o padrão IATA. A versão do XML 

aguardada para o XFZB é a versão 3.0. 

Exemplo de resposta do recebimento dos arquivos. 

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

    <RecebimentoArquivo> 

        <protocolo>string</protocolo> 

        <situacaoArquivo>string</situacaoArquivo> 

        <dataRecebimento>string</dataRecebimento> 

        <listaErrosValidacao> 

            <erroValidacao> 

                <linha>0</linha> 

                <coluna>0</coluna> 

                <erro>string</erro> 

            </erroValidacao> 

        </listaErrosValidacao> 

    </RecebimentoArquivo> 

 

 

 



Endpoint: 

Endpoint a liberar. 

Content-Type: 

application/xml 

Parâmetros de Entrada: 

Nome Descrição Tipo Local Detalhes 

Arquivo de 

conhecimento 

de carga 

(XFZB) 

Conhecimentos de 

carga House(HAWB) 

Arquivo 

XML obrigatório 

Body Versão 

3.0 da 

IATA - 

informado 

pelos 

Agentes 

de Carga 

Resposta : 

Nome Descrição Tipo 

protocolo Número do protocolo de recebimento string 

dataRecebimento Data e hora do recebimento do arquivo (yyyy-

MM-dd'T'HH:mm:ss:SSS) 

string 

situacaoArquivo Situação de processamento do Arquivo.(Em 

Processamento, Processado, Rejeitado por 

Estrutura, Rejeitado por Elemento de Dados) 

string 



Nome Descrição Tipo 

listaErrosValidacao Uma lista com dados de linha , coluna e 

descrição do erro caso haja problemas na 

validação 

string 

 

Informar Associação Master e House - XFHL (House Manifest) 

 

Encaminhamento de arquivo XML para processamento da associação entre 

conhecimento de carga master (MAWB) e conhecimento(s) de 

carga house(HAWB). Será permitida apenas uma mensagem XFHL por arquivo, 

contendo a operação de Create, Update ou Delete, conforme o padrão IATA. A 

versão do XML aguardada para o XFHL é a versão 2.0. 

Exemplo de resposta do recebimento dos arquivos. 

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

    <RecebimentoArquivo> 

        <protocolo>string</protocolo> 

        <situacaoArquivo>string</situacaoArquivo> 

        <dataRecebimento>string</dataRecebimento> 

        <listaErrosValidacao> 

            <erroValidacao> 

                <linha>0</linha> 

                <coluna>0</coluna> 

                <erro>string</erro> 

            </erroValidacao> 



        </listaErrosValidacao> 

    </RecebimentoArquivo> 

 

Endpoint: 

Endpoint a liberar. 

Content-Type: 

application/xml 

Parâmetros de Entrada: 

Nome Descrição Tipo Local Detalhes 

Arquivo de 

associação 

(XFHL) 

Associação 

entre master(MAWB) 

e house(HAWB) 

Arquivo 

XML obrigatório 

Body Versão 2.0 

da IATA - 

informado 

pelos 

Agentes de 

Carga 

Resposta : 

Nome Descrição Tipo 

protocolo Número do protocolo de recebimento string 

dataRecebimento Data e hora do recebimento do arquivo (yyyy-

MM-dd'T'HH:mm:ss:SSS) 

string 



Nome Descrição Tipo 

situacaoArquivo Situação de processamento do Arquivo.(Em 

Processamento, Processado, Rejeitado por 

Estrutura, Rejeitado por Elemento de Dados) 

string 

listaErrosValidacao Uma lista com dados de linha , coluna e 

descrição do erro caso haja problemas na 

validação 

string 

 

Consultar Situação de Arquivos 

 

Consulta por período a lista de arquivos recebidos para processamento que 

tiveram número de protocolo gerado, contendo a situação de processamento de 

cada arquivo. 

Exemplo de resposta para a consulta de do processamento dos arquivos. 

{ 

  "numeroProtocolo": "string", 

  "data": "string", 

  "tipoArquivo": "string", 

  "situacaoArquivo": "string" 

} 

Endpoint: 

Endpoint a liberar. 

Content-Type: 

application/xml 



Parâmetros de Entrada: 

Nome Descrição Tipo Local 

date Data de processamento do arquivo 

no formato YYYY-MM-DD 

String, obrigatório query 

string 

Resposta : 

Nome Descrição Tipo 

protocolo Número do protocolo de recebimento string 

dataRecebimento Data e hora do recebimento do arquivo (yyyy-

MM-dd'T'HH:mm:ss:SSS) 

string 

tipoArquivo Tipo do arquivo recebido 

(XFFM,XFWB,XFZB,XFHL) 

string 

situacaoArquivo Situação de processamento do Arquivo (Em 

Processamento, Processado, Rejeitado por 

Estrutura, Rejeitado por Elemento de Dados) 

string 

 


