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PREFÁCIO 

O SITRAER – Simpósio de Transporte Aéreo – é um evento anual organizado pela Sociedade 
Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo (SBTA).  
 
A SBTA é uma sociedade independente de pesquisa científica, cuja finalidade principal é 
promover pesquisa acadêmica e o desenvolvimento técnico do transporte aéreo, no Brasil e na 
América Latina. Ela foi fundada oficialmente em São José dos Campos, São Paulo, em 
dezembro de 2002. 
 
Por outro lado, o Congresso da RIDITA é um evento bi-anual promovido pela rede de 
pesquisa denominada Red Iberoamericana De Investigación en Transporte Aéreo, fundada em 
2007, em Buenos Aires, composta de pesquisadores de toda América Latina e da Península 
Ibérica. Por causa da grande colaboração e proximidade de objetivos entre essas duas 
instituições, decidiu-se, neste ano, pela realização dos dois eventos irmãos em um só 
programa e local. 
 
Em 2009, o VIII SITRAER / II RIDITA será realizado na cidade de São Paulo, entre os dias 4 
e 6 de novembro. Esta é a maior metrópole do Brasil, em cujos aeroportos se concentram a 
maior quantidade de vôos da América Latina, e que, consequentemente, é sede de grandes 
companhias aéreas.  
 
Com essas características, o VIII SITRAER / II RIDITA buscará o necessário intercâmbio 
entre a academia, o mundo empresarial, os provedores de serviço, e as autoridades 
reguladoras, de forma a realizar divulgação e debates de grande valor para este setor de 
atividade tão importante para a economia e para a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
Este evento congrega diversos pesquisadores, profissionais da área e estudantes em um 
importante fórum de debates e exposições, envolvendo pesquisadores e especialistas da 
Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, México e 
Portugal. O evento foi organizado de forma a apresentar, pela manhã, palestras convidadas e à 
tarde as Sessões Técnicas. Também foram alocadas Sessões de Poster durante os intervalos no 
evento.  
 
As palestras convidadas foram: 
 
• Prof. Dr. Kenneth Button (George Mason University, USA) "Air Transport Policy in the 

European Union". 
• Alexandre Gomes de Barros – Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

Prof. Heleno Martins Pioner – Fundação Getúlio Vargas - FGV 
Ricardo Castanheira – Associação Brasileiras das Indústrias de Base (ABDIB) 
"Concessão de Aeroportos" 

• Engº Lucas Campos Puttini (EMBRAER) "Gerenciamento da Saúde de Sistemas 
Aeronáuticos: Conceitos e Visão de Futuro". 

• Prof. Dr. Marco Túlio de Mello (UNIFESP) "Jornada de Trabalho, fadiga, sonolência e o 
risco para os acidentes". 

• Dr. Uwe Weigmann, TSB Innovationsagentur Berlin GmbH Transport Technology 
Systems Network, and Prof. Dr. Gerhard Hüttig Technische Universität Berlin Institute of 



  

Aeronautics and Astronautics "The Modern-Airport Project – A Model Case for 
Technology Transfer". 

• Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino (CISCEA) "As Atuais Tecnologias Utilizadas na 
Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e as suas 
Tendências". 

• Bernard Miaillier (CND Deputy Director for SESAR Contribution, EUROCONTROL) 
"The SESAR Programme and Its International Context". 

• Dr. Dave Young (EUROCONTROL) "Challenges Facing Air Transport Development in 
the 2030 Horizon". 

 
 
As sessões técnicas contaram com a apresentação de 53 trabalhos técnicos selecionados 
dentre um total de 72 trabalhos submetidos, divididos nas seguintes grandes áreas: 
Geopolítica do Transporte Aéreo, Infra-estrutura Aeroportuária, Gerenciamento de Tráfego 
Aéreo e Regulação e Gestão de Empresas Aéreas. 
 
As sessões de apresentação de Pôster contaram com a participação de 4 trabalhos. 
 
O VIII SITRAER/II RIDITA foi realizado sob a coordenação do Grupo de Análise de 
Segurança – GAS da Escola Politécnica da USP com o apoio da Red Iberoamericana de 
Investigacion em Transporte Aéreo – RIDITA, das Universidades Anhembi Morumbi, da 
ATECH Tecnologias Críticas e da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo – 
SBTA. O evento conta com a cooperação do IEEE Seção Sul Brasil e da Sociedade Brasileira 
de Computação – SBC. 
 
Agradecemos as instituições que patrocinaram e apoiaram o VIII SITRAER/II RIDITA: 
FAPESP, FINEP, CAPES, CNPq, FDTE, PECE – Programa de Educação Continuada da 
POLI - USP, EMBRAER, Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA, 
Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do 
Espaço Aéreo - CTCEA, Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo 
– CISCEA, Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, INFRAERO e Linhas Aéreas 
Brasileiras - AZUL. 
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A IMPORTÂNCIA DO TREINANDO DAS HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO 
NOS CURSOS DE AVIAÇÃO 

Ana Maria Vieira 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e  

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), 
São José dos Campos, SP 

Mestrado Profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada (MP Safety) 
 
RESUMO  
A Federal Aviation Administration (FAA) estima que o erro humano é um fator contribuinte em 60-80% de 
todos os acidentes e incidentes aéreos, e falhas no relacionamento interpessoal resultantes de uma comunicação 
ineficaz foram identificadas como a maiores causas destes erros. Falhas no relacionamento interpessoal 
dificultam a sinergia da equipe, principalmente em situações de emergência, comprometendo o processo 
decisório e dificultando a tarefa de delegar funções. Não é sem motivo que a NASA, em seus estudos sobre 
fatores humanos, concluiu que a comunicação, dentro e fora da cabine, é fundamental para a segurança de voo. 
Apresentamos a proposta de integrar a Comunicação Como Habilidade De Interação Social no currículo de todas 
as escolas voltadas à aviação como uma exigência para a certificação do aluno, visando mitigar esses erros 
relacionados a habilidades de comunicação e, consequentemente, melhorar a segurança de voo. É essencial que o 
aprendiz receba, na base de sua formação, conhecimentos em assuntos não técnicos, que lhe darão uma 
preocupação com o universo no qual a profissão é praticada, formando profissionais proficientes nesta parte vital 
de seu trabalho. 
 
ABSTRACT 
The FAA estimates that human error is a factor that contributes to 60-80% of all aerial accidents and incidents, 
and interpersonal relations failures resulting from inefficacious communication have been identified as the major 
causes of such errors. Interpersonal relations failures make the team synergy difficult, mainly in emergency 
situations, jeopardizing the decision process and making the task of delegating duties difficult. That is why 
NASA, in its studies on human factors, has concluded that communication, inside and outside the cabin, is 
fundamental to flight safety.  
We present the proposal of integrating Communication and Social Interaction Skills in every aviation schools’ 
curriculum as a demand to the student certification, aiming to mitigate those errors related to communication 
skills and, consequently, improving flight safety. It is essential that the student receives in his formation basis, 
some knowledge of non-technical issues that will give him some concern with the universe in which the 
profession is practiced, forming proficient professionals in this vital part of his work. 
 
1 INTRODUÇÃO 
A comunicação, como Habilidade social, desenvolvida e treinada assim que o aluno ingressa 
em uma escola de aviação contribuirá para a redução de acidentes na aviação brasileira?  
Os termos “habilidades sociais”, “habilidades interpessoais” e “habilidade de comunicação” 
são muitas vezes utilizados alternadamente. Este último, contudo, pode abranger a escrita e as 
habilidades interpessoais, enquanto o primeiro é geralmente usado para referir-se a aplicações 
de desenvolvimento ou clínica (Dickson, 2003). Nas esferas acadêmicas e profissionais, nos 
dias de hoje, porém, os termos “competência interpessoal” e/ou “habilidade de comunicação” 
parecem prevalecer (Dickson et al., 1997). Este artigo tenderá a se concentrar no termo 
"interpessoal". Assim, a expressão “habilidades de comunicação ”, em um sentido global, 
pode ser definida como as competências  que empregamos na comunicação ao interagir com 
outras pessoas.   
O interesse em levantar este questionamento surgiu, sobretudo, da percepção do amadorismo 
com o qual muitas vezes a comunicação é exercida no campo da aviação. “Apesar do esforço 
que as empresas aéreas dedicam ao treinamento Corporate Resource Management (CRM) 
exercer efeitos positivos sobre o comportamento dos tripulantes, esses efeitos podem ter curta 
duração” (Helmreich, Merritt & Wilhelm, 1999). Segundo observado macroscopicamente por 
Wiegmann & Shappell (2001), estratégias de intervenção destinadas a reduzir a ocorrência ou 
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consequências do erro humano não foram tão eficazes como eram esperadas. Falhas no 
treinamento de CRM continuam aparecendo nos relatórios de investigação de acidentes.  
Problemas associados ao processo de comunicação têm constituído uma parte considerável da 
NASA Safety Reporting System (ASRS). Mais de 70% dos relatórios foram, direta ou 
indiretamente, relacionados com questões de comunicação (Callback, 2003).  
 
Quais as possíveis causas para a ocorrência destas falhas de comunicação? Profissionais da 
área acreditam que quaisquer competências de gestão de recursos, como o treinamento de 
CRM, têm raízes fortes na intérprete individual. Por este motivo, surge a necessidade de se 
implantar a disciplina “Habilidades em Comunicação” nos cursos de aviação, onde o nível de 
habilidade individual deverá ser o foco de desenvolvimento de competências de formação. 
Isto porque tudo começa no indivíduo e, se o indivíduo não possuir tal habilidade, já 
desenvolvida e assimilada, conhecendo de antemão seus pontos fracos e fortes, será difícil 
para ele interagir e pensar em grupo, como orienta a filosofia do CRM.  
 
Se os futuros profissionais de aviação não forem avaliados e capacitados nas suas 
competências de comunicação interpessoal, ou seja, no envolvimento significativo com os 
outros, o resultado será, muitas vezes, este profissional representar uma falha latente grave, 
quando aceito em uma empresa aérea. “Talvez nenhuma outra atividade é tão vulnerável ao 
desempenho da comunicação como a aviação " (Monan, 1988, p. 3). 
  
Retrocedendo à pergunta que inicia esta introdução: “Quais as possíveis causas para a 
ocorrência destas falhas de comunicação?” A resposta que nos parece irrefutável é: “Sim, a 
habilidade de comunicação deve ser incorporada no currículo de formação.” E, para tanto, o 
foco das escolas de aviação deve ser ampliado, devendo fornecer, além do conhecimento 
técnico, também o desenvolvimento de competências interpessoais. Há que se mudar o ensino 
tradicional, visando uma formação e avaliação mais holística dos alunos.  
 
Greene & Brant (2003) acreditam que a importância das habilidades de comunicação como 
interação social não decorre exclusivamente da influência que tais habilidades exercem no 
cumprimento de uma situação específica. Elas são propulsoras da satisfação profissional, bons 
relacionamentos sociais, realização, bem-estar psicológico, e até mesmo da saúde física.  
 
Um dos conceitos mais duradouro no campo das ciências sociais, segundo Buck (1983), é que 
a capacidade de transmitir com precisão e adquirir informações de outros indivíduos é crucial 
para o funcionamento das relações sociais. 
 
2  A DISCIPLINA ‘HABILIDADE DE COMUNICAÇÃO’ E SUA NECESSIDADE 

NOS CURSOS DE AVIAÇÃO  
 
Analisando a grade curricular dos cursos voltados à aviação, como, por exemplo, no curso 
para comissária de bordo, verificamos que estão incluídas matérias como: Postura e Etiqueta, 
Maquiagem, Conhecimentos Gerais de Aeronaves, Serviço de Bordo e Salvamento Mar-
Selva. Para mecânico de voo, as disciplinas básicas são: Matemática, Física, Desenho de 
Aeronaves, Aerodinâmica, Peso e Balanceamento, Combustíveis, Tubulações e Conexões, 
Materiais de Aviação, Eletricidade Básica, Geradores, Motores elétricos, Inspeção e 
Manuseio no Solo, dentre outras. Já para pilotos são as matérias são: Conhecimentos Técnicos 
das Aeronaves, Meteorologia, Teoria de Voo, Regulamentos de Tráfego Aéreo, Navegação 
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Aérea, 40 horas de voo (prática). Em algumas escolas de aviação, a disciplina “Habilidade de 
Comunicação” é oferecida somente nos cursos de “Instrutor de Voo”. 
Há faculdades de Ciências Aeronáuticas que apresentam alguns módulos de comunicação de 
curta duração, tais como: Fraseologia Aeronáutica Internacional, Comunicação Aeronáutica, 
Fundamentos de Comunicação e Expressão. 
 
Salas, Bowers e Edens (2001), em suas pesquisas sobre o tema, relacionaram habilidades de 
comunicação que são consideradas primordiais para quem exerce uma função aérea. São elas: 
 
� Dicção apropriada, uma boa linguagem e estilo  
� Utilização de características da voz (volume, clareza, enunciação, pausas) 
� Assertividade 
� Compreensão da “linguagem” da Automação e seus impactos  
� Superação de obstáculos  
� Discernimento, insight, e percepções  
� Atitude, disposição (ágil, agradável) 
� Feedback, reconhecimento, verificação e questionamento  
� Capacidade para ouvir as competências  
� Capacidade para reconhecer inconsistência ou desarmonia  
� Conhecimento das terminologias, jargões e fraseologias padronizados.  
� Gestão do tempo  
� Estabelecimento do tom (confiança, transparência, sinceridade, e de confiança) 
� Utilização das características da voz (volume, clareza, enunciação, pausas) 
 
Se esse treinamento não for oferecido ao aluno na época de sua formação básica e, se a 
aprendizagem de tais habilidades for adiada para quando ele já estiver trabalhando dentro de 
uma empresa aérea, a implementação é deixada à individualidade e ao acaso. Com isso, a 
probabilidade de se alcançar integração tende a cair consideravelmente. 
 
Sob tal perspectiva, as escolas de aviação apresentam-se como o espaço onde uma ação 
comunicativa, ao ser desenvolvida sistematicamente, deve coincidir com os objetivos de uma 
educação que visa à formação de indivíduos “comunicativos assertivos”.  
 
3 A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DA ‘HABILIDADE DE 

COMUNICAÇÃO’ NA AVIAÇÃO 
 
Segundo o Manual do Facilitador em Gerenciamento de Recursos da Corporação - CRM 
(2003, p. 42), "Fatores humanos dizem respeito sobre às pessoas: em seu ambiente de 
trabalho, e sobre o seu relacionamento com as máquinas, equipamentos e procedimentos. 
Mais importante ainda, é sobre o seu relacionamento com as outras pessoas". 
 
A comunicação é a principal ferramenta das tecnologias dos relacionamentos, capaz de gerar 
promoção de qualidade de vida e segurança no ambiente de trabalho. Kutz (2000) afirma que 
as habilidades de comunicação deverão ser incorporadas ao currículo da aviação, além de se 
desenvolver as habilidades verbais e interpessoais. Segundo Sexton & Helmreich (2000) isso 
não quer dizer, que uma comunicação eficaz pode superar a falta de competência técnica de 
voar, mas competências técnicas não podem superar os efeitos negativos da má comunicação. 
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Dados obtidos através de reportes de incidentes da NASA e do Sistema de Reportes de 
Segurança da Aviação (ASRS), do Bureau Nacional de Segurança de Transporte (NTSB) e de 
gravações de áudio das comunicações entre pilotos e controladores relatam mais de 200 
incidentes envolvendo comunicações, alguns deles culminando em acidentes desastrosos. 
 
Em sua visão histórica deste campo, Argyle (2007) observou que “uma das implicações de 
olhar para a comunicação como uma habilidade social é a probabilidade de que ela possa ser 
treinada.” 
 
Segundo Cushing (1995), comunicações negligentes podem levar a confusão, nervosismo, 
problemas, erros e, por conseguinte, a incidentes e acidentes. O autor levantou, ainda, os 
principais problemas de comunicação na aviação: má dicção, distração, fadiga, impaciência, 
teimosia, frivolidade ou conflito. Daí podem resultar: dados errôneos (erros de formulação); 
erros de julgamento; interpretação conflitante; composição de mensagem; fraseologia ou 
apresentação passível de levar a uma interpretação errada ou não entendimento por parte de 
quem recebe a mensagem; conteúdo incompleto; falha de quem transmite todas as 
informações necessárias ao entendimento da mensagem, prejudicando o interlocutor; 
imprecisão; não entendimento causado por uma sequência de números na mensagem; erro de 
interpretação por similaridade fonética; ausência (não transmissão); falha ao originar ou 
transmitir uma mensagem requerida ou apropriada; transmissão fora de hora; mensagem inútil 
para aquele que a recebe - ou por ter sido transmitida muito cedo ou muito tarde, ou por ser 
mesmo desnecessária; conteúdo perdido ou severamente distorcido, a ponto de o receptor não 
ser capaz de entender a intenção da mensagem; falha ao manter a escuta; vigilância 
inapropriada; ou interpretação incorreta da informação disponível. 
 
Em outras palavras, um dos aspectos mais importantes da habilidade de comunicação na 
aviação é identificar corretamente a necessidade ditada pelo contexto operacional e 
interpessoal. Além de fornecer o conteúdo das informações pertinentes necessárias (o que é 
comunicado), outros aspectos, como ‘quando’, ‘para quem’ e ‘em que condições’, são 
igualmente importantes. 
 
Outro aspecto da comunicação na aviação é sua limitação, causada, de algum modo, pelo 
ambiente físico. Assim, fatores circunstanciais (barulho, estática, vibrações, condições do 
tempo, etc.), combinados com barreiras (porta da cabine de comando, estação de trabalho, 
distância, etc.), podem limitar, restringir e confundir os canais usados nas comunicações 
diárias. Até mesmo os pilotos, sentados lado a lado, podem se distrair às sutilezas da 
comunicação pelo simples fato de não estarem posicionados frente a frente. Também ocorre 
de, por estarem preocupados ou com a atenção voltada para outras atividades do trabalho, 
concorrerem para possíveis falhas no sistema de comunicação.  
 
Estes fatores se combinam para tornar o discurso aéreo algo mais concentrado e imperativo do 
que a comunicação em outras indústrias. Segundo Barbara G.Kanki e Guy M. Smith (2001) 
entender como a comunicação acontece no contexto social, físico e operacional é fundamental 
para definir, treinar e avaliar as habilidades de comunicação no ambiente de aviação.  
 
3.1 A Comunicação no  Contexto Social 
O contexto social também inclui as características dos comunicadores, o pessoal de suporte de 
solo, mecânicos, despachantes, o cockpit, o Air Traffic Control (ATC). Em cada um destes 
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contextos de comunicação, há diferentes requisitos especificados pelos papéis e tarefas que 
estas pessoas trazem para a situação. Portanto, o sucesso da comunicação não é apenas uma 
questão de usar as palavras e a gramática corretamente, mas o entendimento apropriado da 
mensagem do orador por parte do receptor.  
 
O contexto social também inclui as características dos comunicadores (oradores e ouvintes), 
tais como os papéis de cada um e seus propósitos de comunicação. Idade, autoridade, nível de 
experiência, etc. contribuem para o significado e impacto daquilo que é dito.  
 
O ambiente em que os papéis são formalmente especificados evoca estilos de comunicação 
que são mais estruturados, se comparados a ambientes informais. Regras organizacionais e 
políticas, bem como as práticas e normas dos elementos, determinam o que é e o que não é 
apropriado.  
 
Há ocasiões em que a comunicação pode ser muito restrita e previsível, e há outras em que ela 
pode ser livre e variável. A comunicação difere significativamente em função das condições 
operacionais (por exemplo, rotina e situações anormais). O conteúdo da informação, instrução 
e avaliação deve refletir essas diferenças de uma forma realista. 
 
3.2 Contexto Físico 
Em contextos físicos que permitam enfrentar a comunicação presencial, os aspectos da 
situação compartilhada, incluindo ações próprias do falante, objetos e mudanças no ambiente 
físico podem ser incorporados. No entanto, a disponibilidade de inúmeras fontes de 
informação pode criar oportunidades de conflito de informações e ambiguidade. 
 
Em contextos físicos que permitem apenas o exercício de comunicações remotas, um contexto 
compartilhado entre os comunicadores não está disponível. Portanto, o processo de 
verificação e feedback deve ser realizado verbalmente e de forma explícita. Em algumas 
condições, porém, não haverá procedimentos padronizados para isso. 
 
3.3 Contexto Operacional 
Comparado com alguns ambientes de trabalho, o contexto operacional da aviação é 
relativamente estruturado pela fase de voo e por procedimentos operacionais padrão que 
organizam a execução de tarefas. No entanto, quando problemas operacionais aparecem, o 
contexto muda abruptamente, requerendo acomodação para acontecimentos inesperados, 
solução de problemas e respostas rápidas. Em qualquer um dos casos, o ambiente operacional: 
define fatores situacionais que são relevantes para a divisão de tarefas; estabelece padrões de 
execução; e cria um ambiente de trabalho em que os participantes tornam-se familiarizados 
com certas terminologias, desenvolvem expectativas para o funcionamento das atividades e o 
modo de comunicar-se com os outros. 
 
Há variações que são altamente prejudiciais à execução, e neste caso os elementos essenciais 
da comunicação devem ser padronizados para restringir os critérios de execução. Instrutores e 
avaliadores devem ser capazes de distinguir a variedade de situações experimentadas para 
julgar as diferenças reais na habilidade de comunicação de meras diferenças de estilo. 
Entender as consequências da execução de uma comunicação inadequada é o primeiro passo, 
mas entender globalmente o processo de comunicação é um fator também importante. 
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Observemos o seguinte exemplo: quando o piloto pergunta, via fonia, para o operacional 
sobre as condições de pouso no aeroporto e o responsável informa que “chove muito, a pista 
encontra-se escorregadia, com pontos sujeitos a aquaplanagem; porém, o avião anterior 
pousou”, esta última observação - “o avião anterior pousou” - tende a dominar a mensagem 
transmitida. Por desconhecer o processo de comunicação, o responsável, pela fonia, passou, 
sem saber, uma mensagem subliminar importante para o piloto - mais importante que as 
condições do aeroporto. Por quê? Porque, geralmente, quem escolhe a profissão de piloto 
possui o perfil de um indivíduo estimulado por desafios. Assim, ele entende que, se não 
arriscar pousar, não será tão bom quanto o outro piloto que pousou naquelas condições, e 
passa a ignorar as informações mais importantes (pista molhada, aquaplanagem). 
 
Na aviação, uma pessoa que está com um rádio na mão deve ter a consciência de que não está 
falando com um amigo ou parente, como se estivesse ao telefone. A ferramenta tem a mesma 
função - enviar uma mensagem a alguém que se encontra em outro espaço físico -, porém, a 
situação, o contexto, é totalmente diferente; envolve riscos e, portanto, o comunicador é 
responsável por algo muito maior do que uma simples mensagem falada, ele tem obrigação de 
entender todo o processo de comunicação para não comprometer a segurança e, 
consequentemente, acabar influenciando, de forma negativa, a tomada de decisão do piloto. 
Neste caso, o emissor deveria ter comunicado somente o essencial para a segurança de voo, 
ou seja: “pista escorregadia, com pontos de aquaplanagem abaixo dos limites mínimos para 
pouso.” 
 
4 RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO: O GRANDE INIMIGO DA AVIAÇÃO 
Segundo Edgar Morin (2003), a “compreensão, mais do que a comunicação, ou em 
consequência desta, é o grande problema atual da humanidade.” Paradoxalmente, pode-se 
dizer que a comunicação não pode substituir a compreensão. Em outras palavras, a 
comunicação não é o bastante, é preciso que a compreensão aconteça, já que a comunicação, 
de per si, não pode criá-la. A compreensão não é, essencialmente, uma questão de meios, mas 
de fins. Ela questiona o aspecto subjetivo profundo do indivíduo.  
 
No site da Associação Brasileira De Pilotos de Helicópteros , encontramos um exemplo claro de 
problemas de comunicação. Na aproximação final de um voo, o observador avisa sobre o 
problema de um poste da seguinte maneira: 
 

  "Você vê o poste?" Olhando para o poste de vôlei, o 
piloto respondeu: "Sim, vejo" - referindo-se ao poste de 
energia que era a sua preocupação. O observador fez uma 
segunda advertência: "Você vê o poste?" - enquanto via o 
poste de vôlei aproximar-se da aeronave. O piloto 
responde: "Sim, vejo o poste e o tenho iluminado." Vendo 
o poste de vôlei muito perto, o observador adverte 
novamente com voz aflita: "Você tem o poste, certo?" O 
piloto, responde com voz alterada: "Sim, tenho o poste 
direito, está apertado, mas não é fator para 
preocupação". (ABRAPHE).  

 
Os tripulantes mantinham uma comunicação conflituosa e não perceberam, mesmo com 
vários sinais evidentes de problemas, como voz aflita, insistência na pergunta, resposta não 
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condizente com a pergunta - “tenho o poste direito” - o poste a que o observador se referia 
estava do lado esquerdo. Para evitar este tipo de ruído na comunicação é preciso torná-la mais 
eficiente: Observador: "Você tem o poste de vôlei às 11 horas? " Piloto: "Agora vejo o seu 
poste de vôlei às 11 horas e também tenho outro poste de energia às 2 horas"  
 
Portanto, é necessário que os pilotos treinem sua capacidade de “comunicação perceptiva”, 
uma vez que a rotina e os pequenos problemas do dia-a-dia fazem com que olhem sem ver, 
escutem sem ouvir e respondam sem entender. 
 
De acordo com Carvalho (1995), o ruído é identificado na comunicação humana como o 
conjunto de barreiras, obstáculos, acréscimos, erros e distorções que prejudicam a 
compreensão da mensagem em seu fluxo: emissor x receptor, e vice-versa. Isto significa que 
nem sempre aquilo que o emissor deseja informar é precisamente aquilo que o receptor 
decifra e compreende.  
 
Segundo Gil (1994), entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da 
fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual ou escrita.  
 
E este desafio de eliminar ruídos que criam confusão e contribuem para situações que 
induzem os acidentes pode ser vencido com o treinamento das habilidades da comunicação 
oral, que é uma ferramenta fundamental na aviação. Afinal, quando ocorrem falhas de 
comunicação ou distorções causadas por mal-entendidos, ou confusão pelo uso de fraseologia 
ambígua ou fora do padrão, o dano pode ser tão fatal quanto a falha de um motor. 
 
5  ANTES DO CRM É NECESSÁRIO EXISTIR O TACS1 (TRAINING AVIATION 

COMMUNICATION SKILLS). 
 
Conforme já dito anteriormente, a grande maioria dos acidentes/incidentes aéreos tem como 
principal fator contribuinte a seguinte razão: “falha no treinamento CRM”. Não seria melhor 
analisar esta falha sob o ponto de vista de uma falha anterior advinda dos cursos de aviação? 
É impossível esperar que um programa de treinamento de um ou dois dias altere, de imediato, 
anos de hábitos pouco adequados, adquiridos desde o início da formação do profissional.   
 
Se o aeronauta/aeroviário não estudou a teoria comunicação e não desenvolveu as habilidades 
necessárias neste aspecto, como saberá usar corretamente as ferramentas comunicacionais de 
que necessita na prática de sua profissão? Seria o mesmo que começar a casa pelo telhado. Ou 
seja, o aeronauta/aeroviário precisa trazer na bagagem esta habilidade aprendida e 
desenvolvida no curso que frequentou antes de ser admitido na companhia aérea. Sem esta 
habilidade, o CRM não será eficiente, pois a comunicação é a ferramenta-chave para utilizar 
os recursos disponíveis (recursos humanos, equipamentos e informações) que interagem nessa 
situação. “Enquanto o CRM é aprovado pela maioria dos pilotos, nem todos os seus preceitos 
passaram da sala de aula para a realidade” (Helmreich, Hines & Wilhelm, 1996, p.5).  
 
Sob a perspectiva operacional, a habilidade de comunicação serve como um instrumento para 
a consecução dos objetivos da tarefa. A habilidade de comunicação suporta o CRM, 
proporcionando um meio para atingir a percepção da situação da equipe, resolver problemas, 

                                                 
1 Sigla criada exclusivamente para este artigo. 
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distribuindo a carga de trabalho e muitas outras funções de gestão (Salas, Bowers e Edens, 
2001). 
 
6 ESTUDOS DE CASOS 
Um exemplo bastante utilizado para ilustrar o papel da comunicação como uma habilidade, 
intencionalmente transcrito abaixo no idioma de origem (inglês), é o diálogo estabelecido 
entre o operador do controle de tráfego aéreo (ATC –Air traffic control) e o piloto do voo 
152.26 da  GIA – Garuda Indonésia Airways, minutos antes de este vir a colidir. 
 

 
ESTUDO DE CASO 1: GARUDA INDONÉSIA AIRWAYS (GIA), VOO 152.26 DE SETEMBRO DE 1997 

 
Voo GIA 152 iria cumprir uma curta etapa (1.385 km) doméstica, unindo Jacarta, aeroporto 
Soekarno - Hatta International (CGK) a Medan. Naquela manhã, o voo 152 seria operado pelo 
A300 matriculado PK-GAI, recebido pela companhia em 6/10/1982. 

 
ATC: GIA 152, turn right heading 046. Report established localizer. 
152: Turn right heading 040, GIA 152, check established. 
ATC: Turning right, Sir? 
152: Roger 152 
ATC: Confirm you’re making turning left now? 
152:. Ahn…….(pause)  confirm turning left? We are turning right now. 
ATC: OK. You continue turning left now.152: (pause) Confirm turning left?  
152: We are starting turning right now.  
ATC: OK (pause) OK 
152: Aaaaaa. Allahu-Akbar. 
 
Fonte: Flight Safety Foundation 

 
Apesar de ambos, controlador e piloto, estarem falando em inglês, sua segunda língua, as duas 
primeiras linhas demonstram habilidades de comunicação apropriadas. O controlador 
transmitiu claramente a mensagem, que foi devidamente recebida pelo piloto do voo 152. 
 
No entanto, as seis linhas que se seguem demonstram justo o oposto – após uma quebra 
brusca na comunicação, nem controlador nem piloto estava seguro se o giro deveria ser para a 
direita ou para a esquerda. Nem a tripulação questiona as ordens contraditórias do controle de 
Medan, nem o controle consegue ter certeza dos procedimentos seguidos pelo Airbus da 
Garuda. A combinação de instruções erradas e a falta de feedback eficaz, ocasionaram a 
sequência de erros que levou ao desastre. 
 
Salas, Bowers e Edens (2001), nos lembram, ao comentar esta situação, que se o receptor não 
entende a instrução, um feedback para o orador pode gerar uma correção ou esclarecimento. 
Se a resposta não serve à necessidade, o orador deve pedir a correção da resposta. Finalmente, 
se o feedback ao orador não faz com que a necessidade seja resolvida, mais comunicação 
pode assegurar a correção. Em cada caso, o feedback é a chave para correção e redundância. 
Por esta razão ele é considerado um aspecto vital na comunicação da aviação, particularmente 
em circunstâncias de emergência e anormais. Se tais habilidades são uniformemente incluídas 
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em programas de treinamento, das escolas há um bom prospecto de desenvolvimento das 
habilidades da comunicação no espectro das operações aéreas.  
 
Um bom plano de treinamento, especializado em habilidade de comunicação, poderia levar o 
piloto a questionar o duplo sentido da frase “turning right now” (virando à direita agora / 
virando imediatamente) e a perceber que a pergunta “Turning right, sir?” era a primeira 
indicação de que algo estava errado, configurando-se como uma “Red Flag”.  
 
Pilotos e controladores devem aprender a reconhecer os erros de comunicação processual e 
permanecer alertas para os momentos em que a "Red Flag" se fizer presente. Esta é uma 
ilustração da comunicação como uma habilidade. A escuta ativa, que faz parte do treinamento 
das habilidades de comunicação, contribuiria para identificar pequenos detalhes, e poderia 
transformar falhas desta natureza em assertividade, mudando possivelmente o rumo da 
desastrosa trajetória do voo da Garuda Indonésia Airways - GIA 152. 
 
Uma situação problemática sempre se agrava com a perda da comunicação assertiva. 
Reproduzido abaixo está um exemplo de como a ausência de um bom treinamento de 
habilidade de comunicação em situações de emergência pode influenciar negativamente os 
passageiros, abalando a credibilidade e a reputação da corporação. Trata-se da declaração de 
um passageiro que passou por uma grande turbulência no avião de uma empresa aérea 
brasileira, e que foi notícia em toda a mídia.  
 

 
IMPRESSÕES DE UM PASSAGEIRO APÓS PASSAR POR FORTE TURBULÊNCIA 

 
“Eu já havia guardado meu notebook, colocado o cinto e o comandante já havia passado as 
informações sobre a documentação de alfândega. De repente, vem o aviso de ‘apertar os 
cintos’ e, num momento muito próximo disso, começou uma turbulência muito forte e as 
pessoas foram arremessadas, a tripulação foi jogada no chão. Ao meu lado, um passageiro 
foi arremessado literalmente contra o teto, e depois ele caiu no chão novamente. Foi uma 
situação horrível, mas o pior de tudo, uma coisa que me deixou muito assustado, foi o 
tumulto que os comissários causaram. Eles ficavam brigando entre eles em voz alta e aos 
gritos,  uma  discussão  sobre  quem  ficava  na frente, quem  deveria  socorrer  a  
comissária caída.  Ao invés de ajudar a minimizar a ocorrência e acalmar os passageiros, 
comportaram-se pior que estes, elevando ainda mais o nível do pânico. Não houve um 
gerenciamento desta situação, uma voz de comando. A comissária ficava chorando, o 
comissário, aos berros, dizia: “Pelo amor de Deus, nunca passei por isso na vida!” E nós 
pensamos que aqueles que estavam ali para salvar a nossa vida estavam tornando a situação 
mais caótica. Nunca mais acredito naquela voz que no começo dos voos diz: “Nossa 
tripulação é treinada para lidar com qualquer situação de emergência”. O comandante não 
falou nada nem durante e nem depois do pouso. Quando o avião pousou ainda havia pessoas 
no chão. Quando abriram a porta do avião, a aeromoça chefe começou a gritar, em pânico, 
que tinha passado por uma turbulência. Não soube informar quantos passageiros estavam 
feridos e quais eram os mais graves, para saírem primeiro. Eles nem se deram trabalho de 
olhar! Todo o procedimento foi amador. Como a gente pode estar voando numa companhia 
com uma tripulação tão mal preparada? Vou entrar com um processo levantando esta 
questão. Enfim, pude sentir que o despreparo foi geral.  

 



20   
Fonte: entrevista fornecida à rádio CBN  27 Mai 2009. 

 
O exemplo acima ilustra bem como o processo de comunicação pode gerar um grande 
impacto na aviação. E, por isso, merece grande destaque na formação. Nenhuma voz de 
comando foi utilizada pela tripulação, como, por exemplo: “Mantenham a calma! 
Permaneçam sentados com os cintos atados! A situação está controlada! Esta tripulação é 
treinada para lidar com este tipo de situação”. 
 
A função primordial da comunicação (habilidade) é levar a mensagem de um ser humano para 
outro. Habilidades de comunicação eficazes requerem que estas mensagens sejam claramente 
transmitidas e claramente entendidas. A comunicação é a ferramenta que torna possível a 
finalização de um trabalho. Uma maneira de combinar a habilidade técnica com a habilidade 
social é integrar, nos cursos, o treinamento da voz de comando, quando os alunos estiverem 
aprendendo a lidar com situações de emergência (salvamento no mar, fogo a bordo, etc.).   
 
Não é tarefa fácil para os instrutores de cursos de aviação refutar argumentos como "eu posso 
pensar em como dizer isso de uma maneira melhor” e convencer os alunos a aceitarem que a 
norma processual do discurso padrão simplifica o trabalho e é fundamental para a segurança. 
 

 

Fonte: NTSB/AAR-90/03 

 
A sequência do processo para um aborto de decolagem é familiar para todas as companhias 
aéreas, incluindo a tripulação da USAir 5050. No entanto, a comunicação transcrita acima foi 
efetuada fora do padrão, levando a um entendimento totalmente diferente da intenção da 
mensagem. A frase "Let’s take it back” pode assumir vários significados, onde o mais óbvio, 
no caso, seria: “Vamos voltar para a pista central”. "Vamos levá-lo de volta" (tradução literal) 
pode significar também “Vamos levá-lo de volta para o portão”. Nestes poucos segundos, se a 
tripulação tivesse optado pela frase padrão "Abortar" (Abort), teria sido suficiente para manter 
o avião em terra seca. A falha do capitão, em anunciar a decisão de abortar, usando uma 
terminologia fora do padrão, resultou em uma não compreensão exata, pelo primeiro-oficial, a 
respeito de que ação seria tomada. A National Transportation  Safety  Board (NTSB) apontou 
em seu relatório “dificuldades de comunicação evidentes no voo 5050”, e recomendou um 

 
NOVA YORK, 20  DE  SETEMBRO DE  1989, USAIR 5050. O 
BOEING 737-400 QUE FICOU PARCIALMENTE SUBMERSO, NAS 
ÁGUAS  DO EAST RIVER, QUEBRANDO EM TRÊS PEDAÇOS. DOS 
63 PASSAGEIROS A BORDO, DOIS MORRERAM. 

  
2320:53.6 CA: Got the steering  

2320:54.4 FO: Okay  

2320:56.2 FO: Watch it then  

2320:58.1 CA: Let's take it back  
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melhor treinamento de CRM para mitigar os problemas de comunicação e coordenação da 
tripulação. 
 
Segundo Bowers (2001) as fraseologias padrão devem ser cuidadosamente construídas, 
treinadas, assimiladas e ensaiadas. E o mais importante, neste contexto, é fazer com que os 
alunos entendam que o discurso padronizado atende às expectativas de todos os envolvidos no 
voo. Do contrário, se cada um resolver improvisar, os voos poderão se tornar catastróficos. 
 

 
EXEMPLO DE SITUAÇÃO DE INTERAÇÃO COMUNICACIONAL HOMEM E MÁQUINA 

 
Quando voava sobre o Atlântico, o comandante do Airbus A 330-200 deparou-se com 
uma tempestade. Imediatamente, como foi treinado a fazer, aplicou um procedimento 
padrão de desvio, fazendo a aeronave subir. Não adiantou. O piloto voltou para a 
altitude anterior. A turbulência piorou, levando-o a aplicar um segundo procedimento 
conhecido como "Severe turbulence", reduzindo a velocidade do avião e desconectando 
o "Auto thrust", sistema automatizado de aceleração da aeronave. Segundos depois, os 
indicadores no painel registraram uma rápida diminuição da velocidade e da altitude. 
Acendeu no painel uma luz vermelha mostrando que o piloto automático desligara 
sozinho. A luz de alarme “master warning” também acendeu e começou a soar um 
alarme conhecido como "carga da cavalaria". A cabine do Airbus se tornou um 
pandemônio de luzes e sons de alerta respectivos. A razão era a formação de gelo nos 
“tubos de pitot” que, do lado de fora do aparelho, monitoram parâmetros 
fundamentais, como a velocidade do avião, vento e a temperatura. O gelo enlouqueceu 
os sensores. O computador de bordo interpretou isso como se o avião estivesse 
estolando, ou seja, perdendo sustentação. O caos durou um minuto e meio. O piloto 
decidiu, então, pôr em prática um terceiro procedimento chamado "unrealiable speed 
indication". Em outras palavras: acertadamente, ele ignorou as informações dos 
sensores. Corrigiu a altitude e a velocidade do avião tomando por base o outro sistema, 
o GPS, aparelho que mede o posicionamento da aeronave no globo terrestre; e o avião 
pôde continuar seus voos até Paris. 
 

  
    Fonte: Revista Época, 15/06/2009 

 
A comunicação intrapessoal reflete o condicionamento do piloto: O que realmente está 
acontecendo? O que a máquina está querendo avisar? Ela está correta? Qual é minha 
verdadeira realidade situacional? Um bom comunicador (cabe lembrar que comunicação é 
também influência, e influência é, em última análise, liderança) deve possuir discernimento e 
o maior grau possível de controle sobre a sua comunicação intrapessoal consciente. Caso 
contrário, pensamentos, ordens e condicionamentos estarão atuando à nossa revelia, sem nos 
darmos conta deles. Tomar consciência dos diálogos internos e intervir sobre eles quando 
necessário - eis um grande e estimulante desafio para um verdadeiro comunicador. 
 
Este comandante sabia que nada substitui o elemento humano que se encontra à frente de um 
avião. Seu condicionamento fez com que ele reconhecesse que não podia confiar nas 
informações que estava recebendo do computador. A mensagem emitida pelo computador que 
ele, de fato, captou foi: “Estou totalmente enlouquecido! Não confie em mim!”. E este fato 
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levou-o a assumir sua autoridade para mover os controles até onde fosse possível e gerenciar 
o avião, porque melhor seria fazer ele mesmo do que restringir a autoridade a um piloto 
automático, como no filme “WALL-E”, onde o piloto automático robô mandava mais que o 
próprio capitão. 
 
Problemas de habilidades de comunicação não se restringem apenas aos tripulantes, relatórios 
da Aviation Safety Reporting System (ASRS), de julho de 1998 a março de 2002, mostraram 
que, dos 1.182 acidentes e incidentes em manutenção, tiveram a comunicação como um dos 
fatores contribuintes. O elevado percentual de ocorrência de mal-entendidos nas passagens de 
serviço indica grave deficiência no processo de comunicação. 
 
John Goglia, ex-membro do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados 
Unidos, constatou que existem barreiras que impedem uma comunicação fluente entre 
mecânicos e seus chefes e entre mecânicos e pilotos. 
 
7 CONCLUSÃO 
Pesquisas recentes mostraram que quase todos os problemas da medicina atual são resultados 
de má comunicação. A atmosfera superaquecida nos hospitais impõe um enorme fardo para as 
habilidades de comunicação de um médico. Acreditando que as habilidades de comunicação 
podem ser ensinadas e melhoradas, fazendo dos futuros médicos profissionais mais assertivos, 
que saibam se comunicar de forma eficaz com pacientes e colegas, este processo de 
aprendizagem deve ter início assim que os alunos ingressarem na escola médica, prosseguindo 
em todas as fases da grade curricular (Lloyd, Bor, Blache & Eleftheriadou, 1996). 
 
Em consonância com a missão de safety, apresentada no Doc 9859 do Manual Safety 
Management, que descreve a ‘segurança’ como “o estado no qual o risco é mantido abaixo de 
um nível preestabelecido, por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e 
gerenciamento dos riscos”, apresentamos neste artigo a mesma proposta sugerida para a área 
da Medicina, ou seja, o treinamento de habilidades de comunicação integrado de forma 
consistente em todas as escolas de aviação. 
 
Para que isto ocorra, é fundamental que tais cursos possam contar com profissionais formados 
na área de Comunicação e especialistas na área de Aviação. 
 
Mesmo quando a escola não possui recursos materiais, como um simulador de voo de última 
geração, o instrutor pode ser criativo e simular na sala de aula situações pertinentes à 
realidade que encontrarão no seu ambiente de trabalho. 
  
Mais vale ser criativo e engenhoso do que prejudicar a formação dos alunos, sob a alegação 
de que os recursos disponíveis não são ideais. A simulação é provavelmente a melhor maneira 
de ensinar a comunicação de aspectos técnicos objetivos a fim de apresentar um quadro 
operacional mais realista.  
 
Nestes simulados é importante para o professor observar e avaliar como o aluno se comunica 
quando encontra-se sobrecarregado de informações, sinais sonoros, visuais, vozes do rádio, 
copiloto, comissário tocando o interfone ou mesmo abrindo a porta, uma realidade bem 
próxima do que ocorre em uma situação de emergência. Este treinamento levará professor e 
aluno perceberem falhas de modo a desenvolver a capacidade e habilidade de manter a calma 
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e ouvir a comunicação intrapessoal, que é a comunicação que uma pessoa tem consigo 
mesma, e manter uma comunicação interpessoal assertiva.  
 
O treinamento da habilidade de comunicação deve estar consistentemente integrado com todo 
o programa de treinamento e de acordo com a estrutura e requisitos do programa, bem como 
de seus recursos. Em síntese, as habilidades de comunicação (como qualquer outra a ser 
treinada) devem estar incorporadas ao currículo por meio de objetivos claramente definidos 
no processo de avaliação, e com claros padrões de performance. Afinal, sabemos que toda e 
qualquer comunicação deficiente é capaz de concorrer para aumentar a possibilidade de erro 
humano. Na aviação, quem não se comunica, se espatifa!  
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ABSTRACT 
Air transportation in the 21st century is increasingly subject to capacity constraints; growth in traffic is not being 
matched by appropriate increase in capacity, resulting in increasing congestion and delay suffered by airlines, 
passengers and airport authorities alike. Sao Paulo airport (SBSP) is one of the busiest and more important in 
Brazilian air transport system. This paper describes the conception and application of a simulation model 
addressed to perform an analysis of runway capacity on the Sao Paulo Airport. 
 
1 INTRODUCTION 
Airport is an operational system comprising of a framework of infrastructure, facilities, 
equipment, systems and personnel which collectively provide a service to a customer. It holds 
a key role in the aviation system. 
 
Fast growth in air travel and, on the other hand, slow expansion of airport and air traffic 
control system capacity, resulting in increasing congestion and delay. The consequences for 
the air transport industry and the travelling public are greater inconvenience, higher costs, 
declining quality of service, and concerns about diminished safety (Ashford and Wright, 
1992). 
 
Although delays are attributable to various components of the aviation system, the airspace 
operational procedures in the vicinity of the airport and the runway subsystem seem to be the 
paramount limiting factors in increasingly overall airport capacity.  
 
When a rough estimate is needed, the results of traditional queuing theory can be used to 
analyze airport runway systems, but when airports are too congested or a more realistic 
description of the system behavior is necessary, a simulation approach is a good alternative. 
 
In Brazil, the terminal maneuvering area Sao Paulo (TMA-SP) has experienced significant 
congestion (Pereira et al., 2001; Hupalo,2003 and INFRAERO, 2007) that the aeronautical 
authorities have found difficult to mitigate (Muller and Santana, 2008).  
 
Sao Paulo airport (SBSP) is located in the TMA – SP and is one of the busiest in Brazil with 
186.964 aircrafts movements in 2008, where problems in his operation generate interference 
in the Brazilian air transportation system. 
 
The present work aims are create, verify and validate a simulation model addressed to 
perform an analysis of runway capacity on the Sao Paulo International Airport. Based on 
Arena simulation software, the model represents the sequence performed by the aircrafts that 
characterize the landing and departure movement processes. 
 
2 RUNWAY CAPACITY  
The effectiveness of transport systems is usually measured in terms of its ability of 
processing, where the system capacity will be marked by the weak subsystem capacity. 
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Two types of runway capacity definitions were widely adopted. 
 
� Practical runway capacity - “the number of aircraft operations during a specific time 

interval corresponding to a tolerable level of average delay” (FAA, 1968). 
� Ultimate runway capacity - “the maximum number of aircraft operations that an airfield 

can accommodate during an hour when there is a continuous demand for service” (FAA, 
1973). 

 
Although runway capacity may be affected by a very large number of diverse factors it can, in 
an operational sense, be treated as being determined by just five main factors. 
 
� Separations standards 
� Aircraft characteristics 
� Runway configuration 
� Movement mix 
� Air traffic control strategies  
 
A different type of models may be employed to estimate runway capacities and delays, 
including the following (Ashford and Wright, 1992): 
 
� Empirical models – The models bases capacity and delay estimates on the results of 

extensive traffic surveys performed at existing airports. Such surveys may serve as the 
sole basis for graphs and tables from which estimates may be directly made. Empirical 
surveys are also a vital component in the development and validation of both analytical 
and simulation models (Joline, 1974). 

� Analytical models – These models relate the system capacity to delays, generating results 
that satisfy certain conditions of contour and intervals of time. Are very useful for the 
understanding of the capacity-delay relations. 

� Simulation models – Simulation models are those using mathematical and logical 
representations of the real world, convert parameters and input data in output that 
characterized the system (Almeida, 1998). Are extremely useful for studying complex 
systems that cannot be represented by equations. 

 
An important justification for using computer simulation to estimate runway capacity is to 
reduce the differences between the real world and the abstract world of the model (Horonjeff 
& McKelvey, 1994). 
 
3 SIMULATION MODEL  
The proposed procedure to carry on the creation of the model combines systems approach, 
capacity analysis and simulation techniques. 
 
(Gualda, 1995) combined the five identified elements of systematic analysis (De Neufville 
and Stafford, 1976) with the scientist thinking about the meaning of a system made by 
(Churchman, 1968). Resulting in the following steps for system approach application: 
 

1. System identification and characterization (system objectives and performance 
measures of the whole system; system components with their activities, goals and 
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performance measures; system constraints; system resources; system management 
aspects);  

2. Problem formulation considering the objectives, restrictions, resources and measures 
of effectiveness to be considered;  

3. Generation of alternatives to solve the problem;  
4. Evaluation of the alternatives taking into consideration the measures of effectiveness 

considered;  
5. Selection of the best alternative.  

Based in this work (Moser and Gualda, 2007) presents a procedure for airport airside 
evaluation. A simplified flow chart of the proposed framework was show in figure 1. 

 
Figure 1 - Evaluation procedure flow chart 

 
A variation of this evaluation procedure was used like an initial point to the model 
development. 
 
The model was constructed in a simulation platform ARENA. Basically the model simulates 
the sequence performed by the aircraft on the landing and departure processes. 
 
3.1 Landing Sequence 
In the model, the landing process is broken down into six phases: Beginning of the process, 
waiting for runway clearance, final approach, landing, runway clearance, and exit. Figure 2 
shows the landing sequence flow chart. 
 

 

Figure 2 - Landing sequence flow chart 

Beginning of 
the process Exit 

Final 
approach  Landing  Runway 

clearance 
Waiting for runway 

clearance  
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3.2 Take off Sequence 
The take off process is broken down into five phases: Beginning of the process, waiting for 
runway clearance, take off, runway clearance, and exit. Figure 3 shows the take off sequence 
flow chart. 
 

 

Figure 3 – Take off sequence flow chart 

3.3 Inputs of the Model 
The inputs of the model are: 
 
� Demand characteristics (Mix of aircraft, Proportion for landings and departures) 
� Operational procedures (Separation rules, ROT, Approach speeds)  
� Physical layout (Length of runway, Number, type and location of runway exits) 
 
3.4 Outputs of the Model 
The model is capable of offering a large number of outputs, including: 
 
� Number of landing operations per hour. 
� Number of departure operations per hour. 
� Number of mixed operations per hour. 
 
4 APPLIED THE SIMULATION MODEL  
4.1 4.1 Sao Paulo International Airport   
Sao Paulo / Congonhas Airport (SBSP), has a great importance on the Brazilian air 
transportation industry with an important participation in passenger and aircrafts traffic. 
 
The figure 4 and table 1 shows the main features of the Sao Paulo Airport layout. 

Exit  Take off Runway 
clearance 

Beginning of 
the process 

waiting for runway 
clearance  
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Figure 4 – General layout Sao Paulo Airport 

 

Table 1 - Main features of the Sao Paulo Airport runways 

 17R/35L 17L/35R 

Length 1.940  1435 

Wide 45 45 

SWY  60*45 

Surface Kind ASPH ASPH 

 
4.2 Baseline scenario  
The creation of a baseline scenario, representing the current situation of the airport, was the 
first step of modeling the Sao Paulo Airport. This scenario is the most important in the 
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process of modeling and simulation because it is supposed to represent the reality of the 
airport in its current configuration, related to the physical, traffic and rules aspects.  
Aircrafts must be grouped in classes defined by weight criteria: 
 
� Heavy – maximum take off weight 136.000 kg (300.000 lb) our more  Ex: Boeing 747, 

Airbus A -300/310, Boeing 777, Douglas DC-10. 
� Medium – Turbojet - maximum take off weight less than 136.000 kg (300.000 lb) and 

over 27.200 kg (60.000 lb). Ex: Boeing 737, Douglas DC-9, Beeck King Air 350, Cesna 
Cintation X, Gulfstream V. 

� Medium – Propeller – maximum take off weight less than 27.200 kg (60.000 lb), and over 
5.700 kg (12.500 lb). Ex: Beech Baron, Cessna 414/421, Piper Navajo; 

� Light – maximum take off weight less than 5.700 kg (12.500 lb) Ex: Cessna 172 /182, 
Beech Bonanza, Piper Cherokee. 

 
5 APPLICATION RESULTS 
The maximum capacity of landings calculated was 21 operations per hour. The maximum 
takeoffs capacity was calculated at 29 per hour. 
 
A minimal standard radar separation of 5 NM was applied to all consecutive arrivals and 120 
seconds between consecutive takeoffs. 
 
The figure 5 shows the capacity curve calculated from the baseline scenario to the Sao Paulo 
Airport. 

 

Figure 5 – Capacity curve Sao Paulo Airport. 

 
6 CONCLUSIONS AND RECOMENDATIONS  
The aim of this work was to contribute to the analysis of airport operations by developing a 
simulation model for runway capacity calculation and the applied of the model no Sao Paulo 
Airport. 
 
The model appears like an option to runway capacity analysis offer a good overall 
performance in terms of simplicity, accuracy, and computational efficiency. Results produced 
through this model correlate well with the actual airport runway capacity. 
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The model can not be considered a definitive resource for runway capacity analysis based on 
the fact that their development was done considering the realities of the Sao Paulo airport, so 
their use in any other airport requires an analysis of local conditions. 
 
The simulation tool used satisfactorily met the objectives of this work, showing its potential 
for use in operational analysis on the airport airside. 
 
This simulation model could be improved through future research to handle the consideration 
of more airports subsystems. 
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RESUMO 
Quando se trabalha com pavimentos aeroportuários, é necessário atentar para um problema comum, 
especialmente nas pistas de pousos e decolagens: a borracha impregnada na sua superfície. O acúmulo da 
borracha proveniente dos pneus das aeronaves, devido o intenso contato pneu-pavimento, pode provocar graves 
incidentes e/ou acidentes com aeronaves, sobretudo na presença de água. Este artigo objetiva apresentar 
considerações sobre o acúmulo e a remoção de borracha para a manutenção das condições funcionais dos 
pavimentos aeroportuários. Além disso, procura-se justificar que, apesar de uma rotina de manutenção 
importante para os pavimentos de aeroportos, a realização desses serviços não deve constituir o seu único 
elemento de conservação ou reabilitação. Para melhor fundamentar o trabalho, são apresentados dados de 
macrotextura e de coeficiente de atrito obtidos de avaliações realizadas no Aeroporto Internacional de Fortaleza. 
 
ABSTRACT 
When it works to airports pavements, it is necessary to look at a common problem, runways pavements 
specifically: the impregnated rubber on the surface. The rubber accumulation from the tires of aircrafts because 
of the intense contact between tires and pavement may cause serious accidents involving aircrafts, particularly in 
the presence of water. This paper aims to present some considerations about rubber accumulation and removal 
services for maintenance the airports pavements functional conditions. Moreover, it also intends to convey that, 
despite an important maintenance routine for airports pavements, carrying out services should not be the only 
element of conservation or rehabilitation. To better support this paper article data is presented from macrotexture 
and coefficient of friction obtained from assessments made at Fortaleza International Airport. 
 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Os pavimentos estão entre as mais importantes infraestruturas de um complexo aeroportuário. 
As pistas de pouso e decolagem, de taxiamento e os pátios de manobra e estacionamento das 
aeronaves são imprescindíveis à operacionalidade e ao funcionamento de um aeroporto. A 
ausência dessas infraestruturas ou o uso precário e ineficiente da infraestrutura existente 
tornam inviáveis as operações das aeronaves e a utilização de seus equipamentos de apoio. 
 
A manutenção dos pavimentos deve ser tarefa prioritária de um administrador aeroportuário 
que precisa se conscientizar que o gerenciamento efetivo dos pavimentos deve ser a sua maior 
responsabilidade. Isso porque essas relevantes infraestruturas representam uma grande parcela 
dos recursos materiais, e principalmente financeiros, alocados ao longo de sua vida útil, sendo 
de fundamental importância para o funcionamento de um terminal aeroportuário. 
 
Recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional (International Civil Aviation 
Organization – ICAO) indicam que a superfície dos pavimentos aeroportuários deve manter-
se livre de quaisquer partículas soltas que possam causar danos à estrutura ou aos motores das 
aeronaves e prejudicar seu funcionamento e sistemas. Esses materiais desprendidos podem ser 
provenientes do desgaste do próprio pavimento (ICAO, 2004).  
 
Sabe-se que todos os pavimentos gradualmente se deterioram com o tempo. Essa deterioração 
é normalmente evidenciada pelo aparecimento de diferentes tipos de defeitos de superfície, 
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causados pela combinação de condições climáticas, ambientais, operações de pousos, 
decolagens, deslocamentos das aeronaves, materiais utilizados e técnicas construtivas. 
Quando se trata especificamente das pistas de pousos e decolagens, é necessário atentar para 
um problema comum nesses tipos de pavimentos: a borracha impregnada na sua superfície. 
Esse material é considerado pela ICAO (1997) um contaminante, já que interfere nas 
condições funcionais desses pavimentos, reduzindo sua vida útil e podendo causar incidentes 
e/ou acidentes envolvendo aeronaves.  
 
A borracha é proveniente dos pneus das aeronaves quando de suas operações por essas pistas, 
sobretudo durante os procedimentos de pousos, haja vista a intensa interação pneu-pavimento. 
A impregnação da borracha no pavimento ocorre principalmente na zona ou ponto de toque 
das aeronaves nas pistas dos aeroportos. Essa região corresponde, geralmente, ao primeiro 
terço do comprimento total de uma pista, em ambos os sentidos de suas cabeceiras. 
 
No Aeroporto Internacional de Fortaleza, estado do Ceará, esse tem sido um dos maiores 
problemas a enfrentar no que diz respeito à manutenção e à operação da sua pista de pousos e 
decolagens. A Figura 1 apresenta exemplos de borracha impregnada na superfície da pista de 
pousos e decolagens do mencionado aeroporto, onde se verifica, notadamente, a marca dos 
pneus das aeronaves. 
 

   
Figura 1: Borracha impregnada na pista de pouso e decolagem 

 
Depositada nessas pistas, a borracha contribui para a diminuição do atrito do pavimento, 
principalmente quando molhado, colocando em risco as operações de pouso das aeronaves, 
podendo inclusive favorecer a ocorrência de aquaplanagem (ICAO, 1997).  Nessa situação, os 
pneus das aeronaves perdem o contato com a superfície da pista devido à lâmina de água 
formada sobre o pavimento. 
 
Com o crescimento do tráfego aéreo no Brasil verificado nas duas últimas décadas, segundo 
dados da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (ANAC, 2008), surgiram operações 
com aeronaves de maior porte e capacidade. Essa evolução demandou a necessidade de pistas 
mais funcionais e resistentes, além de práticas de inspeções e manutenções mais efetivas. 
 
Esse fato foi indispensável para que as rotinas de manutenção e verificação das condições de 
segurança operacional da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de 
Fortaleza fossem intensificadas, através de inspeções visuais diárias, ensaios de macrotextura, 
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medições do coeficiente de atrito e serviços de remoção de borracha, de acordo com as 
recomendações vigentes do DAC (2001) e da ICAO (2002). 
 
Essas questões foram analisadas por Rodrigues Filho (2006), especificamente para o 
Aeroporto de São Paulo/Congonhas, que ratificou a necessidade das administrações 
aeroportuárias efetuarem avaliações periódicas em seus pavimentos. Isso com o objetivo de 
identificar pistas com níveis deficientes e fornecer dados que permitam o aprimoramento dos 
procedimentos de manutenção e justifiquem a alocação dos recursos correspondentes. 
 
Dessa forma, para melhor fundamentar este artigo, serão apresentados dados de macrotextura, 
através do método da Mancha de Areia, e de coeficientes de atrito, realizados com 
equipamentos de medida contínua de atrito – Mu-Meter. As avaliações foram apresentadas 
por Oliveira e Nobre Júnior (2008) e obtidas no Aeroporto Internacional de Fortaleza, por 
ocasião dos serviços de remoção de borracha. 
 
Apesar dos ensaios apresentarem valores satisfatórios para alguns trechos, deve-se considerar 
que a remoção de borracha desses pavimentos, apesar de uma prática de manutenção 
importante para os aeroportos, não deve ser exclusiva, já que ao longo dos serviços realizados, 
nota-se uma deterioração dos pavimentos. 
 
2 OBJETIVO 
Apresentar o problema da acumulação e os serviços de remoção de borracha nos pavimentos 
do Aeroporto Internacional de Fortaleza, Estado do Ceará, visando à manutenção das suas 
condições funcionais.  
 
3 A MACROTEXTURA E O COEFICIENTE DE ATRITO 
Segundo considerações de Fonseca (1990), Kazda e Caves (2000) e ICAO (2002), a textura 
das superfícies dos pavimentos aeroportuários é caracterizada pela microtextura e pela 
macrotextura. Isso pelo fato de que esses são os dois principais elementos que proporcionam 
características antiderrapantes à superfície dos pavimentos, sendo fundamentais para a 
composição do coeficiente de atrito e do processo de aderência pneu-pavimento. 
 
Enquanto a microtextura diz respeito ao agregado individualmente, a macrotextura, segundo 
Bernucci et al. (2007), é a textura associada à rugosidade do conjunto mástique asfáltico e 
agregados e representada pela altura média, em mm, do relevo da superfície. 
 
A macrotextura é o principal responsável pela drenagem ativa da água da superfície dos 
pavimentos aeroportuários. Por isso existe a preocupação com relação à impregnação e o 
acúmulo de borracha, já que esse contaminante pode preencher as ranhuras e não permitir o 
adequado escoamento da água, favorecendo os eventos de aquaplanagem.  
 
Para a ICAO (2002), a macrotextura reduz a tendência dos pneus das aeronaves de 
experimentar a aquaplanagem dinâmica ao proporcionar maior drenagem da água presente na 
superfície dos pavimentos aeroportuários. Esse fenômeno é verificado durante os pousos e as 
decolagens, quando as aeronaves encontram-se com velocidade elevada. 
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Em pavimentos asfálticos, o tamanho e a granulometria dos agregados são fundamentais para 
uma boa macrotextura. Uma pobre macrotextura não proporciona uma drenagem adequada 
para um eficiente contato pneu-pavimento. 
 
Para (Kazda e Caves, 2000), a macrotextura é particularmente importante para as altas 
velocidades desenvolvidas pelas aeronaves. Nos pavimentos rodoviários, a macrotextura 
encontrada, na maioria dos casos, é fechada, enquanto que nos pavimentos aeroportuários é 
aberta. Isso ocorre em virtude da diferença de características de drenagem entre os pneus dos 
veículos e das aeronaves. 
 
A profundidade da macrotextura da superfície dos pavimentos aeroportuários é um dos fatores 
que mais afetam a resistência à derrapagem de aeronaves em superfícies molhadas, pois 
possibilita maior ou menor perda de energia ao contato com os pneus (Fonseca, 1990). 
 
Quanto à obtenção dos valores de macrotextura, existem diversas metodologias recomendadas 
por (ICAO, 2002): método da mancha de areia, da mancha de graxa, da régua de copiar perfis, 
do molde, do papel carbono, estereofotográfico, medição direta no pavimento e corrente de 
água. Dentre essas técnicas, as mais utilizadas pelas administrações aeroportuárias são o 
método da mancha de areia e o método da mancha de graxa. 
 
Neste artigo, serão apresentados dados relativos ao ensaio da Mancha de Areia, conforme 
descrito em DAC (2001) e análogo a ICAO (2002).  
 
Quanto à classificação, os valores de macrotextura quando obtidos através do método da 
Mancha de Areia, obedecem a ICAO (2002), e se apresentam conforme a Tabela 1. 
 

Tabela 1: Classificação da Macrotextura 
Conceito Profundidade Média (T) 

Muito Fechada T < 0,20 mm 

Fechada 0,20 mm < T < 0,40 mm 

Média 0,40 mm < T < 0,80 mm 

Aberta 0,80 mm < T < 1,20 mm 

Muito Aberta T > 1,20 mm 
 
Para os pavimentos aeroportuários, a recomendação de DAC (2001) é de que a profundidade 
média da macrotextura para pavimentos flexíveis convencionais, quando obtida através do 
método da mancha de areia, não seja inferior a 0,50 mm, ou outro valor especificado em plano 
de manutenção elaborado pela administração aeroportuária. 
 
No caso de pavimentos flexíveis novos, de acordo com DAC (2001) e ICAO (2002 e 2004), a 
macrotextura deve ser de, no mínimo, 1,00 mm. 
 
Valores de macrotextura menores ou iguais a 0,40 mm caracterizam um nível de manutenção 
imediata para os pavimentos, devido à possibilidade de existir um elevado risco de 
aquaplanagem dinâmica quando da presença de água. 
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Quanto às características de atrito dos pavimentos aeroportuários, especialmente nas pistas de 
pousos e de decolagens, sabe-se que estas podem afetar sobremaneira a segurança das 
operações das aeronaves. Dependendo das condições encontradas nesses pavimentos, uma 
condição de atrito deficiente pode gerar graves incidentes ou até mesmo acidentes com 
inúmeras vítimas fatais. 
 
Estatísticas da ICAO (2002) mostram que os incidentes e acidentes relacionados à saída ou à 
derrapagem de aeronaves das pistas de aeroportos, indicam que, na maioria dos casos, a causa 
principal, ou pelo menos um dos fatores contribuintes, foram as características de atrito das 
pistas sobre a eficácia dos freios das aeronaves. 
Na definição da ICAO (2002), o atrito é caracterizado pelo seu coeficiente e definido como a 
relação entre a força tangencial necessária para manter um movimento relativo uniforme entre 
as duas superfícies em contato (os pneus da aeronave e a superfície do pavimento) e a força 
perpendicular que as mantêm em contato (peso distribuído da aeronave sobre a área dos pneus 
da aeronave).  
 
Para Wells e Young (2004), o atrito da superfície das pistas aeroportuárias permite que as 
aeronaves acelerem durante o procedimento de decolagem, assim como desacelerem 
seguramente após o pouso. A ausência de um efetivo coeficiente de atrito nessas pistas 
proporciona ocorrências de derrapagem ou aquaplanagem, com a consequente perda de 
controle das aeronaves na superfície.  
 
O coeficiente de atrito, na opinião de Fonseca (1990), é o resultado da ação combinada da 
microtextura e da macrotextura. Para Kazda e Caves (2000), o efeito da microtextura e da 
macrotextura sobre o coeficiente de atrito das pistas aeroportuárias depende da velocidade das 
aeronaves e das características de drenagem dos pavimentos. 
 
As características de atrito das pistas de pousos e de decolagens mudam com o tempo e em 
virtude de outras questões como o tipo e frequência das aeronaves, condições climáticas e 
ambientais, presença de contaminantes, especialmente a borracha proveniente das aeronaves. 
É preciso, então, provê-las adequadamente de forma que se garantam as condições mínimas 
de segurança operacional às aeronaves que utilizam essas pistas, evitando os acidentes.  
 
No Brasil, a ANAC (DAC, 2001) recomenda que os aeródromos brasileiros devam possuir 
pistas de pousos e de decolagens mantidas de forma a atender aos requisitos de textura 
superficial e de atrito, quando operarem em pistas molhadas.  
 
As considerações de ordem operacional, segundo a ICAO (2002), determinam o método mais 
adequado que deve ser utilizado em determinado aeroporto. As medições devem ser 
realizadas, preferencialmente, através de dispositivos que permitam a medição contínua do 
atrito em toda a extensão da pista, em pontos distanciados a cada 10 m. 
 
Os ensaios para medição do coeficiente de atrito devem ser realizados com equipamentos de 
medida contínua preconizados pela ICAO (2004), tais como: Mu-Meter, Skiddometer, Tatra e 
Grip Tester. 
 
No Brasil, a ANAC (DAC, 2001), especifica a utilização do equipamento Mu-Meter. Este 
equipamento é utilizado pela Diretoria de Engenharia da Aeronáutica – DIRENG nos 
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aeroportos brasileiros, segundo Aps (2006), apesar de algumas administrações aeroportuárias 
já utilizarem os outros equipamentos recomendados. Neste artigo, serão apresentados 
levantamentos realizados através do equipamento Mu-Meter.  
 
A ANAC (DAC, 2001) considera como nível de planejamento de manutenção o valor do 
coeficiente de atrito de 0,50, quando utilizado o Mu-Meter, não havendo qualquer referência 
aos demais equipamentos. Exceção é feita para aeroportos que possuam planos de 
manutenção específicos que devem definir um valor, segundo suas condições operacionais. 
 
Uma recente legislação (ANAC, 2009) estabelece novos parâmetros em teste de calibração e 
de monitoramento de atrito em pistas de pouso e de decolagem, revogando alguns itens de 
DAC (2001). Além disso, ANAC (2009) define parâmetros mínimos referentes aos ensaios de 
medição de atrito, localização das medições de atrito e textura e a frequência dessas medições. 
Contudo, como os valores apresentados nesse trabalho foram obtidos antes da aprovação e da 
publicação dessa nova legislação foram considerados os parâmetros de DAC (2001). 
 
No Aeroporto Internacional de Fortaleza, conforme Oliveira e Nobre Júnior (2008), os valores 
de macrotextura e de coeficiente de atrito obtidos em três ocasiões distintas de 2007, mostra 
que primeiro terço da sua pista de pousos e de decolagens, especificamente o trecho 
compreendido, aproximadamente, entre 300 m e 800 m a partir da cabeceira 13, encontram-se 
abaixo dos parâmetros recomendados, necessitando de iminentes serviços de manutenção 
corretiva que proporcionem condições seguras ao pavimento.  
 
Os gráficos das Figuras 2 e 3 apresentam a situação relatada anteriormente para a 
macrotextura e para o coeficiente de atrito, baseado nos valores de 0,50 mm e 0,50, 
respectivamente. 
 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

DISTÂNCIA NA PISTA ( medição a cada 100m)

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 D

A
 T

E
X

T
U

R
A

 (
m

m
) Janeiro Agosto Novembro

Figura 2: Gráfico da macrotextura no Aeroporto Internacional de Fortaleza. 
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Figura 3: Gráfico do coeficiente de atrito no Aeroporto Internacional de Fortaleza. 
 
4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ACUMULAÇÃO E A REMOÇÃO DA 

BORRACHA 
Dentre os diversos contaminantes encontrados nos pavimentos aeroportuários, aquele que se 
verifica com maior constância e que altera significamente as características de textura 
superficial – microtextura e macrotextura, e por sua vez, do coeficiente de atrito, é a borracha 
proveniente dos pneus das aeronaves que se deposita na sua superfície. 
 
Segundo Speidel (2002), existem diversos fatores que contribuem para a deterioração da 
superfície dos pavimentos, porém a acumulação de borracha nos pavimentos das pistas de 
pousos e de decolagens é uma das mais fáceis de reconhecer, simples de se corrigir e com um 
custo de remoção ou extinção relativamente inexpressivo. 
 
Cerca de 700 g de borracha, ainda de acordo com Speidel (2002), são depositadas por pneu 
em cada pouso de uma aeronave de grande porte carregada, como o Boeing 747, que possui 
um peso máximo para decolagem de cerca de 400 toneladas. 
 
Conforme a FAA (2003), e como afirmado anteriormente, concentrações anormais de 
borracha podem cobrir a textura da superfície dos pavimentos e causar perda da capacidade de 
frenagem e controle direcional das aeronaves durante suas operações em pistas molhadas. 
 
Visando restaurar e preservar a funcionalidade das pistas de pousos e decolagens é 
imprescindível que as administrações aeroportuárias promovam a realização periódica dos 
serviços de remoção da borracha acumulada na superfície dessas pistas. Esse processo deve 
estar associado a uma avaliação posterior que ocorre através da medição da macrotextura e do 
coeficiente de atrito. Ressalte-se que todos os dados obtidos durante os serviços e as 
avaliações devem ser repassados para conhecimento da ANAC. 
 
A sua extinção, segundo recomendações da ICAO (2002), pode ocorrer através dos seguintes 
métodos: solventes químicos, ar comprimido quente, jato de água de alta pressão 
(hidrojateamento), solventes químicos e jato de água de alta pressão concomitantemente. A 
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FAA (2004), além daqueles, recomenda a aplicação dos seguintes métodos: impacto de alta 
velocidade (shotblasting) e remoção mecânica. 
 
No Brasil, tem-se aplicado mais comumente a técnica de remoção por jato de água de alta 
pressão, mostrando-se, na maioria dos casos, eficaz em áreas ligeiramente contaminadas. Para 
a FAA (2004), essa técnica é econômica e ambientalmente recomendável, além de remover os 
depósitos de borracha com o mínimo de inatividade para o aeroporto. 
 
Antes da remoção propriamente dita, recomenda-se uma inspeção prévia sobre o revestimento 
pavimentos, por equipe técnica e experiente, para se saber quais as áreas que deverão ser 
submetidas ao processo de extinção da borracha, evitando, assim, trabalhos em áreas não 
afetadas pelo contaminante. 
 
O processo de remoção por jato de água de alta pressão é realizado com a aplicação de um 
veículo dotado de um reservatório de água e uma bomba de alta pressão e diversos acessórios, 
tais como: pistolas, esguichos para o hidrojateamento manual, chuveiro rotativo sobre rodas e 
bicos espargidores. Os serviços devem ser executados por profissionais treinados, em sentidos 
transversais e paralelos ao eixo da pista, até a máxima remoção da borracha impregnada. 
 
A Figura 4 mostra o serviço por jato de água de alta pressão sendo realizado na pista de pouso 
e decolagem do Aeroporto Internacional de Fortaleza. 
 
 
 

   
Figura 4: Remoção de borracha com jato de água de alta pressão 

 
Torna-se evidente, após a execução dos serviços, a remoção da borracha da superfície, que 
apresenta tonalidades diferentes, conforme mostrado na Figura 5. 

Veículo com reservatório 
de água e bomba 

Chuveiro rotativo 
sobre rodas 
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Figura 5: Áreas com e sem a execução dos serviços de remoção da borracha 

 
Em 2007, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, 98% dos 23.610 pousos ocorreram pela 
cabeceira 13 da pista de pousos e decolagens que possui 2.545m de extensão, segundo  
INFRAERO (2008).  
 
Portanto, a média de pousos diários foi de 65. Com base nessa média de pouso/dia e 
considerando que a mencionada pista não possui tratamento superficial, a frequência dos 
levantamentos e dos serviços deveria ocorrer duas vezes durante o ano, conforme 
recomendação de DAC (2001). Apesar disso, os serviços foram realizados em três ocasiões no 
ano de 2007, nos meses de janeiro, agosto e novembro.  
 
A execução da remoção de borracha deve ocorrer de forma a atender rigorosamente os 
parâmetros pré-estabelecidos. Além disso, algumas recomendações precisam ser tomadas 
pelos responsáveis envolvidos, tais como: buscar uma coordenação permanente com a Torre 
de Controle do aeroporto, emitir antecipadamente um aviso formal aos operadores aéreos com 
informações sobre a realização dos serviços e, principalmente, interferir o mínimo possível na 
operacionalidade do aeroporto. Isso porque os pousos e decolagens podem sofrer restrições ou 
limitações em virtude da realização desses serviços na pista. 
 
Durante a realização dos serviços de remoção, verificam-se nitidamente resíduos de borracha 
misturada à água, formando uma massa densa e viscosa.  
 
Contudo, em muitas ocasiões, uma análise mais atenta desse material residual, é possível 
encontrar pequenos agregados envoltos no ligante asfáltico retirados do revestimento 
conforme mostrado na Figura 6. 
 

Trecho executado Trecho executado Trecho não executado 
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Figura 6: Resíduos de borracha e agregados retirados do revestimento. 

 
A presença desses agregados misturados à borracha removida do pavimento demonstra uma 
situação anormal, representando um desgaste do revestimento. Por consequência, tal situação 
proporciona uma deterioração da superfície do pavimento à medida que os serviços de 
extinção da borracha são realizados. A Figura 7 ilustra a deterioração do revestimento 
asfáltico do pavimento no qual os mencionados serviços foram executados. 
 

   
Figura 7: Deterioração do pavimento 

 
Após os serviços é necessário que se faça uma vistoria dos pavimentos que passaram pelo 
processo de remoção para se examinar o estado geral da superfície. Nessa etapa é possível 
verificar marcas do chuveiro rotativo sobre rodas em toda a extensão do pavimento por onde 
foram aplicados, proporcionando danos ao revestimento, conforme apresentado na Figura 8. 
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Figura 8: Danos provocados no pavimento pelos equipamentos de remoção de borracha 

 
A eliminação periódica da borracha impregnada na superfície de pavimentos aeroportuários é 
uma atividade importante no contexto da manutenção e conservação desses pavimentos. No 
entanto, apesar de ser uma prática de manutenção que proporciona benefícios imediatos, essa 
técnica de manutenção, a longo prazo, não oferece grandes vantagens ao aeroporto, 
principalmente se não houver a aplicação de outras alternativas de manutenção apropriadas. 
 
A remoção da borracha deveria proporcionar uma melhoria da textura superficial e do 
coeficiente de atrito dos pavimentos. No entanto, dependendo da situação do revestimento, os 
serviços de remoção não surtem grandes efeitos na melhoria das condições funcionais da 
superfície, sendo necessária, em alguns casos, a reconstrução do revestimento afetado. 
 

   
Figura 9: Operações de pousos durante os serviços de remoção de borracha. 

 
Os serviços tornam-se essenciais em aeroportos dotados de uma única pista de pousos e 
decolagens e grande movimentação operacional, como é o caso do Aeroporto Internacional de 
Fortaleza. Isso em virtude da disponibilidade ofertada pelo aeroporto e, ao mesmo tempo, a 
dificuldade de sua realização, considerando a inviabilidade de se fechar a única pista existente 
mesmo em períodos parciais do dia. 
 
Nesses casos, é preciso que os serviços de remoção de borracha impregnada sejam realizados 
simultaneamente às operações aéreas, mesmo sob o risco iminente de acidentes, já que as 
aeronaves voam sobre os locais dos serviços a baixas altitudes ou decolam com a cabeceira 



44   
próxima às equipes envolvidas nas atividades de retirada da borracha, conforme pode se 
comprovar pelas fotografias da Figura 9. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A solução imediata para controlar e minimizar os efeitos danosos do acúmulo de borracha nas 
pistas de pouso e decolagens, até então utilizada pela maioria das administrações 
aeroportuárias brasileiras, tem sido a remoção através do hidrojateamento de água de alta 
pressão. Contudo, essa técnica, a longo prazo, não tem trazido grandes benefícios aos 
aeroportos, haja vista que proporciona desgaste aos revestimentos necessitando da aplicação 
de outras tecnologias reconhecidas e recomendadas pela ICAO. 
 
Nesse sentido, sugere-se a realização de pesquisas, a exemplo de Oliveira (2009), para 
aplicação em pavimentos aeroportuários, de diferentes estratégias de manutenção, em 
conjunto com a remoção de borracha, com o propósito de garantir as condições de textura 
superficial e de atrito em níveis aceitáveis de segurança e operacionalidade. 
 
Considerando os dados de macrotextura e de coeficientes de atrito obtidos no Aeroporto 
Internacional de Fortaleza, apresentados neste artigo, especificamente para o trecho 
compreendido entre os 300 m e 800 m iniciais da pista de pousos e decolagens a partir da 
cabeceira 13, propõe-se a execução de serviços de recuperação/reconstrução do revestimento 
asfáltico afetado, uma vez que os serviços de remoção de borracha não estão mais produzindo 
os efeitos desejados. 
 
A realização dos serviços de remoção de borracha torna-se essencial em aeroportos dotados 
de uma única pista de pousos e decolagens, como é o caso do Aeroporto Internacional de 
Fortaleza. Isso porque a interrupção, mesmo que parcial dessa única pista, inviabiliza as 
operações aéreas previstas para o aeroporto. Para esses casos, especialmente, é necessário 
realizar um planejamento efetivo, que envolva todas as interfaces – administração 
aeroportuária, autoridade aeronáutica e operadores aéreos – com o objetivo de promover a 
execução dos serviços de forma que interfira o mínimo possível na operacionalidade do 
aeroporto, assim como no conforto e na segurança de seus usuários. 
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RESUMO 
Enquanto se discute a viabilidade econômica e eficiência administrativa da INFRAERO, verifica-se a melhor 
oportunidade de estudo de reestruturação organizacional no Brasil neste momento. Seria muita pretensão abordar 
todas as variáveis e processos desta reestruturação dada sua complexidade e forças que atuam em paralelo para 
delinear este caminho. Tampouco este é o objetivo deste trabalho. Sob a luz da Administração de Sistemas de 
Informação, identificam-se conceitos como Gestão do Conhecimento, Governança Corporativa e Gestão de TI 
sendo aplicados nos principais aeroportos brasileiros profissionalizando sua administração. Gerenciar melhor os 
processos, modelando cada um, identificando os processos críticos e não críticos, gerar conhecimento e difundi-
lo de forma eficiente na Empresa, alinhar estratégias organizacionais aos projetos, gerenciar custos, recursos 
físicos e humanos seria impossível sem a ajuda da TI. Este trabalho apresenta um estudo de caso do momento da 
Empresa sempre do ponto de vista da administração de sistemas de informação. As conclusões foram baseadas 
no estudo de caso e devem ser encaradas como crítica construtiva para somar esforços às importantes iniciativas 
até aqui tomadas pela área de TI da Empresa e do Governo Federal. 
 
ABSTRACT 
While one argues about INFRAERO´s economic viability and administrative efficiency, it is verified the best 
chance of study of organization´s reorganization in Brazil at this moment. It would be pretentious to approach all 
variables and processes of this reorganization, its complexity and all forces that act in parallel to delineate this 
way. This is not the objective of this work. Under the light of Systems Information Administration, it will be 
identified concepts as Knowledge Management, Corporative Governorship and IT Management being applied in 
the main Brazilian airports in order to improve its administration. To better manage proceedings, shaping each 
one of them, identifying the critical and not critical proceedings, to generate knowledge and broadcasting these 
proceedings to the Company in an efficient way, to line up organizational strategies to projects, to manage costs 
and human resources, all of this would be impossible without the aid of IT. This work presents a study case of 
INFRAERO´s present moment with the point of view and concepts of systems information administration. The 
conclusions had been based on the study case and must be faced as constructive review to add efforts to the 
important initiatives until the present moment taking for the company´s IT area and Federal Government. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Mais do que mero local de embarque e desembarque de passageiros, os aeroportos passaram a 
exigir uma gestão muito mais eficiente e lucrativa nos últimos anos. Estudos realizados na 
INFRAERO, concluíram que a empresa estaria caminhando para a inviabilidade econômica, 
caso não mudasse sua estrutura organizacional e gestão. No início de 2009, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social encomendou serviços de consultoria para 
desenvolver um estudo de reestruturação da estatal, cujo objetivo é modernizar a gestão da 
estatal e preparar o caminho para a abertura de capital da companhia. Neste contexto, 
enquanto o governo prepara estudos para definir a próxima estrutura da INFRAERO, sua 
diretoria busca aplicar modernos conceitos de gestão humana, de processos e de recursos, 
procurando tornar a empresa competitiva, atraente aos investidores e eficiente para cumprir a 
missão que se propõe. 
 
Este trabalho apresenta um estudo de caso preliminar direcionado aos sistemas e tecnologias 
da informação da INFRAERO e seu posicionamento no Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo. Trata-se de uma abordagem qualitativa e exploratória envolvendo conceitos e 
diagnóstico em áreas como gestão do conhecimento, governança corporativa e gestão de TI 
com auxílio documental e entrevistas no Aeroporto da Pampulha. Os principais resultados 
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foram compilados em propostas de intervenção que se encontram ao final de cada subcapítulo 
do capítulo segundo. 
 
1.1 Administração Aeroportuária e a Tecnologia Empregada no Brasil 
De acordo com o 2nd Airport IT Trends Survey (SITA Group, 2005), aeroportos em todo o 
mundo estão defasados quanto ao uso de tecnologias de ponta quando comparados com os 
avanços tecnológicos empregados nas atuais aeronaves e com as tecnologias de vanguarda 
implementadas pelas Companhias Aéreas. Existe uma gama de novos recursos tecnológicos 
disponíveis que vêm sendo paulatinamente incorporados às estruturas aeroportuárias, 
confirmando a forte tendência de investimento em TI a partir de 2005 pelo setor que atingirá 
75% dos aeroportos que participaram da pesquisa. Os objetivos deste empreendimento são 
claros e desafiadores: melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e aumentar a 
segurança tornando a experiência dos passageiros nos aeroportos mais rápida, segura e 
produtiva. Os Aeroportos, verdadeiros equipamentos urbanos cujas plataformas operam a 
intermodalidade de transportes, vêm se transformando em centros de negócios e, assim, se 
enquadrando num modelo de atividade comercial complexa que necessita de informações 
ágeis e precisas para serem competitivos, eficientes, e prestarem bons serviços com qualidade, 
agilidade e segurança (Silva, 2006). A administração aeroportuária, gerida no Brasil pela 
INFRAERO por meio de sua rede de aeroportos, tem como objetivo o tratamento contínuo 
das informações gerenciais e operacionais necessárias ao processo de tomada de decisão de 
forma íntegra, única, segura e disponível em tempo real para as diversas áreas que compõem o 
seu processo operacional. 
 
1.2 O conceito Aeronautical Information Management (AIM) 
O termo AIM é aplicado ao fornecimento de informações aeronáuticas com qualidade 
assegurada, de forma a atender as necessidades dos sistemas de gerenciamento de tráfego 
aéreo atual e futuro. O AIM é uma abordagem global para prover informações aeronáuticas. É 
referenciado como um ambiente de rede ou “network-centered” ou ainda “information-
centered”. O objetivo estratégico desse ambiente é disponibilizar uma estrutura lógica de 
compartilhamento de informações uniforme e eficiente, de forma a suportar todas as fases de 
vôo. O AIM se diferencia do atual Serviço de Informações Aeronáuticas (AIS) na medida em 
que se afasta da mera gestão e disponibilização de produtos obtidos de forma semi-
automática, e busca através da interoperabilidade digital de informações abranger todas as 
fases do vôo. Esta interoperabilidade é buscada através do AICM (Aeronautical Information 
Conceptual Model) e do AIXM (Aeronautical Information Exchange Model), que em 
continua evolução procura padronizar o modelo de troca de informações aeronáuticas. O 
AIXM se apresenta como uma solução muito conveniente, para integrar informações de 
diversos sistemas, como o AIS, MET (Meteorologia), Informação Civil, Informação Militar e 
ATFM (Air Traffic Flow Management). A implementação do AIM deve atingir os seguintes 
objetivos: 
 
� Digitalizar todo o fluxo de informação entre fonte e usuários, entregando informação 

100% digital em tempo real dentro de um padrão internacional de troca de informações 
aeronáuticas;  

� Manter um sistema de gestão de qualidade certificado para dados e informações 
aeronáuticas;  

� Estabelecer um processo de auditoria, que garanta a integridade das informações desde a 
fonte até a distribuição; 
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� Atender às expectativas do cliente no que se refere ao fornecimento de informações 
aeronáuticas; 

� Cumprir os requisitos internos do Estado, concernentes aos produtos de dados e 
informações aeronáuticas. 

 
As fontes de informação aeronáutica podem ser aplicações, banco de dados ou qualquer outro 
tipo de sistema computacional que forneça informação aeronáutica relevante. Para conectar as 
fontes de informação aeronáutica com as aplicações usuárias, é utilizada uma camada de 
comunicação e distribuição de informações. Esta camada deve coletar e distribuir todas as 
informações aeronáuticas relevantes, utilizando um padrão que permite a interoperabilidade, 
inclusive entre entidades internacionais. Além da preocupação com a interoperabilidade, esta 
camada deve assegurar a persistência e a entrega da informação aos usuários corretos. Isto 
pode ser feito através de servidores e canais de comunicação redundantes, funções de 
validação e através de mecanismos de controle de acesso, por exemplo. A informação 
aeronáutica é um componente crítico para a evolução dos sistemas de gerenciamento do 
trafego aéreo. O acesso a informações aeronáuticas de alta qualidade e no momento certo são 
fatores fundamentais para o sucesso destes sistemas. 
 
Na área administrativa, os aeroportos administrados pela INFRAERO contam com dezenas de 
sistemas de informações desde os terminais de passageiros e de cargas até o departamento de 
pessoal e finanças. Segundo Dutra (2008), a quase totalidade dos processos automatizados de 
gestão das informações vigentes nos aeroportos da rede INFRAERO utiliza diferentes 
sistemas informatizados, muitas vezes independentes e não integrados entre os setores 
administrativos e operacionais de um mesmo aeroporto, entre os demais aeroportos da Rede 
ou mesmo entre os demais operadores da comunidade aeroportuária. Segundo o autor, o 
modelo de automação da INFRAERO é, ainda hoje, implantado em apenas seis aeroportos de 
sua rede sendo que SBBR (Aeroporto Internacional de Brasília) é o único que tem 
implantado, em sua totalidade, o padrão de automação adotado. 
 
O SAPIOS representa o conjunto de todas as tecnologias associadas ao gerenciamento dos 
sistemas prediais e de segurança aeroportuária e está dividido nos seguintes subsistemas: 
 
� SIGUE: Sistema de Gerenciamento de Energia e Utilidades; 
� SISA: Sistema de Informações de Segurança Aeroportuária; 
� SISO: Sistema de Informações de Operações Aeroportuárias. 
 
Cada subsistema é independente em suas funcionalidades e tem objetivos distintos para a 
operação e segurança aeroportuária. A Figura 1 mostra a arquitetura do SAPIOS: 
 

 
Figura 1: SAPIOS e seus subsistemas 
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Abaixo se descreve os módulos que compõe cada subsistema: 
 
SIGUE: 
� SCAR – Sistema de Gerenciamento do Controle do Ar Condicionado e Ventilação; 
� SGE: Sistema de Gerenciamento de Energia; 
� SGU: Sistema de Gerenciamento de Utilidades. 
SISA: 
� SICA: Sistema de Controle de Acesso e Detecção de Intruso; 
� STVV: Sistema de Televisão e Vigilância; 
� SDAI: Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. 
SISO: 
� SIV: Sistema Informativo de Vôo; 
� SARA: Sistema de Alocação de Recursos Aeroportuários; 
� SDH: Sistema de Data e Hora Universais; 
� SIDO: Sistema de Docagem de Aeronaves; 
� SISOM: Sistema de Sonorização. 
 
Estudos levantados em 2004 apontaram para uma solução integrada entre os 
sistemas/subsistemas e também com um banco de dados central (BDO) onde não haveria 
mudanças na arquitetura dos sistemas e sim a instalação de softwares e drivers que 
permitiriam que as informações de cada subsistema fossem disponibilizadas entre si e/ou 
armazenadas no Banco de Dados Operacional (BDO). Assim nasceu o SITIA que incorpora 
em sua concepção o conceito de integração, buscando viabilizar o acesso às informações 
dentro da organização.  
 
2 ANÁLISE DA GESTÃO E DE SISTEMAS INFRAERO  
2.1 Diagnóstico de Administração e Informática 
2.1.1 Análise Institucional 
Como empresa pública federal do segmento aeronáutico, a INFRAERO tem sua atuação 
subordinada a diversos órgãos reguladores, fiscalizadores e políticos que decisivamente 
interferem em sua administração. A autonomia administrativa e financeira por vezes fica 
comprometida devido à participação da Empresa nas metas e decisões do Governo Federal e 
Ministério da Defesa. Soma-se a isto a interferência política, delegação de cargos altamente 
técnicos a pessoal não especializado, mudanças constantes na presidência da Empresa e 
conseqüentemente de diretorias, impactando profundamente processos e decisões nas esferas 
estratégicas e gerenciais da empresa. O reflexo no nível operacional é inevitável. 
 
Constitui-se um desafio muito grande administrar a Empresa devido ao exposto. Focando-se 
os objetivos do trabalho, pode-se dizer que as dificuldades estendem-se certamente à 
Superintendência de Tecnologia da Informação. Com o objetivo de “alinhar a TI aos 
requisitos de negócios da empresa, visando atender a continuidade e as estratégias do 
negócio”, a diretoria tem como desafios provar que a TI realmente agrega valor ao negócio da 
Empresa, desenvolver produtos que sejam referências no mercado nacional e internacional e 
combater a má utilização de processos aquisitivos que minam a credibilidade da empresa 
pública em qualquer esfera. 
 
As principais ações propostas pela Gestão de TI da INFRAERO no Planejamento Estratégico 
de TI (PETI) são: 
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� Adotar melhores práticas para governança de TI;  
� Padronizar infraestrutura, arquitetura e procedimentos alinhados as necessidades do 

negócio;  
� Agregar valor ao negócio da empresa; 
� Estabelecer níveis de qualidades – SLA, realizando sistematicamente a medição e aferição 

dos serviços;  
� Implementar segurança da informação e comunicação dos recursos de TI;  
� Viabilizar novos negócios;  
� Desenvolver plano de capacitação. 
 
Estas ações estão pautadas na necessidade de gestão de portfólio para direcionar melhor a 
priorização de projetos, gestão de conhecimentos para reter sistematicamente as 
potencialidades intelectuais na empresa, melhor integração entre a Sede e as Regionais, alto 
índice de retrabalho e na falta de relatórios gerenciais e fiscalização interna. 
 
Constituem-se grandes obstáculos ao progresso da Gestão de TI na INFRAERO a falta de 
atualização técnica dos empregados, o baixo investimento em treinamento, a ausência de 
equipe técnica orgânica suficiente em pessoal para desenvolver produtos tecnológicos e 
sistemas informatizados de valor agregado para aeroportos e Navegação Aérea; desmotivação 
da equipe devido à percepção de salários abaixo dos praticados no mercado e falta de 
estrutura voltada ao desenvolvimento; excesso de trabalho ao nível de suporte e correção de 
erros de infraestrutura; e o excesso de burocracia comum as empresas públicas. 
 
2.1.2 Proposta de Intervenção 
Do ponto de vista político, acredita-se que a administração pública federal necessita passar 
por um longo processo de reformas e amadurecimento político e cultural para que as estatais 
possam atingir suas missões. Em relação à gestão estratégica de TI da Empresa sugere-se: 
 
� Observância irrestrita aos acórdãos e orientações do Tribunal de Contas da União através 

da Sefti na contratação de serviços de TI respeitando as diretrizes de manutenção de 
equipe mínima no órgão, valorização do profissional orgânico, minimização de 
terceirizações e planejamento da contratação; 

� Exigência de níveis aceitáveis de serviço para aluguel de links de comunicação, serviços 
de helpdesk em ambiente externo ou de desenvolvimento de sistemas executados por 
fábrica de software e datacenter (centros de processamento de dados voltados à locação de 
espaço preparado para comportar equipamentos de TI do cliente ou próprios, com serviços 
de operação e monitoramento desses ativos); 

� Confecção de SLA (Acordo de Nível de Serviço) contendo informações sobre a definição 
dos serviços, desempenho, gerenciamento de problemas, responsabilidade de ambas as 
partes, garantias, medidas emergenciais, planos alternativos, planos para soluções 
temporárias, relatórios de monitoramento, segurança, confidenciabilidade e cancelamento 
do contrato para todo e qualquer fornecedor incluindo o DECEA, importante fornecedor 
de sistemas e infraestrutura de comunicações para a Navegação Aérea; 

� Levantar estudos sobre balanceamento de cargas baseadas nos servidores a fim de 
otimizar o desempenho do sistema gerando alta disponibilidade, escalabilidade e 
administração facilitada das aplicações; 

� Investimentos em virtualização de servidores nos aeroportos para facilitar o suporte; 
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� Integração dos sistemas de informação administrativos possibilitando a criação de uma 

poderosa ferramenta de BI; 
 
2.2 Diagnóstico de Banco de Dados 
2.2.1 Caracterização do Sistema 
O objetivo da Empresa é adotar a administração de dados promovendo a criação e atualização 
de dicionários e modelos de dados corporativos e unificação das tabelas. Atualmente, são 
utilizados os bancos de dados ORACLE e MS SQL SERVER em versões não padronizadas, 
sendo a maioria produtos ORACLE (Oracle Database Enterprise Edition – Processor, Oracle 
Database Enterprise Edition - Named User, Oracle Database Standard Edition – Processor, 
Oracle Database Standard Edition - Named User Plus Perpetual). 
 
O maior desafio para a administração de dados na Empresa é produzir documentação para as 
bases de dados dos sistemas legados. Em linhas gerais, os principais desafios são: 
 
� Bases antigas de dados; 
� Falta de documentação; 
� Falta de padronização; 
� Problemas com a análise; 
� Redundância de dados; 
� Pacotes fechados; 
� Processo de desenvolvimento de softwares; 
� Comunicação/entendimento entre as diversas áreas da empresa. 
 
2.2.2 Proposta de Intervenção 
Basicamente já estão previstas três ações importantes: 
 
� Projeto de unificação das tabelas corporativas; 
� Projeto de consolidação de sistemas semelhantes que facilitará muito a administração de 

dados; 
� Contratação de serviço de suporte às ferramentas Oracle. 
 
Sugere-se que sejam ainda consideradas as seguintes colocações: 
 
� Efetivamente dar suporte à área de desenvolvimento proporcionando soluções mais 

adequadas ao bom funcionamento dos bancos de dados e garantindo padronizações; 
� Verificar a política de recuperação e disponibilidade de dados existente colocando-a em 

teste para assegurar sua eficácia; 
� Aplicar técnicas de otimização de consultas reescrevendo-as de forma a percorrer o menor 

caminho e induzir o SGBD a sempre utilizar um índice; 
� Investir em treinamento de ferramentas padrão XML, ETL, conhecimentos em arquitetura 

de bancos de dados, armazenamento, redes e sistemas operacionais; 
� Até a efetiva padronização de arquiteturas, sistemas e produção literária (documental) da 

área, adiar qualquer investimento em soluções Data Warehouse. 
 
2.3 Engenharia de Software 
Foi criada uma metodologia denominada MDSI – Metodologia de Desenvolvimento de 
Sistemas Infraero baseada no Processo Unificado da Rattional – RUP e na Linguagem de 
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Modelagem Unificada – UML para garantir padronização com melhores práticas. A 
metodologia agrupa o processo de desenvolvimento em fases como demonstrado na Figura 2: 
 

 
Figura 2: Fases do MDSI e Iterações segundo a TISI 

 
As fases contemplam: 
 
� Concepção: Documento de Visão, Documento de Requisitos, Regras de Negócio, 

Especificação de Caso de Uso, Documento de Navegação, Projeto Arquitetural e 
Glossário. 

� Elaboração: Protótipo Não-Funcional, Projeto (Design), Plano de Teste, Casos de Testes, 
Modelo de Dados e Dicionário de Dados, Relatórios gerados pela ferramenta de 
modelagem de dados.  

� Construção: Código implementado; Relatório de Teste, Plano de Implantação. 
� Implantação: Plano de Treinamento, Apostila de Treinamento, Relatório de Treinamento, 

Manual de Operação e Produção, Manual do Usuário. 
 
As linguagens de programação definidas são da plataforma .NET e PHP justificando-se a 
escolha pelos investimentos já realizados na plataforma e a capacitação de pessoal. 
Entretanto, existem sistemas desenvolvidos em Borland Delphi, Oracle Forms, Power 
Builder, Visual Basic, Clipper, ASP, WebForms (VB6 e C#) e Java.  
 
A INFRAERO adotou como pólo de desenvolvimento além da Sede, as unidades do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Recife devido à existência de equipes especialistas em alguns sistemas da 
Empresa nestas regionais. O pólo do Rio de Janeiro é reconhecido por sua especialização em 
sistemas orientados à área de operações, como o SISO e o SAIE. São Paulo é especializado 
em sistemas de logística de carga aérea, como o TECAPLUS e seus agregados e Recife o 
sistema de Estacionamentos – GEST. Estes produtos merecem destaque por servirem as áreas 
fim da Empresa que respondem por sua maior receita. 
 
A métrica adotada pela Infraero para mesurar prazos e custos de novos desenvolvimentos é a 
de Pontos por Função que mede a quantidade de recursos consumidos em todas as fases de 
desenvolvimento. A técnica permite também estabelecer critérios de comparação entre 
sistemas de fornecedores diferentes para tomada de decisões. 
 
Em relação à metodologia de gerenciamento de projetos, desde 2006 instituiu-se uma 
metodologia de gerenciamento de projeto com base nas melhores práticas do framework 
Project Management Institute – PMI PMBOK. A ferramenta baseada em software mais 
utilizada no gerenciamento de projetos na INFRAERO é o MS Project. A Figura 3 mostra as 
fases do projeto: 
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Figura 3: Fases da metodologia de gerenciamento de projetos. Fonte: DATI, 2005 

 
Finalmente, ressalta-se que importante ação foi iniciada em conjunto com a área de 
Planejamento e Gestão no sentido de realizar o mapeamento de todos os processos da PRTI na 
empresa. Esta medida é essencial para padronização de processos, conhecendo seus pontos 
críticos além de preparar a organização para o desenvolvimento de um sistema eficiente de 
Business Intelligence ou seja, BI orientado a processos. 
 
Alguns problemas e demandas já foram identificados pela PRTI visando atender de forma 
satisfatória as necessidades do negócio e do nível estratégico da Empresa. São elas: 
 
� Integração dos sistemas (não foi esclarecidos quais sistemas); 
� Projeto de arquitetura orientada a serviço (SOA); 
� Aquisição de ferramentas de modelagem de sistemas; 
� Consolidação de sistemas semelhantes; 
� Aquisição de software de desenvolvimento; 
� Elaboração de um modelo para avaliação e melhorias contínuas no processo de software; 
� Aquisição de ferramentas de teste de software; 
� Aquisição de ferramenta para gestão de requisitos/modelagem; 
� Norma de padronização visual de sítios e sistemas da INFRAERO; 
� Documentação do legado. 
 
2.3.1 Proposta de Intervenção 
Analisando-se os sistemas administrativos e operacionais disponíveis no Aeroporto da 
Pampulha, as considerações de ações propostas pela PRTI e baseado na metodologia criada 
pela Empresa (MDSI) para desenvolvimento de softwares percebe-se que existe um longo 
caminho a percorrer no desenvolvimento interno da Empresa. Os obstáculos não são poucos 
mas podem ser transpostos com o comprometimento do nível estratégico da INFRAERO. A 
Empresa poderia tornar-se referência mundial em sistemas operacionais para aeroportos 
abrindo uma nova oportunidade de negócio. Para tanto é necessário organizar a casa primeiro. 
Os principais obstáculos identificados são: 
 
� Arquitetura de sistemas não definida; 
� Sistemas não divididos em camadas; 
� Não seguem padrões de projetos; 
� Códigos mal escritos/complexo demais e sem comentários; 
� Falta de padronização; 
� Falta de documentação; 
� Falta segurança no desenvolvimento. Aplicações sujeitas a códigos maliciosos; 
� Retrabalho (pedaços de sistemas fazendo a mesma coisa); 
� Grande legado; 
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� Manutenção constante; 
� Comunicação entre os diversos departamentos; 
� Integração SEDE e Regionais; 
� Falta de recursos (equipes pequenas); 
� Falta treinamento; 
� Falta a gestão do conhecimento. 
 
À luz da engenharia de software, é possível desenvolver produtos com qualidade, em tempo 
aceitável e com custos reduzidos. Os investimentos iniciais são altos, mas, quanto já custou a 
terceirização do desenvolvimento, contratos descontinuados, a manutenção constante e a 
insatisfação mesmo que parcial de usuários e clientes? Com o objetivo de encontrar o 
caminho certo que será percorrido para alcançar a qualidade propõe-se: 
 
� Começar os trabalhos identificando-se claramente requisitos funcionais e não-funcionais 

separando-os em dois grupos. Hoje se percebe a ausência quase que completa de bons 
requisitos não-funcionais nos sistemas; 

� Utilizar completamente a notação da linguagem UML e seu rigor. UML não é só 
modelagem de casos de usos; 

� Investir pesado em teste de software automatizado e não automatizado. São várias as 
técnicas e ferramentas disponíveis, tanto de “caixa-preta” como de “caixa-branca”. Faltam 
também equipes de testes independentes dos desenvolvedores e teste de aceitação do 
usuário; 

� A contratação de fornecimento de soluções orientadas a serviço de arquitetura aberta é 
uma excelente solução, porém, é necessário o treinamento e a transferência de 
conhecimento para as equipes da Empresa; 

� A metodologia de desenvolvimento ágil como o SCRUM tem pequena aplicabilidade no 
âmbito da INFRAERO, portanto, considera-se não apropriado o investimento de tempo e 
recursos; 

� projeto de software é uma atividade participativa, sendo necessárias, em etapas diversas, a 
integração e comunicação com outras equipes como de banco de dados, qualidade de 
software, usuários e suporte; 

� Documentar sistemas legados e automatizar a criação de documentação das demandas em 
andamento e as novas, utilizando-se dos recursos das próprias suítes de desenvolvimento; 

� Criar um serviço de Help Desk; 
� Deve-se sempre ter em mente que os softwares necessitam de aprovação do usuário final 

para o sucesso dos mesmos e, como qualquer produto, também têm vida útil. 
 
2.4 Interface Homem-Máquina e Ergonomia 
2.4.1 Diagnóstico do Problema 
A Empresa tem na usabilidade de sistemas seu maior desafio quando se trata da perspectiva 
do cliente. Apesar de reconhecer que o atendimento às expectativas deste é um fator crítico no 
desempenho das atividades de TI, o que se pode verificar é a ausência de políticas claras de 
construção de interfaces mais amigáveis, estudos das capacidades e limitações cognitivas dos 
usuários, desenvolvimento baseado em interatividade e impactos sobre o ambiente de tarefas. 
Atender as demandas dos clientes não é suficiente. É necessário estudar seus hábitos, 
limitações e ambiente de trabalho aonde quer que o sistema seja instalado. Um sistema nunca 
será bom o suficiente se o usuário não dispõe de ambientes físico e computacional adaptados 
para suas necessidades. Somente através de um ambiente controlado, pode-se mensurar a taxa 
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de erros dos usuários, a facilidade de aprendizado, velocidade de resposta, retenção dos 
procedimentos com o tempo e principalmente a satisfação subjetiva. 
 
O ambiente de utilização dos sistemas muda de aeroporto para aeroporto e, não seria absurdo 
afirmar que o mesmo sistema atende de forma satisfatória clientes em alguns lugares e em 
outros não. As avaliações de interfaces humano computador e ergonomia foram realizadas no 
Aeroporto da Pampulha. Além das entrevistas aplicadas em diversos departamentos também 
foi observada de forma transparente ao usuário, a utilização dos sistemas. O resultado foi 
surpreendente. A ausência de consultas e testes de usabilidade ao cliente usuário 
determinaram a baixa qualidade dos softwares testados. Em uma escala de ruim (1) a 
excelente (5) dos questionários, foram avaliadas questões como assimilação, relatórios, erros 
de execução, processo de implantação, manutenção, comunicação, espaço físico, mobiliário, 
treinamento e praticidade. A média dada a cada uma das questões foi muito próxima e 
chegou-se a um coeficiente médio geral de 38% de satisfação dos usuários em relação ao todo 
(ambiente e sistemas). As principais reclamações durante a entrevista foram: 
 
� Ausência de relatórios gerenciais; 
� Ausência de confiabilidade em sumários; 
� Processo de implantação traumático; 
� Ausência de manuais de usuários; 
� Treinamento insuficiente em funções administrativas; 
� Ineficiência quanto a reutilização dos dados em outros sistemas (integração de sistemas); 
� Ausência de pesquisas de satisfação de uso da TI. 
 
Os pontos positivos foram: 
 
� Fácil assimilação e manuseio; 
� Baixa taxa de erros de execução; 
� Ausência de mensagens de erro traumáticas; 
� Equipamentos modernos e com boa usabilidade. 
 
Os sistemas avaliados foram: 
 
� GestoRH – Sistema de RH, módulos presentes no Aeroporto da Pampulha; 
� INFOMET – Sistema Meteorológico. 
� INFRAEROCOM – Sistema de Comunicações Aeronáuticas; 
� SAIS – Sistema de Plano de Vôo; 
� SGTAI – Sistema de Gerenciamento de Telecomunicações Aeronáuticas; 
� SIAC – Sistema de Análise de Crédito; 
� Sistema de Viagens; 
� Smartstream/Web – Sistema de Isenção de Tarifas de Embarque; 
� Smartweb – Sistema Financeiro; 
� TAFS – Sistema de Tarifação. 
 
2.4.2 Proposta de Intervenção 
Dentre as propostas de intervenção, a mais contundente é no sentido de considerar as 
diferenças entre ambientes de tarefas onde os sistemas serão instalados. Deve-se ter a 
preocupação de garantir um ambiente com mobiliário adaptável, boa iluminação e espaço 
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físico adequado antes de qualquer instalação. Os equipamentos têm sido atualizados em bom 
tempo, podendo-se manter a atual política. Os clientes necessitam de maior atenção em suas 
tarefas cotidianas, devendo-se aproximá-los da TI gerando maior credibilidade e satisfação. 
Isto será possível através das seguintes recomendações: 
 
� Colocar o usuário no meio do processo de projeto de interfaces; 
� Incrementar relatórios de saída; 
� Integrar bases de dados administrativas; 
� Padronizar interfaces de sistemas; 
� Criar ambiente de testes de usabilidade por tarefas e avaliações heurísticas; 
� Testar exaustivamente os sistemas antes de implantá-los; 
� Corrigir inconsistências em tempo hábil; 
� Melhorar a comunicação com o usuário; 
� Conscientizar a equipe de que os sistemas são criados para o usuário e não para as 

atividades; 
� Contratar programadores visuais e web designers para compor as equipes; 
� Utilizar as competências internas (psicólogos, engenheiros, profissionais de navegação 

aérea) para participar de equipes multidisciplinares de desenvolvimento de softwares. 
 
2.5 Gestão do Conhecimento e Inovação 
2.5.1 Diagnóstico de Gestão do Conhecimento e Inovação 
A Empresa conta com ambiente virtual de formação educacional ofertando cursos em diversas 
áreas do conhecimento. Ações no sentido de desenvolver a gestão de pessoas e do 
conhecimento empresarial também já foram iniciadas na INFRAERO. O Modelo de Gestão 
por Competência está em implantação e permite conhecer, potencializar, integrar e subsidiar a 
gestão das competências corporativas e individuais. O Modelo permite a integração dos 
subsistemas de recursos humanos: processos de ingresso de novos empregados; programas de 
treinamento e desenvolvimento; plano de cargos e carreiras, e avaliação de desempenho. É um 
modelo que possibilita a adoção de ações que permitem ao empregado conhecer melhor as 
suas competências e compreender o que a Empresa espera de seu trabalho. 
 
2.5.2 Proposta de Intervenção 
As seguintes propostas podem agregar valor às ações que já se encontram em 
desenvolvimento: 
� Desenvolver um projeto de estudo e mapeamento do fluxo de informações em 

complemento ao mapeamento de processos; 
� Estender a gestão de competências ao nível operacional para garimpar talentos; 
� Investir em sistemas de gestão do conhecimento aeroportuário; 
� Criar a estrutura tecnológica adequada para implantação de DW e futuro BI; 
� Investir em treinamento e capacitação de pessoal nas áreas de conhecimento 

aeroportuário, ferramentas tecnológicas e de suporte à decisão; 
� Modernizar o sítio da INFRAERO; 
� Criar um centro tecnológico aplicado ao conhecimento aeroportuário para 

desenvolvimento de produtos comerciais. 
 
2.6 Sistemas de Informação 
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2.6.1 Diagnóstico de Sistemas de Informação  
A superintendência de TI, através da TISI, tem demonstrado preocupação em relação à 
integração dos sistemas de processamento de transações para permitir que a informação certa 
e disponível no tempo correto seja entregue aos administradores para tomada de decisões 
acertadas e alinhamento com o planejamento estratégico da organização. Avaliando-se a 
documentação disponível, não foi possível identificar formas de avaliação do retorno do 
investimento em TI nem tampouco são tratadas questões de produtividade e lucratividade no 
contexto dos sistemas de informação. Considera-se importante criar mecanismos que 
demonstrem claramente os ganhos proporcionados pelos sistemas de informação na 
INFRAERO. Isso é mais que controlar gastos e analisar relações de custo benefício, é 
divulgar, no âmbito da empresa, as vantagens, resultados com o uso do sistema e os ganhos de 
produtividade. Da mesma forma, a ausência de sistemas gerenciais e de suporte à decisão 
provenientes da integração dos diversos sistemas transacionais na Empresa, compromete a 
tomada de decisões, visão do negócio e mudanças organizacionais. 
 
A produção de informação pelos sistemas transacionais é intensa na maioria dos aeroportos, 
sendo subutilizada no nível estratégico, pois, a extração da informação e produção de 
relatórios de informações executivas é quase inexistente. Detalhando-se a pesquisa no âmbito 
do Aeroporto da Pampulha, as entrevistas, avaliações e informações obtidas demonstram que: 
� Não há acordos de níveis de serviço para sistemas fornecidos pelo DECEA para a 

Navegação Aérea ou se existem, não são conhecidos pelos usuários e coordenadores; 
� Não há uma política amigável de desenvolvimento de sistemas de informação entre 

DECEA e INFRAERO prejudicando a qualidade dos sistemas utilizados; 
� Sistemas de informação da Gerência de Administração e Finanças como o GestoRH 

exigem grande esforço de alimentação, bases de dados não comunicantes, grande 
retrabalho, ausência de uma central de atendimento ao usuário e inexistência de consultas 
gerenciais eficientes que atendam SBBH; 

� Sistemas de informação da Gerência de Navegação Aérea são implantados com 
inconsistências gerando relatórios não confiáveis. O resultado é a desmotivação de uso 
dos sistemas; 

� A infraestrutura prejudica o desempenho dos sistemas gerando um tempo de resposta 
superior ao aceitável. 

 
2.6.2 Proposta de Intervenção em SI 
Sabe-se que a integração de sistemas custa dinheiro, além de consumir muito tempo e ser 
extremamente complexa, porém, deve-se pesar o momento em questão e visualizar 
oportunidades de negócio. A criação de um modelo de sistema de informação eficiente para 
gerenciamento total de aeroportos semelhantes poderia ser transformada em produto 
comercial com mercado em países da América Latina e África. Acredita-se que a estrutura 
administrativa da Empresa é boa, competente e comprometida o suficiente para buscar 
resultados cada vez melhores. Os investimentos devem ser inicialmente alocados na 
arquitetura da Tecnologia da Informação para depois investir em componentes desta 
arquitetura e nos serviços da TI. Os investimentos em TI devem estar direcionados pelos 
negócios, buscando alinhamento ao plano estratégico da organização. Assim, recomenda-se: 
 
� Investir em treinamentos: implica em liberação do departamento de TI para buscar novas 

soluções tecnológicas visto que diminui chamadas de help desk, aumenta o grau de 
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utilização dos softwares por parte dos usuários e assim eleva o nível de requisições de 
suporte, promovendo melhor retorno; 

� Investir em projetos voltados ao cliente externo: deve ter como objetivos facilitar as 
negociações da empresa com clientes, abrir novos mercados e agregar valor aos sistemas 
existentes; 

� Investir em automação planejada: aquisições tecnológicas baseadas em novidades de 
mercado, promessas de fornecedores e corrida pela atualização tecnológica podem custar 
caro à Empresa. As aquisições de serviços e ferramentas devem ser pautadas na visão de 
futuro da TI, experiências dos concorrentes ou empresas similares e na avaliação, se 
possível, do nível de utilização destas aquisições. 

 
A gestão de processos iniciada na Empresa no ano de 2008 com o mapeamento de todos os 
processos é de grande valor para os sistemas de informação. Sugere-se incentivar as 
diretorias, gerências e coordenações a contribuírem com tal esforço visando acelerar o 
gerenciamento baseado em BPM – Business Performance Management. Daí em diante, será 
possível pensar em BI – Business Intelligence orientado a processos. Com o BI orientado a 
processos, a capacidade de tomada de decisão está embutida dentro da modelagem do 
processo, melhorando o desempenho e a eficiência do negócio. Esta visão também possibilita 
que os processos sejam revisados, modificados, testados e colocados em produção. 
 
2.7 Redes e Sistemas Distribuídos 
2.7.1 Diagnóstico de Redes e Sistemas Distribuídos 
A rede da Empresa tem passado por um processo de redimensionamento de capacidade, 
velocidade e flexibilidade com a troca de roteadores, switches e expansão do número de 
pontos de acesso sem fio. Atualmente saturada, a situação da rede é delicada. Existem pontos 
onde não é possível aumento de velocidade sem grandes mudanças (custo x benefício), 
engenharia de tráfego, suporte a novas potencialidades e melhor distribuição dos recursos 
comprometendo imensamente o encaminhamento dos pacotes, a qualidade e disponibilidade 
dos serviços. A maior conseqüência disto é o baixo rendimento das aplicações, irritabilidade 
de usuários e o baixo rendimento de produtividade. A Gerência de Suporte e Infraestrutura - 
TIST, através de suas coordenadorias, demonstra conhecimento sistemático dos problemas 
atualmente existentes não só da rede corporativa, mas também dos altos custos de telefonia e 
os desafios da implantação da rede WI-FI nos aeroportos. Felizmente, já estão definidas várias 
ações como instalação de Centro Operacional de Rede (NOC), fornecimento de IPS e Firewall 
para localidades com Links redundantes entre outros. Espera-se que as ações revitalizem a 
rede, barateie custos, termine com os gargalos nas Regionais beneficiando usuários nos 
aeroportos resgatando a confiabilidade dos mesmos e a alta produtividade. 
 
Em linhas gerais, os problemas de disponibilidade e gerência da infraestrutura detectados na 
rede INFRAERO como um todo, afetam também o aeroporto da Pampulha, ainda mais sendo 
este um dos mais movimentados aeroportos do país em mensagens ATS (Tráfego Aéreo). 
Como não é um aeroporto de grandes aeronaves, o movimento de passageiros é menor e não 
existe terminal de cargas, ofuscando suas atribuições de Sala AIS altamente requisitada pela 
aviação regional, geral e militar de todo o país. Os sistemas de informações aeronáuticos 
presentes na Sala de Informações Aeronáuticas (AIS), Meteorologia (MET), Estação de 
Telecomunicações Aeronáuticas (ETA) e Torre (TWR) necessitam de alta disponibilidade, 
velocidade na entrega de pacotes, segurança e integridade. De acordo com as entrevistas e 
pesquisas realizadas, não são raros os problemas de lentidão na rede e aplicativos baseados 
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nos sistemas de telecomunicações do DECEA e INFRAERO. Os sistemas SGTAI, SGTC, 
RedeMet, SISNOTAM, SAIS, INFOMET, X-4000 (radar) fornecidos por estes órgãos, além 
dos problemas levantados nos tópicos Sistemas de Informação e Engenharia de Software, 
comuns a todos os sistemas de informação, sofrem por vezes com a precária arquitetura da 
rede. Este diagnóstico é pautado também pelas observações coletadas pela Coordenação de TI 
de SBBH listadas abaixo: 
� Cabeamento precário: muitos pontos sem identificação e sem certificação, utilização 

demasiada de mini-switchs; 
� Gerenciamento precário dos ativos de rede; 
� Sem contingência de servidores;  
� Apenas um técnico para atender os sistemas de telefonia, rádio-comunicação, Painéis do 

SISO e infra de rede; 
� Sem administrador de rede; 
� Fora do expediente administrativo não se dispõe de técnico de plantão ou sobreaviso.  
� Refrigeração e disposição física inadequada dos servidores; 
� Sistema de refrigeração sem redundância. 
 
Além dos problemas locais apresentados, falta metodologia e também ferramentas para o 
gerenciamento da infraestutura de TI baseado em melhores práticas. Também não existe um 
manual de procedimentos para a garantia da qualidade no atendimento aos clientes no setor. 
 
2.7.2 Proposta de Intervenção em Redes 
Várias ações corretivas já estão propostas e previstas pela Empresa. A elaboração de uma 
arquitetura da Tecnologia da Informação por níveis auxiliaria bastante a identificação dos 
recursos necessários de acordo com os requisitos de serviço de cada unidade servida. Uma 
iniciativa de reestruturação completa foi submetida pela Gerência de Suporte e Infraestrutura 
conforme a Figura 4: 
 

 
Figura 4: Topologia proposta pela Gerência de Suporte e Infraestrutura TISI 

 
As vantagens são menor custo de manutenção, tecnologia que oferece novas potencialidades, 
velocidade no encaminhamento dos pacotes, garantias de qualidade de serviço, maior controle 
no consumo de recursos da rede, facilidade na implementação de QoS, engenharia de tráfego, 
a qualquer momento inserção de novos pontos na rede principal e na rede redundante, fim dos 
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gargalos nas Regionais, melhor performance nos links, aumento da qualidade no 
gerenciamento, tratamento diferenciado do tráfego de classes de serviços e qualidade de 
serviço, aumento significativo de disponibilidade e redução dos pontos de falha – “full mesh”. 
As propostas para Redes e Sistemas Distribuídos são: 
 
� Adequação das equipes de técnicos e administradores de redes nos Aeroportos; 
� Atualizar o mapa de rede de cada subrede da INFRAERO; 
� Prover os Aeroportos de metodologia e procedimentos de gestão dos ativos de rede; 
� Criar o Plano de Contingência dos Servidores; 
� Estabelecer vias eficientes de comunicação com as coordenadorias nos aeroportos 

suprindo as demandas locais; 
� Treinar o pessoal técnico localizado nos aeroportos e regionais preparando-os para ter 

uma visão de Governança e Gestão de TI em suas funções; 
� Aplicar efetivamente as ações descritas no PETI 2009-2013; 
� Manter e incrementar a boa política de comunicação de inoperâncias da rede que vem 

sendo realizada através do correio eletrônico Lotus Notes; 
� Negociar com o DECEA acordos de nível de serviço (SLA) para fornecimento de 

soluções de telecomunicações e aplicativos web; 
�  Solicitar ao DECEA a comunicação de inoperâncias dos servidores e serviços de rede 

prontamente às unidades de Navegação Aérea bem como previsão de restabelecimento 
dos serviços através do CCAM ou, no caso de inoperância deste, via correio eletrônico, 
fax ou telefone de forma metódica. 

 
Esta abordagem abre caminhos para o entendimento do momento da Gestão de TI e busca 
pela Governança Corporativa num universo bem maior que a própria empresa estudada. 
Conclui-se que se trata de uma nova visão, uma corrida dos órgãos federais para tentar 
recuperar o tempo e dinheiro perdidos por anos sem profissionalização e preocupação com 
resultados (financeiros). A reestruturação da TI na Empresa faz-se necessária, criando um 
ambiente de pesquisa e inovação dentro da PRTI, com pessoas capacitadas tecnicamente, 
direcionadas a desenvolver produtos comerciais e planejamento dos investimentos. A visão de 
futuro é determinante para a sobrevivência da INFRAERO. Conclui-se que se deve gerenciar 
melhor o conhecimento produzido por seus sistemas estruturando a entrega de informação 
criando assim produtos de TI e Comunicação altamente valorosos com grandes possibilidades 
comerciais principalmente na América Latina e África. Gerenciar melhor os processos, 
modelando cada um, identificando os processos críticos e não críticos, gerar conhecimento e 
difundi-lo de forma eficiente na Empresa, alinhar estratégias organizacionais aos projetos, 
gerenciar custos, recursos físicos e humanos seria impossível sem a ajuda da TI. 
 
Espera-se a busca por transparência e eficiência para o bem de cada cidadão contribuinte 
deste país. Os órgãos que compõem este complexo sistema de informações aeronáuticas 
devem trabalhar juntos, buscando soluções otimizadas e agregando valor aos seus produtos. A 
cooperação é melhor que a concorrência. 
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RESUMO 
Este artigo busca contribuir para o aumento do conhecimento da relação passageiro e carga com a receita dos 
aeroportos. Utilizamos a Análise Envoltória de Dados, a inferência Estatística e a análise gráfica para a avaliação 
do desempenho nos aeroportos. Essa análise considerou uma amostra de aeroportos de diversas partes do mundo. 
Os dados foram coletados do último relatório da avaliação de desempenho de aeroportos (Airport Benchmarking 
Report) da Air Transport Research Society e da “Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária”, a 
principal empresa brasileira em administração de aeroportos. O critério de seleção foi feito considerando a 
disponibilidade de dados em ambas as fontes e um limite inferior de um milhão de passageiros nos aeroportos. 
Os resultados mostram as posições dos aeroportos em relação à fronteira da eficiência, consideram-se como 
entradas do processo: passageiros e cargas e como saída a receita. A análise mostra os aeroportos eficientes e os 
trajetos que aqueles aeroportos fora da zona da eficiência deveriam percorrer. Os aeroportos europeus e alguns 
asiáticos ficaram bem posicionados o que indica que suas estratégias poderiam ser consideradas inspiração para 
aeroportos de mais baixo desempenho. A análise mostra também que o bom desempenho de alguns aeroportos é 
devido às circunstâncias operacionais específicas, e deve ser considerada apenas para casos especiais. 
 
1 INTRODUÇÃO 
A visão tradicional na qual o aeroporto era visto unicamente como uma utilidade pública 
subsidiada pelo governo, evoluiu para uma visão comercial (Doganis e Nuutinen, 1983; Caves 
e Gosling, 1999). Alguns governos, inicialmente na Europa, perceberam a potencialidade 
comercial dos aeroportos e resolveram criar empresas aeroportuárias, que poderiam gerir os 
aeroportos de forma autônoma, desobrigando os governos de aporte de subsídios. Na 
realidade muitas dessas empresas passaram a ser geridas como verdadeiros empreendimentos 
comerciais independentes, e até privatizadas. Esta evolução leva a uma discussão importante 
sobre a maneira como as atividades aeroportuárias são financiadas. Pelo menos três grandes 
grupos de recursos precisam ser analisados: subsídios do governo, receitas aeronáuticas e 
receitas não-aeronáuticas. 
 
A gestão de aeroportos tem se pautado fortemente na avaliação da eficiência (ATRS, 2007; 
Graham, 2008). Para tal, várias metodologias como Total Factor Productivity (TFP) e Data 
Envelopment Analysis (DEA) têm sido utilizadas nas análises. Essas ferramentas indicam o 
posicionamento de um aeroporto em relação aos demais. Neste sentido, tais ferramentas 
apontam para possíveis ações de melhorias a serem tomadas (Fernandes e Pacheco, 2002; 
Pacheco e Fernandes, 2003). Embora o aeroporto, de forma geral, não esteja sujeito ao 
processo de concorrência direta por outro aeroporto a percepção de posicionamento é um 
primeiro indicador da qualidade de sua gestão. 
 
A receita é um output muito importante para qualquer indústria. No caso da indústria 
aeroportuária, esse produto é mensurado através de receitas aeronáuticas e não aeronáuticas 
(Senguttuvan, 2007). As receitas operacionais dizem respeito à aviação e atividades de 
passageiros. As receitas comerciais incluem as receitas resultantes das seguintes atividades: 
arrendamento de áreas para exploração agrícola, arrendamentos de áreas para a publicidade, 
arrendamento de áreas em geral, percentual sobre a venda de combustível de aeronave, 
arrendamento de áreas às companhias de transporte aéreo, exploração de áreas destinadas a 
estacionamento de veículos, áreas arrendadas a locadoras de automóveis, lojas francas, 
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restaurantes, lanchonetes e bares, equipamentos de facilitação de serviços, e outras receitas 
comerciais (Pacheco et al., 2006). 
 
Sendo o aeroporto uma organização de características particulares, envolvendo aspectos 
comerciais, logísticos, de segurança operacional e, ainda, de infra-estrutura básica para o 
desenvolvimento regional se justifica um aprofundamento de pesquisas específicas para este 
tipo de organização. A seguir, é feita uma breve revisão da literatura de análise de 
desempenho de aeroportos. Após a apresentação do Estudo de Caso é desenvolvida uma 
discussão da relação entre os geradores de receita e a própria receita dos aeroportos a nível 
mundial. 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
São muitos os artigos publicados sobre produtividade ou performance em aeroportos. Este 
assunto se tornou mais conhecido através da publicação de resultados de pesquisa de duas 
instituições: o PCL (Polytechnic of Central London), hoje com a denominação de University 
of Westminster, e do ITA (Institut du Transport Aerien), localizado em Paris. 
 
O antigo PCL publicou, em 1978, o estudo de Doganis et al. denominado Airport Economics 
in the Seventies. Neste estudo é enfocada a análise econômica e financeira dos 22 principais 
aeroportos ingleses da época. Todavia é também conduzida uma abordagem sucinta da 
avaliação da performance aeroportuária, tendo sido utilizada como ferramenta a regressão 
múltipla. De fato esse foi o primeiro trabalho formal de que se tem notícia na área de 
produtividade aeroportuária.  
 
Doganis e Nuutinen (1983) apresentaram um estudo econômico envolvendo 14 aeroportos 
europeus. Neste estudo, os aeroportos foram analisados tanto sob a ótica econômica como 
financeira. Foi abordada também, a questão dos indicadores de desempenho aeroportuário. 
 
Em 1995, Doganis et al. elaboraram uma pesquisa sobre a performance de 25 aeroportos 
europeus. Após descreverem os objetivos do estudo, eles passaram a definir os conceitos de 
performance utilizados no trabalho, sendo citadas técnicas de avaliação parcial e total de 
produtividade, além da menção à técnica de Data Envelopment Analysis (DEA). Apesar de 
ser sido feita menção à técnica de DEA, é dito que ela ainda não foi aplicada a nenhum estudo 
aeroportuário.  
 
Martín e Román (2001) aplicaram DEA para avaliar a performance de 37 aeroportos 
espanhóis. Eles estavam preocupados em conhecer o nível da performance desses aeroportos, 
antes que se inicie o processo de privatização dos aeroportos na Espanha. Os dados utilizados 
são referentes ao ano de 1997, e através da modelagem obtém-se que do total dos aeroportos 
da amostra, apenas 11 operam na fronteira da eficiência. Eles ressaltaram que o pensamento 
de que a corporação ou privatização irá melhorar a performance dos aeroportos, para ser 
efetiva, necessita ser acompanhada de um processo de regulação econômica. 
 
Pels et al. (2001) através de DEA analisaram a eficiência relativa para um conjunto de 34 
aeroportos europeus durante o período de 1995 a 1997, e acharam que a maioria desses 
aeroportos estão operando com retorno de escala crescente. 
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Fernandes e Pacheco (2002) examinaram a eficiência de 35 aeroportos brasileiros no que diz 
respeito à capacidade física de componentes aeroportuários, tendo Yu (2004) expandido esse 
trabalho com a inclusão de variáveis relacionadas com o meio ambiente e, adequando-o às 
características dos aeroportos domésticos de Taiwan. 
 
Oum et al. (2003) fazem um sumário do relatório de 2002 sobre benchmarking de aeroportos, 
conduzido pela Air Transport Research Society, onde é medida e comparada a eficiência 
produtiva para uma amostra relativa a 50 aeroportos situados na borda do Pacífico, Europa e 
América do Norte. Eles abordam na análise alguns fatores que estão além do controle 
gerencial do aeroporto como estrutura da propriedade isto é, se o empreendimento é de 
natureza pública, privado ou misto, tamanho do aeroporto, tamanho médio da aeronave e 
composição do tráfego no aeroporto.  
 
Yoshida e Fujimoto (2004) utilizaram as metodologias TFP e DEA para medir a eficiência de 
67 aeroportos japoneses envolvendo desde os aeroportos internacionais até pequenos 
aeroportos regionais. Para tanto, eles utilizaram 4 inputs e 3 outputs abrangendo o lado de 
terra e o lado ar do aeroporto. Através dos diferentes procedimentos TFP e DEA, eles 
chegaram aos mesmos resultados de que os aeroportos regionais nas ilhas são mais eficientes 
que os aeroportos na terra firme.  
 
Sarkis e Talluri (2004) avaliaram a eficiência operacional dos 44 principais aeroportos norte-
americanos utilizando DEA e métodos de cluster. Eles desenvolveram uma metodologia para 
avaliação do desempenho e melhorias para esses aeroportos.  
 
Martín e Román aplicaram (2006) Surface Measure of Overall  Performance (SMOP) e Data 
Envelopment Analysis (DEA) como métodos para analisar o desempenho relativo de cada 
aeroporto espanhol individual, e classificar quanto a eficiência . A maioria de aeroportos tem 
comparado previamente sua eficiência de acordo com os resultados de algumas relações 
parciais da produtividade. Entretanto, esta aproximação não fornece uma boa compreensão do 
desempenho total dos aeroportos. Por este motivo, utilizaram seis aproximações diferentes da 
classificação a fim de classificar inteiramente o desempenho de aeroportos espanhóis. 
 
Pacheco et al. (2006) utilizando DEA, numa análise bi-dimensional, analisaram a eficiência 
gerencial de 35 aeroportos domésticos brasileiros, juntamente com a eficiência física desses 
mesmos aeroportos. Este estudo usa técnicas da análise do envolvimento dos dados para 
investigar os impactos das mudanças no estilo administrativo no desempenho dos aeroportos 
entre 1998 e 2001. Apesar de um declínio no desempenho operacional, houve melhora do 
desempenho financeiro. Fernandes e Pacheco (2007) usaram o Balanced Scorecard dinâmico 
(DBSC) com a principal finalidade de indicar maneiras da execução da estratégia aos gerentes 
para equipá-los com as ferramentas mais eficientes da tomada de decisão.  
 
Malighetti et al. (2007) estudaram a eficiência dos aeroportos italianos e, para isso, aplicaram 
o modelo do DEA a 34 aeroportos. Os resultados foram que os grandes aeroportos são mais 
eficientes que os domésticos e regionais. A regressão de Tobit nas contagens estimadas do 
DEA mostra que a eficiência está relacionada positivamente com a privatização.  
 
Pathomsiri et al. (2008) analisaram a produtividade de 56 aeroportos norte americanos, 
durante o período de 2000 a 2003. Em sua análise eles utilizaram tanto outputs desirable e 
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undesirable (isto é, atrasos) usando como suporte técnico função não paramétrica. Oum et al. 
(2008) estudaram os efeitos da posse na eficiência econômica em aeroportos aplicando a 
análise estocástica da fronteira com dados dos principais aeroportos do mundo.  
 
Barros (2008) estudou o modelo estocástico aleatório da fronteira para estimar a eficiência 
técnica de aeroportos britânicos. Os aeroportos são classificados de acordo com sua 
produtividade para o período 2000-2005 e as variáveis homogêneas e heterogêneas em função 
de custo. Barros e Weber (2009) continuaram os estudos sobre produtividade dos aeroportos 
do Reino Unido, analisando uma amostra de 27 aeroportos abrangendo o período de 2000 a 
2005. Eles concluiram que os aeroportos tiveram em média produtividade decrescente durante 
o período analisado. 
 
Pode-se observar na revisão bibliográfica que as pesquisas sobre aeroportos, embora ampla, 
ainda são restritas a regiões, existindo oportunidade de se explorar a comparação 
internacional. Embora as diferenças regionais do mundo possam dificultar a comparação da 
produtividade de aeroportos, a busca de benchmarking internacional trará percepções úteis 
para os gestores de aeroportos. 
 
3 METODOLOGIA 
 
Embora este artigo utilize inferência estatística, como análise de regressão e análise gráfica 
em suas discussões, a base conceitual que norteia a análise é a da fronteira de eficiência 
através da análise envoltória de dados (DEA – “Data envelopment Analysis”). No contexto, se 
busca evitar a noção precisa que a análise matemática induz. Através da análise gráfica busca-
se definir grupos de aeroportos em torno da fronteira da eficiência. 
 
O processo de busca da excelência passa necessariamente pela avaliação de desempenho 
organizacional. A metodologia DEA, proposta inicialmente por Charnes et al. (1978 e 1979), 
propicia uma abordagem multicritério adequada à avaliação de performance, onde podem ser 
considerados diversos inputs e outputs. A abordagem DEA permite definir objetivos voltados 
para a minimização de inputs, isto é, para a utilização da menor quantidade de recursos para a 
obtenção de um determinado resultado, ou a maximização de outputs, isto é, a obtenção do 
melhor resultado pela aplicação de um determinado nível de recursos. O modelo chama a 
unidade observacional de DMU (“Decision Making Unit”), a qual em nosso estudo são os 
aeroportos.  
 
As organizações buscam o máximo de resultados considerando os recursos existentes. A 
Figura 1 mostra um exemplo considerando-se dois outputs e um input, o qual pode ser 
generalizado para uma abordagem n-dimensional. Neste caso é traçada uma fronteira das 
melhores relações de resultados considerando-se um determinado patamar de recursos. 
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Figura 1: Eficiência de Resultados 

 
A Figura 2 mostra um exemplo considerando-se dois inputs e um output, o qual pode ser 
generalizado para uma abordagem n-dimensional. Neste caso é traçada uma fronteira das 
melhores relações que minimizam recursos considerando-se um determinado resultado. 
 

 
Figura 2: Eficiência de Recursos 

 
Nas Figuras 1 e 2, as observações A, D e E são determinantes da fronteira de eficiência. O 
ponto B se constitui de uma observação ineficiente que tem D e E como referências para 
buscar a eficiência de uso de seus recursos, o qual tem como uma melhor opção o ponto C. 
 
Banker et al. (1989) e Charnes et al. (1994) apresentam as diversas formulações 
desenvolvidas para os conceitos de fronteira da eficiência apresentados nas Figuras 1 e 2. Na 
pesquisa aqui desenvolvida a questão principal diz respeito à otimização da relação 
inputs/outputs, considerando-se ambas as orientações. Desta forma, analisaremos as 
abordagens orientadas para o input e para output no modelo de rendimento variável de escala 
(VRS), uma vez que estamos nos referindo a organizações de tamanhos diversos. Embora a 
modelagem DEA dê uma medida precisa da eficiência, é necessário se olhar com cautela os 
resultados, uma vez que as análises se limitam a um conjunto de dados que representam 
parcialmente a real produtividade de cada unidade observacional. 
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4 ESTUDO DE CASO 
O estudo de caso envolve 138 aeroportos de várias partes do mundo: 63 da América do Norte; 
34 da Europa; 23 da Ásia; e 18 do Brasil, cujos dados, com exceção dos aeroportos 
brasileiros, fazem parte do estudo de produtividade de aeroportos da ATRS (2007).  Para os 
aeroportos brasileiros, os dados utilizados foram obtidos através Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 
 
Os aeroportos estão identificados pela sigla de três letras da IATA (Anexo) sendo o ano de 
2005 selecionado para o estudo. Foram considerados aeroportos com receita total anual pouco 
superior a 3 milhões de dólares até aeroportos com receita total próxima a 2 bilhões de dólares 
norte- americanos (US$). Quanto a passageiros, têm-se aeroportos que processaram em 2005 
pouco mais de 1 milhão até aeroportos com quase 86 milhões de passageiros. A maior parte 
dos aeroportos possui tanto tráfego doméstico quanto internacional de passageiros, no entanto, 
existem casos com apenas um tipo de tráfego (três aeroportos somente tráfego internacional e 
nove somente tráfego doméstico).  
 
 Para Oum et al. (2008) uma vez que os serviços não - aeronáuticos incluem inúmeros itens e 
atividades, sendo muito difícil, construir um índice de preços “único” que seja coerente para 
todos os aeroportos em diversos países e ao longo do tempo. O Power Purchase Parity (PPP) 
parece ser a única opção viável nessas condições, pois busca ajustar as mudanças no mercado 
de taxas de câmbio e as alterações em tempo real global dos níveis de preços dos diferentes 
países ao longo do tempo. A inclusão de serviços não - aeronáuticos também nos permite 
analisar a eficiência das implicações da diversificação das estratégias nesse setor. O Power 
Purchase Parity (PPP) tenta eliminar a diferença entre níveis dos preços em países diferentes, 
convertendo moedas com base nas quantidades exigidas em cada país para comprar uma cesta 
definida de produtos e serviços. Assim sendo, os dados monetários dos aeroportos brasileiros 
foram transformados para US$ com base nos estudos do World Bank (2007) sobre PPP. 
 
São várias as fontes de receitas dos aeroportos, uma divisão tradicional é a de receitas 
aeronáuticas (AR) e não aeronáuticas (NAR). A Figura 3 mostra a relação entre receitas 
aeronáuticas e receitas não aeronáuticas dos aeroportos da amostra. Uma linha diagonal 
demarca o limite onde estas duas receitas se igualam. Observa-se na Figura 3 que dos quatro 
aeroportos de maior receita da amostra Frankfurt se destaca em receita não aeronáutica e de 
forma oposta Narita se destaca em receita aeronáutica, os aeroportos Charles de Gaulle e 
Heathrow se equilibram quanto a estas receitas. Embora a literatura venha apontando para 
importância dos gestores de aeroportos observarem a obtenção de receitas não aeronáutica, é 
necessário se considerar as condições locais do aeroporto e seu papel na malha aeroportuária.  
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Figura 3: Relação receita não aeronáutica (NAR) e aeronáutica (AR) - 2005 

 
Inicialmente, há a necessidade de se definir as características que melhor descrevem a 
performance aeroportuária para o objetivo do estudo, isto é, quais os outputs que são 
relevantes, assim como quais as combinações dos fatores de produção disponíveis para o 
aeroporto. Sabemos, por exemplo, que o aeroporto na área operacional lida basicamente com 
aeronaves, passageiros e carga, para obter receitas. Assim, na etapa de seleção dos inputs, 
seria razoável que essas três variáveis fossem incluídas no processo de modelagem. Todavia, 
o movimento de aeronaves em um aeroporto não é uma medida precisa, em decorrência de 
que a aeronave em si não é uma medida padrão. Isto se deve ao fato de haver grande 
variabilidade nos diferentes tipos de aeronaves e, conseqüentemente, propiciando que haja 
características de carga paga bastante diferenciadas. Assim, é preferível utilizar como medida 
de input, os movimentos de passageiros e cargas (Doganis e Nuutinen, 1983). As condições, 
nas quais os aeroportos operam definem não somente os outputs, como também os inputs. 
Nesse estudo utilizamos dois outputs e três inputs para o ano de 2005 que estão relacionados a 
seguir: 
 
Outputs: 
 
AR - receita aeronáutica, em milhões US$; 
NAR – receita não aeronáutica, em milhões US$; 
 
Inputs: 
 
PAXD - passageiros domésticos embarcados mais desembarcados; 
PAXI - passageiros internacionais embarcados mais desembarcados; 
CART - carga total. 
 
5 RESULTADOS 
Embora, não se vá fazer um estudo voltado para a lucratividade dos aeroportos, é interessante 
notar que existe uma tendência bastante clara da relação receita total (TR) e custo operacional 
(OC), como pode ser visto na Figura 4. À medida que a receita total vai ficando mais 
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volumosa, se observa uma maior dispersão, o que pode ser derivado da estratégia gerencial ou 
das condições locais. Ao aeroportos de Charles de Gaulle e Frankfurt possuem uma relação de 
custos mais elevada do que Heathrow e Narita, o que pode sugerir que os dois primeiros 
podem buscar uma melhor gestão financeira. No entanto, esses 4 aeroportos como pode ser 
visto através da Figura 4 destacam-se dos demais com relação à receita total. 
 

 
Figura 4: Relação receita total  (TR) e custo operacional (OC) - 2005 

 
Na Figura 5 é apresentada uma comparação da relação entre receita total e passageiro total na 
qual pode-se observar que os aeroportos de Charles de Gaulle, Frankfurt, Heathrow e Narita 
definem uma fronteira de eficiência destacada em relação aos demais. Esses aeroportos 
juntamente com os aeroportos de Kansai e Pinang desenham uma fronteira de eficiência 
considerando-se passageiros e receita total. No entanto, logo abaixo desta fronteria pode-se 
observar a formação de uma outra fronteira formada pelos aeroportos de Amsterdam, 
Cologne, Dusseldorf, Icheon, Munich, Vienna e Zurich, sendo que nestas posições não são 
observados aeroportos da América do Norte nem brasileiros. Os principais aeroportos 
brasileiros, Galeão e Guarulhos se encontram próximos à segunda fronteira descrita e o 
aeroporto de Congonhas se encontra na faixa mais baixa da relação acima descrita. Embora a 
relação entre a receita total e passageiro total não seja um indicador absoluto da gestão 
eficiente dos aeroportos, ela nos indica alguns aeroportos que se destacam e que podem vir a 
ser referência para os demais.  
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Figura 5: Relação receita total  (TR) e movimento de passageiros (TPAX) - 2005 

 
Dada a incerteza envolvida na medição de uma fronteira da eficiência, sugere-se a adoção de 
um critério de zonas de eficiência, onde se teria uma medição mais abrangente de aeroportos 
eficientes. Nas Figuras 6 e 7, pode-se observar a formação de zonas de eficiência que 
permitem melhor visualização e análise do desempenho dos aeroportos que acomodam o nível 
de incerteza dos resultados da análise numérica. 
 
O DEA gráfico de 2 outputs e 1 input apresentada na Figura 6, auxilia a visualização de 
orientação para a gestão dos aeroportos. O quadrilátero: origem, A, Kansai, Pinang, origem; 
contêm quase a totalidade dos aeroportos da amostra, sendo que apenas 3 aeroportos ficaram 
fora: Manaus, Shanghai Hongqiao e Shanghai Pudong. Estes aeroportos são exemplos de 
situações onde existem características específicas que dominam a orientação para a obtenção 
de receitas. O aeroporto de Manaus localizado no coração da Região Amazônica, possui uma 
Zona Industrial de Livre Comércio com incentivos fiscais, tendo um elevado movimento de 
carga tanto para internalização de insumos, quanto para distribuição de produtos de alto valor 
agregado produzidos na Zona Franca de Manaus. Os aeroportos de Shanghai Hongqiao e 
Shanghai Pudong estão situados na cidade de Shanghai, que está se inserindo no mecanismo 
de comércio da economia mundial; a cidade de Shangai pode ser considerada uma das cidades 
mais dinâmicas da China. O segmento de reta origem até B delimita o limite onde a relação 
NAR/PAX é igual a AR/PAX. Os segmentos de reta partindo da origem e encontrando as 
fronteiras de eficiência mostram as possíveis rotas e referências para os aeroportos. Por 
exemplo, os aeroportos brasileiros Galeão e Guarulhos poderiam buscar evoluir em direção ao 
aeroporto de Kansai, tendo como referência intermediaria o aeroporto de Incheon. Podemos 
também observar, através da Figura 6, um conjunto de aeroportos que desenham o que 
poderia se chamar de uma zona de eficiência: Charles de Gaulle, Cologne, Dusseldorf, 
Heathrow, Incheon, Munich, Vienna e Zurich, verifica-se que a exceção de Incheon, todos são 
europeus. 
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Outro aspecto que pode ser observado na Figura 6 é a fronteira definida por Kansai e Pinang 
se mostra muito distante dos demais aeroportos, podendo sugerir especificidades 
características desses aeroportos. Particularmente, na questão do Transporte Aéreo, onde a 
demanda é derivada do desenvolvimento econômico local e da logística dos usuários, as 
especificidades podem ser muito acentuadas. Assim, uma excelente gestão de um aeroporto 
pode não produzir os resultados esperados em alguns aeroportos devido a fatores fora do 
controle do administrador aeroportuário. 
 

 
Figura 6: Fronteira da eficiência da relação receita aeronáutica (AR) e não aeronáutica 

(NAR) com passageiros (PAX) - 2005 
 
Na Figura 7 a análise gráfica DEA de 2 inputs e 1 output permite a observação da variação 
dos passageiros totais e da carga total em relação a receita total. Os aeroportos europeus e a 
maioria dos aeroportos na zona de eficiência da relação receita aeronáutica e receita não 
aeronáutica apresentada na Figura 6 mostraram-se eficientes também nessa representação 
gráfica. Esses aeroportos que formam uma zona de eficiência indicam os caminhos e 
referências que os aeroportos devem seguir em busca da eficiência de recursos.  O aeroporto 
do Galeão que estava em um patamar abaixo da fronteira na Figura 6, se uniu à zona de 
eficiência na Figura 7. Já os aeroportos de Winnipeg no Canadá, Xiamen Gaoqi na China, 
Charlotte, Cincinnati, Indianapolis, Louisville e Memphis e Ontario nos Estados Unidos e 
Chiang Mai e Hat Yai na Tailândia são considerados ineficientes como pode ser visto na 
Figura 7. 
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Figura 7: Fronteira da eficiência da relação passageiros total (PAXT) e carga total (CART) 

com receita total (TR) - 2005 
 
As Figuras 6 e 7 foram divididas em três regiões, são elas: zona de eficiência, zona de média 
eficiência, e zona de ineficiência. Considerando a eficiência dos resultados representados na 
Figura 6 e a eficiência dos recursos representados na Figura 7, a classificação observada foi 
praticamente a mesma; tendo a maioria dos aeroportos asiáticos e europeus ficado na região 
de benchmarking de performance. Dois aeroportos brasileiros, Guarulhos e Manaus ficaram 
na zona de eficiência. O primeiro possui um equilíbrio entre receita aeronáutica e receita não 
aeronáutica, enquanto o segundo se posiciona principalmente pela receita não aeronáutica. A 
importância da carga como instrumento gerador de receita não aeronáutica se faz presente em 
aeroportos como Manaus. Vários aeroportos ficam na considerada zona ineficiente, em ambas 
as análises, com destaque para os aeroportos norte-americanos, conforme pode ser visto em 
anexo. 
 
6 CONCLUSÕES 
É importante para a avaliação de desempenho se olhar os diversos aspectos das variáveis 
sendo analisadas. Desta forma, a análise multivariável do DEA, a análise estatística e a análise 
gráfica auxiliam a se ver a consistência das avaliações, pois um aeroporto pode ir para a 
fronteira da eficiência por uma característica especial que não seja relevante para outro. O 
rumo de desenvolvimento dos aeroportos é fortemente orientado pelo ambiente externo, 
regulação, condições locais, papel do aeroporto na malha etc. A escolha de benchmarkings é 
muito importante para aqueles aeroportos que estão fora da fronteira da eficiência, pois eles 
influenciam de forma fundamental nas escolhas de investimentos. Naturalmente que novos 
paradigmas podem ser estabelecidos, no entanto, a busca de um caminho totalmente novo é 
uma escolha de maior risco. 
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A análise realizada mostra caminhos para desenvolvimento voltados para as receitas 
aeronáuticas, para as receitas não aeronáuticas e para ambas. Os benchmarkings de 
desempenho internacional foram identificados em uma amostra de 138 aeroportos com 
movimento de passageiros, em 2005, maior que 1 milhão. Nas análises apresentadas, os 
principais aeroportos europeus estão localizados na zona de eficiência e 60% dos aeroportos 
norte americanos são considerados ineficientes, entre eles: Atlanta e Chicago que apresentam 
grande quantidade de passageiros e movimentos de aeronaves e Los Angeles que transporta 
grande quantidade de carga. O destaque dos aeroportos da Ásia na fronteira da eficiência 
indica para o surgimento de novos paradigmas na gestão de aeroportos. Países emergentes 
como o Brasil, que têm seus principais aeroportos com padrões de eficiência longe da 
fronteira da eficiência, necessitam ampliar o processo de pesquisa nesta área. Ser um seguidor 
eficiente pode ser uma boa estratégia quando não se tem recursos para financiar a inovação. 
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RESUMO 
Dentro do cenário militar, o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) não é recente. As possíveis 
utilizações civis estão sendo estudadas há algumas décadas. Vários são os fatores que necessitam ser mais bem 
esclarecidos para que estas utilizações possam vir a ser totalmente aproveitadas, dentre eles, as regulamentações, 
as legislações e os estudos que comprovem que a inserção de VANTs não modifica os níveis de segurança hoje 
alcançados no espaço aéreo civil. No Brasil, uma utilização de VANTs já se transformou em realidade, o uso de 
VANTs para auxílio na vigilância de fronteiras. O presente artigo não objetiva mostrar que os níveis de 
segurança obtidos com a utilização de VANTs para esta tarefa serão satisfatórios, mas sim chamar a atenção para 
a necessidade de que tais níveis sejam estudados. 
 
ABSTRACT 
Within the military scenario, Unmanned Air Vehicles (UAVs) have been used for quite a while. The possible 
civilian use has been studied for some decades. There are many factors that need to be cleared for all the 
applications to be used, including regulation, legislation and studies that prove that the insertion of UAVs will 
not modify the security levels reached in the civilian air space. In Brazil, a use of UAVs has already come true, 
the use of UAVs for monitoring borders. The project does not aim to show that the security levels obtained with 
the use of UAVs will be satisfactory, but to call attention to the needs of studying these levels. 
 
1 INTRODUÇÃO 
A utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para várias tarefas já é uma 
realidade mundial. No Brasil também já há várias movimentações no sentido de explorar as 
potenciais aplicações que podem ser atribuídas a estes veículos aéreos. Uma das grandes 
possibilidades, que já começa a ser colocada em prática, é a vigilância de fronteiras. O 
objetivo deste trabalho é abordar os níveis de segurança na utilização de VANTs com fins 
civis e com sobrevoos sobre áreas, muito ou pouco, povoadas. 
 
São várias as possíveis aplicações de VANTs no cenário civil, entre elas o patrulhamento 
urbano e de áreas de conflito, inspeção de grandes estruturas físicas, monitoramento de áreas 
agrícolas e vigilância de fronteiras. 
 
Este artigo irá abordar, em particular, o cenário “Vigilância de Fronteiras”, aplicação que já 
está sendo viabilizada pela Polícia Federal, responsável por essa tarefa (PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, 2002). Com a aquisição, em meados de 2009, de alguns VANTs israelenses, a 
utilização de VANTs já é uma realidade. Realidade essa que precisa de maiores estudos que 
comprovem a segurança da aplicação. 
 
2 CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO “VIGILÂNCIA DE FRONTEIRAS” 
O Brasil possui 23.127 km de fronteiras, sendo 7.408 km marítimas e 15.719 km terrestres. A 
fronteira marítima tem seus limites determinados pela foz do rio Oiapoque, ao norte, e o 
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arroio Chuí, ao sul (CEPEN, 2008). Na parte terrestre, com exceção do Chile e do Equador, o 
Brasil faz fronteira com todos os demais países da América do Sul. 
 
A responsabilidade de fiscalização das fronteiras no Brasil é da Polícia Federal e fazem parte 
das suas atribuições, segundo a Lei 10.446, de oito de maio de 2002 (PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, 2008), a fiscalização da entrada e saída de pessoas do país, controle dos meios 
de transporte que fazem o tráfego internacional e a investigação e combate aos crimes 
nacionais ou transnacionais que ocorram ou iniciem na faixa de fronteira, tais como tráfico de 
armas, drogas, furto ou roubo de veículos, crimes contra a fauna e a flora, exploração ilegal de 
madeira e biopirataria. 
 
Na Figura 1 pode-se ter uma idéia de toda a extensão das fronteiras terrestre e marítima do 
Brasil (CITYBRAZIL, 2008). 

 

Figura 1: Mapa do Brasil com suas fronteiras, extraído de (CITYBRAZIL, 2008) 

 
Devido às dimensões continentais do Brasil, essa tarefa de fiscalização torna-se bastante 
difícil. Ao longo de toda a fronteira terrestre, há apenas 23 postos oficiais de fiscalização da 
Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério da Saúde (ESCALA, 2008). A grande 
quantidade de rios que transpassam as fronteiras possibilita ainda maior facilidade para o 
tráfico e evasão de riquezas. 
 
Neste contexto, o uso de VANTs como instrumento auxiliar na vigilância de fronteiras pode 
ser de muita utilidade. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, em 17 de outubro de 2008, 
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declarou que o Brasil trabalhará para desenvolver e produzir Veículos Aéreos Não Tripulados 
para a fiscalização das fronteiras (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2008). 
 
Tem-se, então, com uma visão de curto prazo, uma perspectiva de sobrevoo de VANTs no 
espaço aéreo civil para auxílio na vigilância e fiscalização das fronteiras brasileiras, já que a 
declaração do ministro Jobim se concretizou, não na produção de VANTs nacionais, mas na 
aquisição de VANTs israelense (G1, 2009). 
 
3 MODELOS PARA CÁLCULO DE NÍVEIS DE SEGURANÇA RELACIONADOS 

À OPERAÇÃO DE VANTS 
Foram encontrados na literatura alguns modelos que objetivam chegar a uma metodologia 
para se fazer os cálculos de níveis de segurança e níveis de confiabilidade esperados para a 
operação dos VANTs no espaço aéreo. Alguns são modelos mais simples, que fornecem uma 
análise aproximada, levando em conta poucos parâmetros. Outros são mais complexos, 
refinando as equações para o cálculo e contando com a utilização de mais parâmetros, 
tentando abranger a maior quantidade de incertezas possível. 
 
A seguir são apresentados, de forma sucinta, os cinco modelos selecionados para os estudos, 
com suas respectivas equações. Vale destacar que os modelos estudados tratam, de forma 
relacionada à segurança, somente da queda do VANT e do seu consequente impacto com o 
solo. 
 
3.1 Modelo Americano – MIT-ICAT 
Este modelo foi proposto por Roland E. Weibel e R. John Hansman, em um artigo de março 
de 2005, para o Internacional Center for Air Transportation (ICAT) do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) (WEIBEL; HANSMAN, 2005). 
 
A expressão proposta na Equação (1) procura calcular o Nível de Segurança Esperado (ELS), 
e entram no seu cálculo o Tempo Médio Entre Falhas (MTBF), a Área de Exposição aos 
Destroços do VANT (Aexp), a Densidade Populacional do local da queda (ρ), o Fator de 
Penetração (Ppen) e o Fator de Mitigação (Pmit).  
 

                                       1 
 
3.2 Modelo Americano – NASA-USAF 
O estudo feito por Jerey S. Claxton e Donald F. Linton, e publicado em setembro de 2002 
pelo American Institute of Aeronautics and Astronautics (CLAXTON; LINTON, 2002), é 
uma colaboração entre a National Aeronautics and Space Administration (NASA) e a United 
States Air Force (USAF) para desenvolver um sistema que reduza os custos e os prazos para a 
aprovação de novas classes de VANTs. 
 
Este estudo trata tanto do planejamento da missão quanto do voo em tempo real. Todo o 
processo começa com o cálculo da Expectativa de Casualidade para um Fragmento do 
Veículo (Ecf), cálculo que utiliza a Probabilidade de Impacto (Pi), a Densidade Populacional 
da área do impacto (Pd) e a Área de Casualidade do Fragmento (Ac), conforme apresentado na 
Equação (2). 

                                                          2 
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3.3 Modelo Sueco – SASA 
Apesar da falta de regulamentação por parte do governo, e devido ao progresso no número de 
projetos envolvendo VANTs na Suécia, a Swedish Aviation Safety Authrority (SASA) 
realizou um estudo visando calcular a probabilidade permitida para condições de falha 
envolvendo possíveis danos a pessoas no solo (WIKLUND, 2003). 
 
A expressão para cálculo do nível de segurança esperado foi retirada e adaptada do 
documento Suggested Flight Approval Process for Unmanned Air Vehicles (UAVs), publicado 
pela AeroVations Associates. A fórmula procura pelo número de fatalidades resultante de uma 
colisão, por hora de voo (nfatalidade), e entram nos cálculos a probabilidade de uma falha que 
induza à colisão, por hora de voo (pc|f), a densidade populacional da área onde houve a colisão 
(dpopulacional), e a área de localização da colisão, dentro da qual pessoas não envolvidas 
diretamente com o voo poderão sofrer danos, de acordo com o apresentado na Equação (3). 
 

                                           3 
 
3.4 Modelo Australiano – Universidade de Queensland 
O estudo comandado por Reece Clothier, pesquisador e estudante de doutorado da 
Universidade de Queensland, apresentado no 2nd Australasian Unmanned Air Vehicles 
Conference (CLOTHIER et al., 2007), em março de 2007, propõe o desenvolvimento de 
novas ferramentas para análise de riscos como maneira de auxiliar nas tomadas de decisões. 
Para avaliar o número esperado de casualidades por hora de voo de operação (CE), entram 
nos cálculos a taxa de falha não coberta do VANT por hora de voo (λ), que no estudo é 
considerado como 1x10-5; a probabilidade condicional de que uma colisão resulte em uma 
casualidade (Pcasualidade|colisão); a probabilidade condicional de que um impacto do VANT em 
um local específico colida com uma pessoa (Pcolisão|impacto); e a probabilidade de uma 
plataforma impactar em um local específico (Pimpacto), conforme apresentado na Equação (4). 
 

                             4 
 
O parâmetro Pcolisão|impacto é ainda desmembrado em um novo cálculo em que entram a 
densidade populacional da área do impacto e a área letal de impacto do VANT. A área letal de 
impacto é desmembrada ainda em outras duas expressões, uma para cálculo da área letal, no 
caso de queda do VANT no modo planagem, e outra para cálculo da área letal, no caso de 
queda vertical. 
 
3.5 Modelo Inglês - Unmanned Aerial Vehicle Systems Association (UAVSA) 
Este foi um estudo apresentado por André J. Clot, no UK UAV Operations Working Group 
CAA House, em Kingsway, Londres, em agosto de 2000 (CLOT, 2000). 
 
Nesse estudo foi modelada uma equação para mensurar a probabilidade de um evento severo, 
no caso do impacto de um VANT com o solo. Essa equação calcula a probabilidade de um 
evento severo resultante de um impacto com o solo de um VANT, por hora de voo (Pgsevero), 
conforme Equação (5). Nesse cálculo entram a probabilidade de uma falha, resultando em um 
impacto sem controle de um VANT com o solo por hora de voo (Pf); a área projetada do 
espalhamento letal do veículo aéreo (Aletal); e a densidade populacional da área de operação 
(dpopulacional). 
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                                              5 
4 METODOLOGIA PROPOSTA PARA ESCOLHA DO MODELO MAIS 

ADEQUADO PARA CÁLCULO DOS NÍVEIS DE SEGURANÇA DE UM VANT  
O processo de sugestão de modelo mais adequado para cálculo de níveis de segurança para 
vigilância de fronteiras, proposto neste trabalho, consiste das seguintes etapas (OLIVEIRA, 
2009): 

1. Primeiramente são levantadas as principais características que compõem cada um dos 
cenários para utilização do VANT; 

2. Análise da importância de cada um dos parâmetros comuns aos processos de cálculo 
de níveis de segurança esperados utilizados nas equações dos modelos estudados, em 
relação ao cenário em que serão aplicados. São avaliadas as relevâncias dos 
parâmetros para cada cenário para se obter as prioridades dos parâmetros; 

3. De acordo com a análise feita na etapa 2, monta-se a matriz de comparação paritária 
dos parâmetros, de acordo com os critérios da metodologia Analytic Hierarchy 
Process (AHP); 

4. Após a etapa 3, obtém-se uma matriz de pesos que representam as importâncias de 
cada um dos parâmetros dentro do cenário em questão; 

5. O passo seguinte é a montagem de uma matriz para cada parâmetro analisado, em que 
as linhas e colunas dessas matrizes são compostas pelos modelos estudados. É feita 
então uma comparação paritária entre os modelos, levando em consideração como 
cada um deles trata o parâmetro em questão. Essas matrizes são processadas conforme 
a metodologia AHP e, ao final do processamento, têm-se novas matrizes de pesos que 
correspondem à forma como cada modelo trata o parâmetro analisado; 

6. É feita a junção dos resultados obtidos nas etapas 4 e 5, obtendo-se o modelo para 
cálculo de níveis de segurança mais indicado para ser utilizado dentro do cenário 
escolhido; e 

7. De acordo com as características do cenário avaliado, é escolhido o tipo de VANT 
mais adequado para utilização. 

 
Depois de escolhido o modelo para cálculo para níveis de segurança e o tipo de VANT mais 
indicado para o cenário analisado, é feita a aplicação no estudo de caso. 
 
A metodologia AHP, usada como ferramenta auxiliar para escolha do modelo para cálculo 
dos níveis de segurança, utiliza a hierarquização para escolha de uma alternativa dentre as 
várias avaliadas. Para isso, o problema a ser analisado é dividido hierarquicamente em 
objetivo (o que se pretende com a avaliação), critérios (aspectos relevantes e que serão 
avaliados para auxiliar a chegada ao objetivo) e alternativas (as opções disponíveis para 
solução dentro do objetivo a ser alcançado), de acordo com SAATY (1991), e exemplificada 
na Figura 2. 
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Figura 2: Hierarquização da metodologia AHP - adaptado de SAATY (1991) 

 
Seguindo as orientações da metodologia AHP, o objetivo é encontrar a sugestão do modelo 
para cálculo de níveis de segurança mais adequado para ser aplicado ao cenário “Vigilância 
de Fronteiras”. 
 
Os critérios são os parâmetros “densidade populacional”, “área letal de espalhamento” e 
“taxa/probabilidade de falha do sistema VANT”. Além destes, um quarto parâmetro será 
adicionado aos critérios, que é o parâmetro “captação dos dados”, acrescentado para 
representar a dificuldade na obtenção dos dados para os cálculos e o quão detalhada e 
profundamente os modelos tratam os parâmetros. 
 
As alternativas são os modelos para cálculo estudados, sendo eles o modelo americano do 
MIT-ICAT, o modelo americano da NASA-USAF, o modelo sueco da SASA, o modelo 
australiano de Queensland e o modelo inglês da UAVSA. 
 
4.1 Parâmetros Importantes para o Cenário “Vigilância de Fronteiras” 
No cenário de vigilância de fronteiras, algumas características são bastante particulares. Para 
a vigilância das fronteiras terrestres, grande parte do território a ser sobrevoado é composta de 
rios e florestas, sem áreas fortemente povoadas e sem a presença de muitas construções. 
 
Nesse caso, os aspectos mais importantes a serem considerados passam a ser a autonomia do 
VANT e a capacidade de voo autônomo, já que a presença de um operador remoto se torna 
bastante difícil. O parâmetro “densidade populacional” não é muito relevante devido à 
ausência de áreas densamente povoadas. 
 
É desejável que a taxa de falha do VANT seja pequena, o que garante muitas horas de 
sobrevoo do VANT sem a necessidade de paradas e de substituição do equipamento, no caso 
de uma queda que inutilize o aparelho. 
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Como as maiores necessidades para esta tarefa são câmeras e, em algumas situações, 
sensores, também não há a necessidade de um tipo de VANT com grande capacidade de carga 
útil (payload). Isto pode levar à escolha de um VANT de porte pequeno, cuja área de 
espalhamento no caso de uma queda também não chega a causar muitos danos. 
 
Outra característica que, apesar de não fazer parte das fórmulas para cálculo de níveis de 
segurança, pode ser considerada como importante, é a forma como os parâmetros são tratados 
(superficial ou mais profundamente) e também a dificuldade na obtenção desses dados. Para 
os propósitos deste estudo, esse será o quarto parâmetro analisado e foi chamado de “captação 
dos dados”. 
 
Segundo as considerações feitas nos parágrafos anteriores, os quesitos mais relevantes para o 
cenário “Vigilância de Fronteiras” são: “taxa/probabilidade de falha do VANT” e “captação 
dos dados”. Os parâmetros analisados estão definidos a seguir: 

• P1 – Densidade populacional 

• P2 – Taxa/probabilidade de falha do VANT 

• P3 – Área de espalhamento dos destroços 

• P4 – Captação dos dados 
 
Estes parâmetros são inseridos em uma matriz quadrada para que a comparação paritária 
possa ser feita nos encontros das linhas com as colunas da matriz. Em cada célula da matriz é 
colocado um valor que corresponde à comparação entre os dois parâmetros correspondentes à 
linha e à coluna em que a célula se encontra. Para cada comparação, usa-se a seguinte 
gradação, segundo a metodologia AHP (SAATY, 1991): 

• Os dois parâmetros são iguais em importância → 1 

• O parâmetro da linha é moderadamente mais forte do que o da coluna → 3 

• O parâmetro da coluna é moderadamente mais forte do que o da linha → 1/3 

• O parâmetro da linha é mais forte do que o da coluna → 5 

• O parâmetro da coluna é mais forte do que o da linha → 1/5 

• O parâmetro da linha é muito mais forte do que o da coluna → 7 

• O parâmetro da coluna é muito mais forte do que o da linha → 1/7 

• O parâmetro da linha é extremamente mais forte do que o da coluna → 9 

• O parâmetro da coluna é extremamente mais forte do que o da linha → 1/9 
 
Na Tabela 1 encontra-se a comparação paritária dos parâmetros, seguindo a metodologia 
Analytic Hierarchy Process (AHP), para definição da importância relativa dos parâmetros 
para este cenário. 

Tabela 1 – Comparação paritária dos parâmetros 
 P1 P2 P3 P4 

P1 1 1/7 1 1/7 

P2 7 1 7 3 

P3 1 1/7 1 1/7 

P4 7 1/3 7 1 
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Para o cenário “Vigilância de Fronteiras”', o que se pode concluir é que os parâmetros “taxa 
de falha” e “captação dos dados” são os parâmetros mais importantes. A explicação é que o 
fato de um VANT cair com uma determinada frequência, mesmo que seja em áreas pouco 
povoadas, poder vir a gerar certo desconforto e até mesmo resultar na rejeição do uso de 
VANTs por parte da população. Além disso, caso não haja precisão nos dados coletados para 
os cálculos ou caso eles sejam difíceis de obter, os resultados obtidos podem ser até 
invalidados. 
 
Em relação aos outros parâmetros, levando-se em consideração que as áreas sobrevoadas 
serão, em sua grande parte, formadas por florestas e outras áreas pouco ou nada habitadas, a 
possibilidade de ocorrer uma colisão com uma pessoa ou construção é pequena. Sendo assim, 
o fator densidade populacional passa a não ser uma preocupação maior. Da mesma forma, se 
não há grandes concentrações populacionais e de construções, a área letal de espalhamento 
também não é um ponto sensível. 
 
Essa matriz de comparações paritárias entre os parâmetros, depois de processada e 
normalizada segundo os passos de iterações da metodologia AHP, gera um autovetor que 
representa os pesos de cada um dos parâmetros dentro do cenário em questão. Os pesos de 
cada um dos parâmetros envolvidos na análise podem ser visualizados na Figura 3, sendo que 
o maior peso foi atribuído ao parâmetro “taxa de falha”, seguido de forma próxima pelo 
parâmetro “captação dos dados”. 
 

 

Figura 3: Pesos dos parâmetros envolvidos na análise dos modelos de cálculo de níveis de 
segurança para o cenário "Vigilância de Fronteiras" 

 
4.2 Avaliação dos Modelos para Cálculo de Níveis de Segurança quanto aos 

Parâmetros 
A seguir, cada um dos modelos para cálculo de níveis de segurança recebe uma avaliação 
quanto ao modo como trata os parâmetros analisados. A Tabela 2 mostra a matriz de 
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avaliação paritária entre os modelos estudados quanto à forma como cada um trata o 
parâmetro “densidade populacional”, considerando a seguinte nomenclatura: 

• M1 – MIT-ICAT 

• M2 – NASA-USAF 

• M3 – SASA 

• M4 – Queensland 

• M5 – UAVSA 

Tabela 2 – Comparação paritária dos modelos 

 M1 M2 M3 M4 M5 

M1 1 1/3 1 1 1 

M2 3 1 3 3 3 

M3 1 1/3 1 1 1 

M4 1 1/3 1 1 1 

M5 1 1/3 1 1 1 

 
No caso do parâmetro “densidade populacional”, todos os estudos o tratam de forma muito 
semelhante, havendo uma vantagem no modelo americano da NASA-USAF, pela sugestão de 
tratamento em tempo real da conjunção densidade populacional e relevo geográfico. 
 
Depois de feita esta mesma avaliação para cada um dos parâmetros envolvidos, as matrizes 
são novamente normalizadas e unidas à avaliação do peso relativo de cada parâmetro para o 
cenário em questão. Desta união resulta a matriz de pesos relativos dos modelos para cálculo 
de níveis de segurança envolvidos no estudo. Para o cenário “Vigilância de Fronteiras”, com a 
avaliação dos parâmetros da forma como foi feita, o modelo mais indicado para cálculo de 
níveis de segurança é o modelo proposto pelo estudo da NASA-USAF, conforme pode ser 
visualizado na Figura 4. 
 

 

Figura 4: Ranqueamento dos modelos para cálculo de níveis de segurança: 
"Vigilância de Fronteiras" 
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O modelo americano da NASA-USAF conseguiu uma boa colocação devido à boa avaliação 
que recebeu na forma como trata o parâmetro “taxa de falha” e ao peso que esse parâmetro 
recebeu. Em segundo lugar vem o modelo australiano da universidade de Queensland, 
principalmente devido à avaliação que recebeu na forma como trata o parâmetro “captação 
dos dados” e também ao peso que esse parâmetro conseguiu nas avaliações. 
 
Outro fator que influencia nos níveis de segurança do sobrevoo sobre as fronteiras do Brasil é 
o tamanho do VANT escolhido para esta tarefa. A escolha de uma aeronave que seja grande o 
suficiente para poder carregar os equipamentos necessários para a tarefa de vigilância, mas 
pequena o suficiente para não oferecer grandes riscos, mesmo quando for necessário o 
sobrevoo sobre áreas povoadas, será importante para se evitar fatalidades na operação dos 
VANTs. 
 
O modelo de VANT escolhido para aplicação do estudo de caso é o modelo israelense Heron, 
recém adquirido pela Polícia Federal para auxiliar na tarefa de vigilância de fronteiras. As 
características desse VANT são: 

• Comprimento: 8,94 m; 

• Envergadura: 16,60 m; 

• Classificação: MALE (Medium-Altitude Long-Endurance); 

• Peso máximo de decolagem: 1.150 kg 

• Autonomia: em torno de 40 h 

• Payload: 250 kg 
 
Na fórmula apresentada na Equação (2), é utilizada a área de espalhamento de 33,44 m2 (área 
de espalhamento calculada pelo MIT-ICAT para os VANTs da classe MALE), a densidade 
populacional de todos os municípios dos Estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, 
Amapá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Estados de fronteira) e um número esperado de 
1x10-7 fatalidades por hora de operação. Neste caso, o que é calculado é o parâmetro Pi, que é 
a probabilidade de impacto do VANT, já que não existe um número de horas reais de voo 
para obtenção desse número. O objetivo fixado fica sendo o número de fatalidades máximo 
estabelecido pela FAA para eventos perigosos, encontrando-se a probabilidade de impacto 
necessária para que este índice seja alcançado. 
 
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
De acordo com os números mostrados na Tabela 3, quase 60% dos municípios têm uma 
densidade populacional que suportam uma probabilidade de impacto (Pi) entre 0,0997% a 
0,5980% (área realçada na tabela). Menos de 1% dos municípios precisam de uma 
probabilidade de impacto menor do que 0,0029%. Lembrando que os sobrevoos, no caso de 
vigilância de fronteiras, são feitos em regiões muito fracamente povoadas, já que não há a 
necessidade de voar sobre as cidades, as probabilidades de impacto podem chegar a números 
ainda maiores. 
 
O cenário “Vigilância de Fronteiras” talvez seja um bom ponto de partida para os testes com 
voos reais de VANTs no espaço aéreo brasileiro, pois se trata de uma situação em que erros 
podem ser mais bem tolerados e as falhas dos VANTs podem ter repercussões mais brandas 
no quesito segurança, pois a possibilidade de impacto com pessoas ou construções é bem 
menor. O fator que precisaria ser mais bem pensado é o impacto no meio ambiente, para que 
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possíveis quedas não venham a provocar incêndios e destruições na floresta amazônica, por 
exemplo. 
 

Tabela 3 – Probabilidade de impacto x densidade populacional dos municípios 

Faixa de Densidade 
Populacional 

Porcentagem de  
Municípios 

Probabilidade de Impacto 
Tolerável (Pi) 

Densidade < 0,5 10,81%  Pi > 0,005980 

0,5 ≤ densidade < 1,0 17,30% 0,002993 < Pi ≤ 0,005980 

1,0 ≤ densidade < 2,0 17,30% 0,001496 < Pi ≤ 0,002993 

2,0 ≤ densidade < 3,0 13,51% 0,000997 < Pi ≤ 0,001496 

3,0 ≤ densidade < 4,0 8,65% 0,000748 < Pi ≤ 0,000997 

4,0 ≤ densidade < 5,0 5,56% 0,000598 < Pi ≤ 0,000748 

5,0 ≤ densidade < 6,0 4,10% 0,000498 < Pi ≤ 0,000598 

6,0 ≤ densidade < 7,0 3,51% 0,000427 < Pi ≤ 0,000498 

7,0 ≤ densidade < 8,0 4,05% 0,000374 < Pi ≤ 0,000427 

8,0 ≤ densidade < 9,0 1,35% 0,000332 < Pi ≤ 0,000374 

9,0 ≤ densidade < 10,0 2,16% 0,000299 < Pi ≤ 0,000332 

10,0 ≤ densidade < 20,0 7,84% 0,000149 < Pi ≤ 0,000299 

20,0 ≤ densidade < 100,0 4,59% 0,000029 < Pi ≤ 0,000149 

100,00 ≤ densidade < 200,0 0,54% 0,000015 < Pi ≤ 0,000029 

densidade ≥ 100,0 0,27% Abaixo de 0,000015 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pesquisar os impactos de segurança dos VANTs de maneira formal possui algumas 
dificuldades. A maior parte da base de dados de operação de VANTs vem do meio militar, 
cujos objetivos são bastante diversos do uso civil. No ambiente militar os voos são, em quase 
sua totalidade, em espaço aéreo segregado ou em cenários de guerra. Não há a preocupação 
com os níveis de segurança em tais condições, não há estações de controle, e também não há 
aviões civis compartilhando o espaço aéreo. Consequentemente, questões como redundância e 
confiabilidade dos componentes passam a não ser primordiais. Mas essas questões são 
essenciais quando se pensa em uso civil com compartilhamento de espaço aéreo. 
 
Para que se possam fazer testes formais, é preciso que se desenvolvam plataformas de 
simulações que possam ser alimentadas por bancos de dados com as características das 
aeronaves não tripuladas, com as densidades populacionais das áreas a serem simuladas e com 
as características de relevo, tornando o ambiente o mais próximo possível da realidade a ser 
simulada. A aplicação dos modelos para cálculo de níveis de segurança pode ser mais bem 
testada e as formas de aplicação refinadas. 
 
Como toda nova tecnologia, novos também são os desafios. É importante que o Brasil possa 
estar na vanguarda dessas pesquisas para, com a união da comunidade acadêmica e comercial, 
preencher as lacunas que faltam para que as tecnologias de Veículos Aéreos Não Tripulados 
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possam ser completamente exploradas e delas extraídas o que há de melhor, colaborando com 
a sociedade e com os governos. 
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é compreender a importância do Aeroporto Internacional de Viracopos para o 
desenvolvimento econômico da Região de Campinas. As características do desenvolvimento dessa região foram 
recuperadas para destacar como a infra-estrutura de transporte qualificou sua localização geográfica estratégica. 
Por isso, analisou-se o transporte aéreo e a infra-estrutura aeroportuária no Brasil para compreender a 
organização da Infraero junto às companhias aéreas e as perspectivas de crescimento desse setor até 2025. Os 
campos de estudos da Economia Industrial e da Logística foram utilizados como referencial teórico para estudar 
Viracopos como infra-estrutura aeroportuária que integra parte das estratégias de produção e comercialização de 
mercadorias das grandes empresas no comércio internacional. Serviu também para analisar os registros 
empíricos das exportações e importações de mercadorias dos setores eletroeletrônico e automotivo, entre 2005 e 
2007, considerando-se a série histórica entre esses aeroportos desde 1996. 
 
ABSTRACT  
The aim of this article is to understand the importance of the Viracopos International Airport to the economic 
development of Campinas Region. The regions development features were receved to highlight how the 
transport infrastructure qualified the city’s strategic geografical localization. For that purpose, the air transport 
and the airport infrastructure in Brasil were analised to understand the Infraero (Federal organ in change airports 
in Brasil) organization in relationship to air companies and the growth perspectives of this sector until the year 
2025. The study fields of industrial economics and logistics were used as theoretical reference in shedying the 
Viracopos as an airport system infrastructure which integrates strategic part of big companies production and 
goods comercialisation in the international trade. The study also used the analysis of emphirical registries of 
exports and imports of goods in the electroelectronics and automotive sectors between 2005 and 2007 taking into 
account the historical series among these airports since 1996. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Com este artigo pretendeu-se analisar a importância do Aeroporto Internacional de Viracopos 
para a economia da Região de Campinas, procurando-se estabelecer correlações com a própria 
história do seu desenvolvimento.  
 
Primeiro, foi feita uma breve recuperação histórica das características do desenvolvimento 
econômico da Região de Campinas, que desde o início esteve relacionada à sua localização 
geográfica estratégica.  
 
A análise do transporte aéreo e da infra-estrutura aeroportuária no Brasil foi feita, em segundo 
lugar, para compreender a estrutura de organização dos serviços de apoio prestados pela 
Infraero às companhias aéreas no Brasil. 
 
O referencial teórico da Economia Industrial e da Logística de Operações Industriais foi 
utilizado, na terceira parte, para compreender o transporte aéreo e os aeroportos como infra-
estrutura de apoio logístico integrado às operações industriais das grandes empresas que 
atuam no comércio exterior.  
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A análise do papel de Viracopos no desenvolvimento econômico da Região de Campinas foi 
feita na última parte. Para isso, os registros empíricos das mercadorias exportadas e 
importadas dos setores eletroeletrônico e automotivo, entre 2005 e 2007, nos dois maiores 
aeroportos cargueiros no país (Cumbica e Viracopos) foram sistematizados e analisados a 
partir do mencionado referencial teórico de estudos, bem como houve a recuperação da 
movimentação de mercadorias nesses dois aeroportos desde 1996. 
 
2 CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA RMC 
A Região Metropolitana de Campinas (RMC), instituída pela Lei 870/2000, é resultante de 
um processo de urbanização intensificado na década de 1950, que se acelerou nos anos 70 e 
80 com o aprofundamento da industrialização no país e a interiorização do desenvolvimento 
econômico no Estado de São Paulo (São Paulo, 2000).  
 
O processo de industrialização no Brasil ocorreu a partir da transição da economia agrícola 
para outra predominantemente industrial, com base no padrão de industrialização da Segunda 
Revolução Industrial, que compreendeu dois períodos: I) de 1933 a 1955, quando foi possível 
avançar a industrialização, restringindo-se, porém, à alguns setores produtivos; e II) de 1956-
1962, com o Plano de Metas quando praticamente completou-se a industrialização por meio 
da substituição de importações de máquinas, equipamentos, matérias-primas e insumos 
básicos por produção interna (Lessa, 1978 ; Cardoso de Mello, 1986). 
 
Essa experiência de industrialização foi concentrada no tempo e acompanhada pelo 
crescimento urbano elevado e rápido. Entre 1940 e 1980, quando foi consolidado o padrão de 
industrialização da Segunda Revolução Industrial no país, a taxa de urbanização passou de 
31% para 65%, conforme IBGE.  
 
No Brasil, as alterações nas estruturas econômica e demográfica foram acompanhadas, na 
maioria dos casos, pela ocupação e uso do solo urbano de forma intensa e desordenada, 
tornando insuficiente e inadequada a infra-estrutura disponível, bem como implicando elevada 
demanda social como escolas, hospitais, habitação, transportes, entre outros. 
 
O processo de industrialização foi concentrado no Estado de São Paulo, que constituiu um 
complexo econômico exportador com o plantio de café, e realizou importantes transformações 
em sua estrutura econômica com a introdução de ferrovias (século XIX); depois com a 
diversificação de sua agricultura e implantação de rodovias (século XX), tendo possibilitado 
nesse período infra-estrutura urbana qualificada com a instalação de equipamentos públicos, 
indústrias, comércio e serviços diversificados (Cano, 1990 ; Semeghini, 1991 ; Cappa, 2004).  
 
Desde 1919 São Paulo liderava a produção industrial no país com 31,5% do total, passando 
em 1949 para 48,9%, em 1959 para 55,6%, chegando a 58,2% em 1970 durante o auge da 
concentração industrial no país. Nessa última década São Paulo concentrava 53% da produção 
nacional da indústria de bens não-duráveis e intermediários e 75% de bens de capital e bens 
de consumo duráveis (Cano, 1985; 198). 
 
No interior do Estado de São Paulo, com destaque para Campinas, entre a crise econômica 
internacional de 1929-1932 e a década de 1960, houve um processo de diversificação da 
agropecuária, com as culturas do algodão, de alimentos e pecuária de leite, que dividiu a 
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utilização do espaço rural com a produção cafeeira e depois quase excluiu a presença da 
agricultura no município.  
 
A indústria em Campinas acompanhou o desenvolvimento da industrialização do país, 
atendendo a demanda por bens de consumo corrente e de insumos industriais, além de 
produzir partes e componentes ferroviários. Desde o final da década de 1950 essa indústria 
passou por um processo de diversificação promovido pela descentralização de plantas 
industriais produtoras de máquinas, equipamentos e de peças para os setores automotivo e 
elétrico. 
 
Entre 1970 e 1985, com a desconcentração industrial da capital para o interior do Estado de 
São Paulo, especialmente Campinas atraiu grandes empresas estrangeiras, formou uma rede 
de pequenos e médios estabelecimentos fornecedores de bens e serviços, atraiu fluxos 
migratórios da Metrópole paulista, além das transformações nos setores agrícola, industrial e 
comércio. Isso foi possível também devido à execução do II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND), entre 1974-79, que promoveu uma política de desenvolvimento 
regional no país por meio da descentralização de grandes investimentos produtivos como as 
instalações da Refinaria do Planalto (Replan), em Paulínia, e da Refinaria de São José dos 
Campos, além da duplicação da Rodovia Anhangüera, a construção das Rodovias Dom Pedro, 
Bandeirantes e Santos Dumont; todas passando por Campinas (Lessa, 1978). 
 
Com a desconcentração da indústria, a participação de São Paulo no valor de transformação 
industrial do país, entre 1970 e 1985, foi reduzida de 58,2% para 51,9%, enquanto a 
participação do Interior paulista subiu de 14,7% para 22,5% em 1985, com destaque para a 
produção de bens intermediários que subiu de 5,2% para 10,4% do total nacional e a de bens 
duráveis e de capital que juntos passaram de 2,3% do total nacional para 5,9% (Cano, 1985; 
1988 ; 1990). 
 
Nos anos 80 a interiorização do desenvolvimento paulista permitiu a consolidação de uma 
estrutura econômica regional integrada e diversificada formada pelos setores agrícola, 
agroindustrial, industrial com destaque para mecânica, metalurgia, transportes, química, 
farmacêutica e telecomunicações, acompanhada por uma infra-estrutura complexa e por uma 
rede de comércio e de serviços diversificados de dimensão macro-metropolitana (Cano & 
Brandão, 2002). Essa rede de comércio e de serviços fornece apoio à diversas atividades 
produtivas como, por exemplo, armazenamento, transportes, comercialização, exportação, 
importação, finanças, comunicações, propaganda, publicidade e consultorias diversas, 
atraindo significativo fluxo de pessoas, mercadorias e movimentação financeira. 
 
As relações econômicas entre a Região de Campinas e o Aeroporto Internacional de 
Viracopos podem ser compreendidas pelas influências históricas da infra-estrutura de 
transporte na promoção de seu desenvolvimento. Essas influências estiveram presentes desde 
a fundação de Campinas, em 14 de julho de 1774, principal município da Região de 
Campinas, cujo desenvolvimento sempre esteve associado à sua localização geográfica. Pelo 
Caminho das Minas dos Goyases transportava-se parte do açúcar da região sudeste, no final 
do século XVIII, em direção à Metrópole Portuguesa. No século XIX, Campinas conquistou 
posição de entroncamento viário, pois a partir das ferrovias era possível receber, armazenar e 
transportar todo o café do interior do Estado de São Paulo para o Porto de Santos. Essa 
posição foi reafirmada com a abertura de rodovias paulistas no século XX, que manteve a 
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proximidade com São Paulo e foi importante para atrair grandes empresas no seu entorno 
(Cappa, 2007).  
 
E no século XXI o transporte aéreo e os grandes aeroportos tornaram-se partes integrantes das 
estratégias empresariais no comércio internacional, bem como o Aeroporto Internacional de 
Viracopos, localizado em Campinas, está projetado pela Infraero para tornar-se hub airport da 
América Latina (Infraero, 2007). Esta projeção sinaliza para o surgimento de um novo centro 
importante para o desenvolvimento de Campinas e região, especialmente devido ao intenso 
fluxo de pessoas que demandará os serviços de Viracopos, além das possibilidades de atração 
e expansão de atividades econômicas diversificadas, do crescimento do comércio e de 
serviços aeroportuários, podendo também, a partir do apoio logístico que oferece, integrar 
ainda mais o processo de produção e de vendas de grandes empresas, particularmente 
daquelas que atuam no comércio internacional e que, por vezes, operam no sistema just-in-
time (Cappa, 2008). 
 
As atividades aeroportuárias representam, portanto, uma nova função de dimensão 
internacional contida na metrópole campineira, devido aos significados contemporâneos dos 
aeroportos. Pode projetar Campinas como “porta de conexão” para o comércio internacional 
no país de forma compatível com as especificidades históricas de seu desenvolvimento, que 
desde a sua fundação esteve relacionado à sua localização geográfica estratégica. 
 
3 TRANSPORTE AÉREO E INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA NO 

BRASIL 
O setor de transporte aéreo organiza suas atividades a partir da regulamentação internacional 
exercida pela International Civil Aviation Organisation (ICAO), da qual o Brasil é signatário, 
fazendo prevalecer toda a legislação relativa ao transporte aéreo internacional sobre a 
legislação nacional como convenções, tratados, protocolos, atos e acordos aéreos de que o 
país seja parte integrante, conforme consta no Artigo 178 da Constituição da República 
Federal do Brasil de 1988 (OACI, 2001).  
 
Os acordos bilaterais entre os países signatários da ICAO são o principal instrumento de 
regulação do transporte aéreo internacional (de passageiros e de mercadorias). O princípio 
básico é o da defesa da soberania de cada país, considerando-se que cada nação tem 
autonomia sobre seu território e seu espaço aéreo. Por isso, a utilização do espaço aéreo para 
fins comerciais com o transporte de passageiros e de mercadorias está sujeita à autorização 
estatal na condição de prestação de serviço público. 
 
Por meio de acordos bilaterais, os países estabelecem controles de acesso e direitos de tráfego 
nos espaços aéreos, além de regras, por exemplo, sobre quantas e quais serão as empresas que 
poderão operar nas rotas aéreas estabelecidas, a capacidade de transporte, as freqüências de 
vôo, a forma de fixação de preços e se é permitido que as companhias aéreas apanhem tráfego 
em terceiros países (BNDES, 2001 ; Passin & Lacerda, 2003:p.219-222).  
O Brasil tem acordos bilaterais com 64 países, especificando direitos de tráfego, determinação 
de capacidade, rotas e tarifas. Entre 1998 e 2001, o Ministério da Aeronáutica do Brasil 
desenvolveu esforços junto aos países da América Latina para eliminar restrições e aumentar 
as freqüências de vôos cargueiros e os direitos de tráfego aéreo, com intuito de expandir o 
setor de transporte aéreo de mercadorias nos vôos internacionais. “(...) As inovações nos 
acordos firmados entre o Brasil e outros países aconteceram a partir de 1989, com o acordo 
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assinado entre o Brasil e os EUA, que introduziu bandas tarifárias, multidesignação e 
autorizou vôos charter. Outra inovação foi o Acordo de Fortaleza, assinado em 1996 por 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai e que entrou em vigor em 1999” (Passin 
& Lacerda, 2003:p.227). 
Segundo o Ministério da Aeronáutica do Brasil (2002: p.18), atualmente o país possui direitos 
de tráfego aéreo de: 

3ª, 4ª e 5ª liberdades2 para vôos cargueiros com os seguintes países: México, 
Panamá, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e EUA, o que viabiliza os 
vôos das cargueiras nacionais de/para os EUA. As empresas cargueiras 
americanas, tanto regulares quanto não-regulares, na grande maioria de seus 
vôos, prosseguem do Brasil para Buenos Aires, Assunção, Santiago, Bogotá, 
Cali, Quito, Guaiaquil, Lima, retornando para Miami. 

Além dos acordos bilaterais, as companhias aéreas necessitam do apoio da infra-estrutura 
aeroportuária oferecida pelos aeroportos para completar os serviços de transporte de 
passageiros e mercadorias como, por exemplo, sistemas de auxílio e controle de navegação 
aérea, alocação de slots (espaço físico da pista para pousos e decolagens de aeronaves), 
portões de embarque e desembarque em aeroportos e galpões para manutenção de aeronaves, 
entre outros. 
 
A infra-estrutura aeroportuária brasileira é composta por 2.014 aeródromos civis (715 
públicos e 1.299 privados utilizados com permissão do proprietário, sendo, no entanto, 
proibida a exploração comercial). Conta ainda com 703 aeroportos públicos, dos quais 67 são 
administrados pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) e 235 são 
administrados por meio de convênio entre o Comando da Aeronáutica, Estados e Municípios3. 
Os aeroportos administrados pela Infraero concentram 97% de toda a movimentação de 
passageiros e 99% do transporte de cargas aéreas regulares no país, o equivalente, em 2000, a 
2,09 milhões de pousos e decolagens de aeronaves (nacionais e estrangeiras) e 67,9 milhões 
de passageiros; e, em 2004, a 2,11 milhões de toneladas de mercadorias transportadas ou US$ 
159,3 bilhões entre exportações e importações (BNDES, 2002 ; Moreira,2005). 
 
As companhias aéreas cargueiras contam ainda com 32 Terminais de Carga Aérea (Teca) nos 
aeroportos brasileiros, que também são administrados pela Infraero. Trata-se de uma área 
equipada com tecnologias de informação para orientar a gestão da logística integrada das 
operações industriais, utilizando-se, por exemplo, de códigos de barra e intercâmbio 
eletrônico de dados, Electronic Data Interchange (EDI), para melhorar a velocidade e a 
acuraria das informações durante toda a movimentação das mercadorias.  
 

                                                 
2 Trata-se das chamadas cinco “liberdades do ar” estabelecidas pela ICAO, conforme segue: 1ª) direito de voar 
sobre o espaço aéreo de outro país; 2ª) direito de fazer aterrisagem por motivos técnicos, tal como 
reabastecimento em outro país, mas sem embarcar ou desembarcar passageiros e cargas que gerem receita para a 
empresa; 3ª) direito de transportar passageiros e cargas, geradores de receitas entre o país doméstico e outro país; 
4ª) direito de transportar passageiros e cargas, geradores de receitas, entre um outro país e o país doméstico; 5ª) 
direito de uma empresa de um país A transportar passageiros e carga, geradores de receita, entre um país B e 
outro C, em vôos com origem ou destino no país A (OACI, 2001). 
3 A definição de aeródromo inclui também o conceito de aeroporto e heliponto porque se refere a uma área 
dotada de infra-estrutura necessária para atividades de pouso, decolagem e movimentação de aeronaves, 
incluindo pistas, torres de controle, estacionamento para aviões e oficinas de manutenção. Aeroporto: inclui os 
equipamentos do aeródromo e um conjunto de instalações técnicas e comerciais relacionado à exploração do 
transporte aéreo como atividade econômica para apoiar as operações de aeronaves, embarque e desembarque de 
pessoas e cargas, podendo ainda constituir-se como centro de negócios e de lazer e aeroporto industrial. 
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Nos Tecas são realizadas as atividades de recebimento, classificação, armazenamento, 
despacho e documentação das mercadorias, por meio do processo de recebimento e 
distribuição de produtos pelo sistema de carga utilizada, ou seja, por meio de contêiners e 
pallets. Essas operações envolvem todo um processo de embalagem das mercadorias em 
contêiner’s ou pallets, armazenagem de contêiners e de pallets para o recebimento e despacho 
das mercadorias, além da “desconteinerização” e “despaletização”4.  
 
O transporte aéreo de mercadorias adquiriu papel estratégico para diferentes setores 
econômicos, devido aos serviços de logística integrada às operações industriais que oferece 
diante da maior internacionalização dos mercados. A escolha do modal de transporte de 
mercadorias mais adequado às necessidades das empresas durante todo o planejamento e 
gerenciamento da cadeia de suprimentos, dos locais de produção até os de consumo final, é 
fundamental porque cria possibilidades para os clientes mudarem as escolhas em resposta às 
mudanças nos atributos dos modos de transporte, permitindo estimar a demanda por diferentes 
modos de transportes em situações e necessidades distintas. Por isso, “(...) as empresas 
[aéreas] buscam desempenhar um papel na logística porta-a-porta saindo da função de 
transporte aeroporto-aeroporto, utilizando-se de conexões flexíveis [ou complementares] em 
aeroportos hubs (centros de distribuição) (Alban, 2002, p.77). 
 
É devido à dinâmica da economia contemporânea e às atuais necessidades de integrar as 
operações de logística na cadeia de suprimentos que o desempenho do transporte aéreo de 
mercadorias está diretamente relacionado ao crescimento econômico das nações. Ou seja, 
tende a crescer na medida em que os países também crescem, devido ao aumento da demanda 
para movimentar insumos, matérias-primas, mercadorias e também passageiros.  
 
No caso do Brasil, a participação do transporte aéreo na distribuição de mercadorias no país 
foi de apenas 0,33% em 2006. Trata-se de uma baixa participação frente aos demais modais 
de transporte no país e também diante das experiências dos países avançados5. Predomina a 
ampla participação relativa do modal rodoviário no sistema de transporte de mercadorias no 
país, com 57,7% (ver Tabela 1). Não obstante, o Ministério da Defesa do Brasil tem 
procurado ampliar as rotas aéreas entre os países da América Latina por meio de acordos 
bilaterais, como analisado no próximo item deste estudo.  
 

Tabela 1: Distribuição do transporte de mercadorias no Brasil (em %) 
Ano Aéreo Dutoviário Aquaviário Ferroviário Rodoviário 

1995 0,32 3,95 11,53 22,29 61,91 

1997 0,26 4,54 11,56 20,73 62,91 

1999 0,35 4,58 13,83 19,46 61,82 

2004 0,1 4,5 12,2 23,8 59,3 

2006 0,3 4 13 25 57,7 

Fonte: MDIC (2007). Elaboração do Autor. 

                                                 
4 Visita Técnica ao Aeroporto Internacional de Viracopos realizada em 27-4-2007 com alunos de Iniciação 
Científica e da Pós-graduação da PUC Campinas, sob a orientação do Prof. Dr. Josmar Cappa.  
5 Nos EUA o transporte rodoviário representa 26% do total da movimentação de mercadorias e o transporte 
rodoviário representa 40%. Com isso, os custos com transporte e logística nos EUA chegam a 8,20% do PIB, 
enquanto no Brasil chegam a 12,75% do PIB.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE O PAPEL DO TRANSPORTE AÉREO NA 

LOGÍSTICA INTEGRADA DAS OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 
A economia contemporânea pode ser caracterizada pela maior internacionalização dos 
mercados, formação de mercados comuns entre os países (blocos econômicos) e pelo mercado 
mundial de capitais, elevando, por um lado, as transações comerciais entre países e blocos 
econômicos, e, por outro, ampliando a demanda por serviços de logística integrada às 
operações industriais vinculadas ao transporte aéreo. 
 
Na economia contemporânea as grandes empresas procuram organizar seus processos 
produtivos e de comercialização de mercadorias a partir de reações rápidas e flexíveis. 
Necessitam de matérias-primas, insumos, peças, partes e componentes de diferentes 
fornecedores pelo mundo que ofereçam vantagens competitivas como custos, qualidade, 
escala de produção, rapidez e eficiência no atendimento. A troca de mercadorias envolve, 
portanto, maiores distâncias e, ao mesmo tempo, necessita de rapidez, segurança e 
confiabilidade nas entregas. 
 
As grandes empresas procuram orientar suas estratégias no comércio internacional a partir de 
estoques mínimos e de serviços de logística integrada às operações industriais, tendo em vista 
obter redução de custos operacionais e ganhos com flexibilidade e agilidade nas decisões de 
produção. Utilizam as tecnologias de informação para reunir, em tempo real, todos os 
processos da cadeia de suprimentos como elaboração de projetos, transportes de insumos e 
matérias-primas, estoques mínimos, embalagens, fluxo de informações sobre vendas, 
legislação e atendimento aos clientes (Dornier, 2000 ; Pedrinha, 2000 ; Cappa, 2007). 
 
O conceito de logística das operações industriais ajuda a compreender a dinâmica da 
economia contemporânea, na medida em que envolve todo o processo de planejamento, 
implementação e controle do fluxo e armazenamento de matérias-primas, insumos, peças, 
partes e componentes, inventário em processo, bens acabados e informações sistematizadas do 
ponto de origem ao destino final da mercadoria, de acordo com as necessidades das empresas 
(Council of Logistics Management, 1995 ; Ballou, 2004). 
 
Para atender as necessidades de comercialização de mercadorias e insumos das grandes 
empresas no comércio internacional, as atividades básicas da logística de operações 
industriais (transporte, armazenagem e manuseio) precisam estar integradas entre si, por meio 
das modernas tecnologias de informação, para permitir eficácia na coordenação do 
atendimento das demandas (Ballou,1993; Costa et. al.1999; Kobayashi, 2000).  
 
As necessidades de integrar e coordenar as atividades de logística das operações industriais 
envolvem o fluxo de informações, que é compreendido pelo conceito de supply chain 
management ou gerenciamento cadeia de suprimentos, e refere-se à coordenação de processos 
e gerenciamento de parcerias dentro da empresa e, especialmente, com outras empresas na 
cadeia produtiva. Há também a necessidade de agilidade, pois é preciso adaptar a cadeia de 
suprimentos frente às oscilações de demanda no mercado ou adaptações de produtos e 
processos produtivos. 
 
As operações de logística integrada não se limitam ao interior das empresas, pois nas relações 
econômicas entre clientes e fornecedores envolvem distâncias maiores, com características 
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continentais ou nacionais e menos regionais. Na medida em que contém o estoque mínimo das 
empresas em trânsito, a infra-estrutura de transporte, a armazenagem, a distribuição de 
mercadorias e o marketing são partes importantes da cadeia de suprimentos que 
complementam a logística integrada das operações industriais (Council of Logistics 
Management,1995 ; Costa et. al.1999 ; Ballou, 2004). Por isso, a logística das operações 
industriais representa um diferencial de competitividade, pois países ou regiões que não 
possuem infra-estrutura de transporte adequada contribuem para elevar custos operacionais na 
cadeia de suprimentos, limitando a extensão do mercado consumidor aos próprios locais de 
produção. 
 
As atividades de logística das operações industriais assumem diferentes configurações entre 
os países e implicam, de forma geral, integrações geográfica, funcional e setorial. Quanto à 
integração geográfica, “(...) é possível para uma empresa fabricar ou comprar alguns 
componentes em um país, tê-los entregues em outro país para a montagem final e, finalmente, 
movê-los para um terceiro país para a venda. [Conta ainda com as tecnologias de informação 
e processamento de dados e, por vezes, com as companhias aéreas especializadas no 
transporte de mercadorias]. “(...) Serviços de entrega expressa, tais como Federal Express, 
DHL, UPS e TNT, com seus aviões, sistemas de coleta, sistemas de rastreamento [via 
satélites] e entrega final, permitem que as empresas enviem artigos para longas distâncias, no 
mínimo tempo possível e a um baixo custo se comparado ao custo de carregar estoques” 
(Dornier, 2000:p.52-53). 
 
O modal aéreo possibilita o transporte de qualquer tipo de mercadorias com rapidez e 
segurança nas entregas de mercadorias, além de resolver problemas relacionados à 
sazonalidade de produção e atender mercados que apresentam problemas em relação à 
acessibilidade, seja pelas precárias condições de infra-estrutura de transporte ou pelas 
distâncias longas (Pedrinha, 2000).  
 
As características principais do transporte aéreo de mercadorias são: I) movimenta produtos 
de alto valor agregado como equipamentos eletrônicos, jóias, ouro, informática, máquinas e 
equipamentos industriais; II) predominam mercadorias de baixo peso e volume, apesar de ter 
capacidade para transportar qualquer produto como, por exemplo, aviões desmontados; III) 
mercadorias com data de entrega rígida e periodicidade de urgência como peças de reposição, 
produtos e instrumentos médicos, amostras relativas à saúde, documentos, produtos perecíveis 
(flores, frutas, peixes), artigos de moda, entre outros; e IV) apresenta baixo nível de perdas 
que podem compensar, em certos casos, custos relativos maiores como, por exemplo, seguros 
(BNDES, 2001 ; Matera, 2007:p.103). 
 
Quanto à integração funcional, “(...) as responsabilidades da gestão de operações e logística já 
não se limitam a coordenar os fluxos físicos relacionados à produção, distribuição ou serviços 
pós-vendas. Elas estão se expandindo para incluir funções como pesquisa, desenvolvimento e 
marketing no projeto e gestão dos fluxos. Essa integração funcional melhora a gestão do fluxo 
consideravelmente. (...) Ao preparar projetos de desenvolvimento de novos modelos, 
fabricantes de automóveis como a Renault na Europa têm duas equipes trabalhando em 
conjunto: um do departamento de P&D e outra do grupo de logística” (Dornier, 2000:p.54). 
 
A integração setorial representa os esforços das grandes empresas que atuam no comércio 
internacional para expandir a visão sistêmica da logística integrada para além da sua própria 
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corporação, procurando envolver todos os participantes da cadeia de suprimentos para reduzir 
custos operacionais e tempo de produção. Com isso, procuram evitar que fornecedores, 
fabricantes, distribuidores e clientes trabalhem isoladamente e preocupados somente com a 
sua parte na cadeia de suprimentos. (...) “No campo de produtos de consumo, o Efficient 
Consumer Response (ECF) ou Resposta Eficiente ao Consumidor, tem sido uma das primeiras 
tentativas bem sucedidas de integração setorial” (Dornier, 2000:p.54). 
 
5 A IMPORTÂNCIA DE VIRACOPOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DA REGIÃO DE CAMPINAS NO SÉCULO XXI 
Com base em pesquisa empírica realizada junto ao MDIC (2007), a movimentação de 
mercadorias no país, por meio do modal aéreo, está distribuída em 13 aeroportos, mas de 
forma concentrada nos aeroportos de Cumbica e Viracopos, ambos no Estado de São Paulo, 
que, juntos, responderam por 81% das exportações e 65% das importações em 2006 (Tabela 
2). 
 

Tabela 2: Fluxo de comércio exterior em aeroportos no Brasil (2007) 
Aeroporto Exportação % Importação % Aeroporto Exportação % Importação %
Cumbica 43 35 Vitória 0 2
Viracopos 38 30 Brasília 0 1
Manaus 4 11 Salvador 2 1
Galeão 0 8 Recife 2 0
Curitiba 2 4 Fortaleza 2 0
Confins 2 3 Natal 1 0
Porto Alegre 3 3 Outros 1 2  

Fonte: MDIC (2007). Elaboração do Autor. 
 
O papel estratégico de Viracopos para as grandes empresas pode ser analisado a partir da série 
histórica da movimentação de mercadorias entre os dois maiores aeroportos cargueiros no 
país (Cumbica e Viracopos), avaliada pela geração de valores em dólares. 
 
Por meio da Tabela 3 observa-se a evolução das participações relativas dos aeroportos de 
Cumbica e Viracopos na geração de valores pela movimentação de mercadorias exportadas e 
importadas entre 1996 e 2006. Em 1996, durante o Plano Real, a participação do Aeroporto de 
Viracopos nas importações era de 37,8% e a de Cumbica era de 62,2%. No entanto, para os 
anos seguintes observa-se que a participação relativa do Aeroporto de Viracopos na 
movimentação de mercadorias importadas adquiriu uma evolução crescente e chegou a 57,5% 
em 2006, enquanto no Aeroporto de Cumbica ocorreu o inverso, pois a participação relativa 
foi decrescente e chegou a 42,5%. 
 
A maior geração de valores obtida com importações sublinha o Aeroporto de Viracopos como 
parte integrante da dinâmica concorrencial, especialmente de grandes empresas que dependem 
do aeroporto para complementar seus processos produtivos por meio da importação tanto de 
peças, partes e componentes de alto valor agregado, quanto de mercadorias de menor valor 
agregado para repor estoques e evitar a paralisação da produção (Kobayashi, 2000 ; Fleury et 
al, 2000). 
 
A participação relativa do Aeroporto de Cumbica nas exportações é maior quando comparada 
ao Aeroporto de Viracopos. Mas enquanto o Aeroporto de Cumbica teve sua participação 
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relativa na movimentação de mercadorias exportadas reduzida de 80,4%, em 1996, para 
55,7%, em 2006, Viracopos, ao contrário, aumentou de 19,6% para 44,3% em igual período, 
sinalizando para uma tendência de maior participação nas estratégias comerciais de empresas 
transnacionais que atuam no mercado mundial (ver Tabela 3). 
 

Tabela 3: Participação de Viracopos e Cumbica na geração de valores com mercadorias 
exportadas e importadas – 1996-2006 

Importações % Exportações % Total
Ano VCP                 GRU VCP           GRU  %
1996 37,8                   62,2 19,6                      80,4 100
1997 49,9                   50,1 22,5                      77,5 100
1998 57,2                   42,8 24,5                      75,5 100
1999 65,4                   34,6 23,0                      77,0 100
2000 70,1                   29,9 39,1                      60,9 100
2001 69,0                   31,0 33,0                      67,0 100
2002 60,3                   39,7 25,5                      74,5 100
2003 59,7                   40,3 34,0                      66,0 100
2004 70,6                   29,4 38,0                      62,0 100
2005 60,3                   39,7 41,5                      58,4 100
2006 57,5                   42,5 44,3                      55,7 100  

Fonte:MDIC (2007). Elaboração do Autor; VCP = Aeroporto Internacional de Viracopos; 
GRU = Aeroporto Internacional de Cumbica 

 
5.1 Metodologia e Análise dos Capítulos 85 e 87 da Nomenclatura Comum do 

Mercosul 
O MDIC do Brasil disponibiliza os registros empíricos das mercadorias exportadas e 
importadas no país por diferentes modais de transportes a partir do Sistema Alice Web. Esses 
registros estão divididos entre 99 Capítulos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e 
agrupados por quantidades (avaliadas por peso em toneladas) e valores (calculados em US$ - 
free on bord ou livre a bordo). 
 
Para analisar a importância do Aeroporto Internacional de Viracopos para o desenvolvimento 
econômico da Região de Campinas, optou-se pela sistematização dos registros empíricos das 
mercadorias exportadas e importadas dos setores automotivo e eletroeletrônico entre os 
aeroportos de Viracopos e Cumbica. Os dois setores e os dois aeroportos foram selecionados 
por três razões: I) esses setores econômicos são compostos por mercadorias de alto valor 
agregado porque incorporam elevado conteúdo tecnológico, e estão presentes na Região de 
Campinas e de São Paulo por meio de grandes empresas; II) o modal aéreo notabiliza-se pelo 
transporte de mercadorias de alto valor agregado, devido às suas características já discutidas 
nesse trabalho; e III)os dois aeroportos foram escolhidos por serem os que mais movimentam 
mercadorias no país, bem como para analisar se as empresas da Região de Campinas optam 
por Cumbica devido à maior oferta de rotas aéreas.  
 
Os registros empíricos relativos aos setores automotivo e eletroeletrônico foram 
sistematizados e analisados a partir do referencial teórico de análise do transporte aéreo e dos 
aeroportos como infra-estrutura de apoio logístico integrado às operações industriais das 
grandes empresas que atuam no comércio exterior, discutidos nesse trabalho a partir dos 
campos de estudos da Economia Industrial e da Logística Integrada às Operações Industriais. 
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Os setores de materiais elétricos, eletrônicos e de informática estão representados pelo 
Capítulo 85 da NCM. Esses setores são compostos por importantes empresas da Região de 
Campinas que também utilizam os aeroportos de Viracopos e Cumbica como parte de suas 
estratégias empresariais. Entre as mais importantes estão Hewlett Packard/Compaq, Motorola, 
em Jaguariúna, IBM, em Hortolândia. 
 
Entre 2005 e 2007 o aeroporto de Viracopos registrou maiores participações nas exportações e 
importações de mercadorias do Capítulo 85 da NCM do que o aeroporto de Cumbica. Nesse 
período, as importações por Viracopos passaram de US$ 2,89 bilhões para US$ 4,03 bilhões, 
enquanto as exportações passaram de US$ 1,57 bilhões para US$ 1,92 bilhões. No mesmo 
período, em Cumbica as importações passaram de US$ 1,25 bilhões para US$ 2,03 bilhões, 
enquanto as exportações ficaram estabilizadas em quase US$ 800 milhões (Gráfico 1).  
 
O melhor desempenho de Viracopos em relação à Cumbica na movimentação de mercadorias 
do Capítulo 85 da NCM deve-se, de acordo com entrevista mensal com as empresas que 
utilizam esses dois aeroportos, realizada pela revista de comércio internacional e logística 
Cargo News (2007), à presença do pólo tecnológico instalado na Região de Campinas. Esse 
pólo tecnológico é formado pelas mencionadas grandes empresas do setor de 
telecomunicações, além de importantes instituições de pesquisa e apoio técnico como o CPqD 
e as universidades Unicamp e PUC Campinas. A entrevista realizada pela Cargo News mostra 
que essas empresas utilizam o aeroporto de Viracopos, mais do que Cumbica, como infra-
estrutura de logística integrada ás operações industriais das grandes empresas no comércio 
internacional. Ou seja, importam insumos, peças, partes e componentes eletroeletrônicos que, 
depois de transformados em mercadorias acabadas, são comercializados, sobretudo, para 
países da América Latina. Trata-se, portanto, de uma estratégia de ocupação do mercado 
latino-americano por parte das multinacionais. 
 

Grafico 1: Movimentação de mercadorias do setor eletroeletrônico entre Viracopos e 
Cumbica (2005 a 2007) 

2,89

1,57 1,25 0,77

3,41

2,05
1,89 0,88

4,03

1,92
2,03

0,74

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

V
al

o
re

s 
(U

S
$)

Bilhões

2005 2006 2007

Período

Importação VCP US$ Exportação VCP US$ Importação GRU US$ Exportação GRU US$
 

Fonte: MDIC – Alice web, 2008. Elaboração do Autor. 
 
Motivo pelo qual, o menor desempenho das exportações do Capítulo 87 da NCM, em 
Viracopos e Cumbica, no ano de 2007, pode ser atribuído, especialmente, ao câmbio 
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desfavorável às exportações, bem como ao crescimento do consumo de aparelhos de telefonia 
celular no Brasil. As exportações em Viracopos foram reduzidas em 6,7%, passando de US$ 
2,04 bilhões, em 2006, para US$ 1,9 em 2007. Mas a redução das exportações por Cumbica 
foi maior (18,9%), apesar da oferta de mais rotas aéreas internacionais do que Viracopos 
(Gráfico 1). 
 
O setor automotivo incluiu peças, partes e componentes automotivos registrados no Capítulo 
87 da NCM. A importância deste setor econômico para o desenvolvimento da Região de 
Campinas fica sinalizada pela presença de grandes empresas que atuam no comércio 
internacional como Robert Bosch, em Campinas, Magneti Marelli Sistemas Automotivos, em 
Hortolândia, Toyota em Indaiatuba, Honda em Sumaré, Eaton em Valinhos, entre outras. O 
setor automotivo também está presente na Região de São Paulo. Estas empresas utilizam os 
aeroportos de Viracopos e Guarulhos como infra-estrutura que integra suas estratégias 
produtivas e de comercialização no mercado internacional.  
 
Entre 2005 e 2007 a participação do Aeroporto Internacional de Viracopos na movimentação 
de mercadorias importadas do setor automotivo, que incluiu peças, partes e componentes 
automotivos registrados no Capítulo 87 da NCM, superou a do Aeroporto Internacional de 
Cumbica. Por meio da movimentação de mercadorias, Viracopos manteve-se à frente de 
Guarulhos ao gerar US$ 54,2 milhões, em 2005, US$ 60,8 milhões, em 2006, e US$ 85,7 
milhões, em 2007. Em Cumbica, no mesmo período, foram gerados, respectivamente, US$ 
26,9 milhões, US$ 30,7 milhões, e US$ 53 milhões por meio do transporte de mercadorias 
(ver Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Movimentação de mercadorias do setor automotivo entre Viracopos e Cumbica 
(2005 a 2007) 
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Fonte: MDIC (2008). Elaboração do Autor. 

 
Quanto às exportações de manufaturados do setor automotivo, observa-se que a geração de 
valores com a movimentação de mercadorias foi maior no Aeroporto de Cumbica, devido à 
maior oferta de rotas internacionais para vôos de passageiros e a proximidade de empresas da 
Região de São Paulo. Nesses vôos, os porões das aeronaves são utilizados para transportar as 
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bagagens dos passageiros e também mercadorias de menor volume como, por exemplo, as dos 
setores automotivo e eletroeletrônico. Além disso, as grandes empresas do setor automotivo 
utilizam os aeroportos, sobretudo, para reposição de peças, partes, componentes e 
equipamentos em condições de emergências para impedir a paralisação da produção e evitar 
rompimento de contratos com clientes e fornecedores.  
 
Em Cumbica, entre 2005 e 2007, a geração de valores passou, respectivamente, de US$ 66,7 
milhões para US$ 82,2 milhões. No Aeroporto de Viracopos ocorreu tendência inversa, pois, 
no mesmo período, as exportações foram reduzidas de US$ 69,4 milhões para US$ 60,8 
milhões (ver Gráfico 2).  
 
6 CONCLUSÃO  
Os registros empíricos do fluxo de comércio exterior nos aeroportos internacionais de 
Viracopos e Cumbica foram sistematizados e analisados a partir do referencial teórico da 
Economia Industrial e da Logística de Operações Industriais, com intuito de compreender as 
características históricas do desenvolvimento da Região de Campinas e suas relações 
econômicas com o Aeroporto Internacional de Viracopos.  
 
Desde o início, o desenvolvimento da Região de Campinas esteve relacionado à sua 
localização geográfica estratégica, possibilitando ao setor de transporte importante papel na 
indução do seu desenvolvimento. E o Aeroporto Internacional de Viracopos está projetado 
pela Infraero para tornar-se centro cargueiro da América Latina ao longo do século XXI, 
podendo induzir o desenvolvimento da Região de Campinas de forma compatível com a sua 
própria história de desenvolvimento.  
 
Para tanto, foi analisada a movimentação de mercadorias, a partir de valores gerados em 
Dólares, nos dois maiores aeroportos do país (Viracopos e Cumbica) entre 1996 e 2006, bem 
como foram selecionados os setores de eletroeletrônico e automotivo de 2005 a 2007, com 
intuito de comparar o papel desempenhado por Viracopos, em relação à Cumbica, enquanto 
infra-estrutura que integra as estratégias de produção e comercialização de mercadorias das 
grandes empresas no comércio exterior.  
 
Entre 2005 e 2007 o aeroporto de Viracopos superou o aeroporto de Cumbica na 
movimentação de mercadorias exportadas e importadas do setor eletroeletrônico. O melhor 
desempenho de Viracopos em relação à Cumbica na movimentação de mercadorias desse 
setor econômico deve-se, sobretudo, à presença na Região de Campinas de importantes 
empresas desse setor econômico que atuam no comércio internacional, além de instituições de 
pesquisa e apoio técnico como o CPqD e expressivas universidades como Unicamp e PUC 
Campinas. 
 
Quanto à movimentação de mercadorias do setor automotivo, entre 2005 e 2007 a 
participação do Aeroporto Internacional de Viracopos nas importações superou a do 
Aeroporto Internacional de Cumbica, especialmente porque as grandes empresas do setor 
automotivo utilizam os aeroportos, sobretudo, para reposição de peças, partes, componentes e 
equipamentos em condições de emergências para impedir a paralisação da produção e evitar 
rompimento de contratos com clientes e fornecedores. Em relação à geração de valores com 
exportações de manufaturados do setor automotivo, observa-se que a participação do 
Aeroporto de Cumbica superou a de Viracopos, devido à maior oferta de rotas internacionais 
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para vôos de passageiros e a proximidade de importantes empresas desse setor na Região de 
São Paulo. 
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RESUMO 
A aviação brasileira sofreu grandes transformações desde a desregulamentação do setor, ocorrida no início do 
século XXI. Por um lado, a entrada no mercado da companhia aérea Gol Linhas Aéreas Inteligentes, primeira 
empresa na América Latina a trabalhar sob o conceito low-cost, low-fare e a definição da internet como grande 
canal de comercialização de bilhetes aéreos, acirrou a concorrência por passageiros. Em contrapartida, os efeitos 
da Crise Aérea no país, quando se iniciou um período de transtornos provocados por atrasos e cancelamentos de 
voos; a compra da Varig pela Gol, com o visível duopólio do setor; e, ultimamente, a crise financeira global, 
trouxeram novos contornos para esse mercado. É nesse cenário de turbulências e, ao mesmo tempo, de boas 
oportunidades, que se insere esse estudo. Buscou-se identificar, à luz dos conceitos de Análise de Envoltória de 
Dados, e dentro de uma amostra de voos em rotas de grande demanda no mercado nacional, aqueles que são 
mais eficientes sob a ótica do consumidor, a partir de uma análise de custos e benefícios fundamentais de uma 
viagem aérea. Também foi interesse dessa pesquisa, apresentar os principais aspectos que posicionaram esses 
voos como eficientes dentro da amostra. 
 
ABSTRACT 
The Brazilian aviation has suffered high shifts since the sector’s deregulation in the beginning of the XXI 
century. On one hand, the appearance of Gol Linhas Aéreas Inteligentes in the Brazilian market, the first latin 
american company to work in the low-cost-low-fare concept and the definition of Internet as a main trading 
channel of tickets, incited competition for passengers. In contrast, the effects of the Air Crisis in the country, 
marked by an inconvenient period of flight delays and cancellations; the acquisition of Varig by Gol, forming a 
notorious duopoly in the sector; and, recently, the global financial crisis, brought a new outline to this market. In 
this scenario of turbulence and, simultaneously, good opportunities, this study is presented. This paper tried to 
identify, using concepts of Data Envelopment Analysis and a pre-selected flights sample on routes of high 
demand in the domestic market, the most efficient flights from the costumer’s point of view, based on an 
analysis of essential costs and benefits of a flight trip. It was also aimed by this research to present the main 
reasons why these flights were judged efficient inside the sample. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O transporte aéreo brasileiro configura-se nos dias de hoje como um dos principais elos 
integradores da economia nacional, representando – em um país de dimensões continentais – 
um meio de transporte fundamental como diferencial logístico para o fluxo de pessoas e 
cargas. 
 
Ao longo dos últimos vinte anos, esse setor vivenciou momentos antagônicos no Brasil. De 
um lado, a década de noventa assistiu, inicialmente, o desenrolar de uma série de 
transformações no seu mercado de aviação comercial que culminaram com o aumento da 
competitividade do setor e um consequente maior poder de escolha por parte do consumidor. 
De outro, questionamentos sobre a segurança dos céus brasileiros, provocando uma onda de 
transtornos com atrasos e cancelamentos de voos, afunilamento na concorrência do mercado 
após a compra da companhia aérea Varig pela Gol e, ultimamente, a crise financeira global, 
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fazem do mercado de aviação comercial no país um setor em profundas e constantes 
transformações. 
 
Diante desse pano de fundo, o passageiro continua sendo um ator decisivo para o sucesso 
desse mercado. Sua decisão de voo passou, portanto, a ser feita sob múltiplos aspectos, como 
o preço, a qualidade do serviço oferecido, a disponibilidade de horários de partida e chegada, 
a existência de escalas e conexões, entre outros. 
 
É nesse cenário de turbulências e, ao mesmo tempo, boas oportunidades, que se insere esse 
estudo. Buscou-se identificar, dentro de uma amostra de voos em rotas de grande demanda no 
mercado nacional, aqueles que são mais eficientes sob a ótica do consumidor, a partir de uma 
análise de custos e benefícios intrínsecos a uma viagem aérea. Também foi interesse dessa 
pesquisa, apresentar os principais aspectos que posicionaram esses voos como eficientes 
dentro da amostra. 
 
Finalmente, procurou-se com esse trabalho estender a utilização de uma ferramenta 
matemática utilizada para medição de eficiência em unidades produtivas, a fim de que ela 
possa ser útil para futuras análises do comportamento do mercado de aviação, tanto por parte 
de clientes, quanto de empresas ou agências reguladoras, que queiram evitar possíveis 
distorções entre custos e benefícios em uma viagem aérea. 
 
Para resolver esse problema foi utilizada a metodologia Data Envelopment Analysis (DEA), 
que trabalha com a medição comparativa de eficiências entre unidades de produção e, mais 
especificamente, com o conceito de fronteira invertida, que se baseia na premissa de que não 
basta uma unidade produtiva ter bom desempenho naquilo em que ela é melhor, é 
fundamental também que não se tenha um mau desempenho no critério em que for pior. 
 
2 A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL 
As primeiras atividades de estruturação das rotas aéreas comerciais no país se deram a partir 
de 1924, com a expansão das rotas aéreas internacionais. Essas rotas eram operadas por 
companhias aéreas pioneiras, constituídas na Europa e nos EUA durante a década de 20 
(PEREIRA, 1987). Entretanto, somente a partir da década de 40, com o fim da 2ª Guerra 
Mundial, a aviação brasileira tomou impulso. Aeronaves americanas, consideradas excedentes 
de guerra, eram compradas a preços baixos, e com condições favoráveis de financiamento, o 
que propiciou o surgimento de muitas empresas aéreas entre 1945 e 1952, quando o Brasil 
chegou a ter 34 empresas, a maioria com estrutura administrativa / financeira precária 
(BNDES, 2002). 

Em função da oferta inicial exagerada e de desequilíbrios financeiros, logo nos anos 1950 
houve uma onda de fusões entre as empresas e de falências. De toda forma, o número de 
cidades atendidas nunca foi tão grande quanto nesse período dos anos de 1950, permanecendo 
na ordem de 300 cidades (NOVAIS E SILVA, 2006). 

O elemento que fez decrescer o número de cidades atendidas, de forma gradativa a partir dos 
anos 1960, foi a ampliação e estruturação da malha rodoviária. A competição ainda acirrada 
entre as empresas aéreas e a fragilidade econômica da estrutura inicial levou o transporte 
aéreo a uma crise profunda, sendo as rotas de curta distância mais afetadas. 
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Para reverter a crise, governo e empresas realizaram três reuniões, chamadas Conferências 
Nacionais de Aviação Comercial (CONAC). A I CONAC foi realizada em 1961, e as demais, 
em 1963 e 1968 (BNDES, 2002). Essas conferências levaram a adoção de duas políticas que 
transformaram a estrutura da aviação comercial brasileira: o incentivo à fusão de empresas e a 
implantação do modelo de “competição controlada”. Segundo Guimarães (2003) este modelo 
de regulação caracterizou pelo “estímulo à concentração de empresas, controle de entrada e da 
definição de linhas aéreas, assim como um controle tarifário estrito” e vigorou até fins dos 
anos 1980. 
 
A flexibilização da regulamentação do transporte aéreo brasileiro teve início somente em 
1991, durante a V CONAC. Nela foi estabelecida uma nova política para o serviço de 
transporte aéreo no país que, juntamente com a legislação do Ministério da Aeronáutica, 
formalizaram a “política de flexibilização do transporte aéreo brasileiro”. Essa política 
substituiu a determinação estrita dos preços pelo DAC (Departamento de Aviação Civil, atual 
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil) por uma permissão para que as empresas 
oferecessem tarifas diferenciadas, o que possibilitou um maior estímulo à concorrência. Em 
2000 foi eliminada a distinção entre empresas de âmbito regional e de âmbito nacional, 
passando todas as empresas a serem denominadas empresas domésticas regulares. 
 
A entrada no século XXI marca um conjunto de alterações nas condições competitivas do 
setor que transformaram a maneira de se pensar em aviação comercial no Brasil. O ano de 
2001 teve como destaques a total liberação das tarifas das linhas regulares, funcionando a 
partir de então o regime de liberdade tarifária, monitorada pelo DAC. Nesse mesmo ano 
houve a entrada da companhia aérea Gol Linhas Aéreas Inteligentes no mercado da aviação 
comercial brasileira, sendo a primeira companhia aérea a operar sob o conceito “low cost, low 
fare” no país, modelo já consagrado por empresas como a Southwest Airlines (EUA) e 
Ryanair (Reino Unido). 
 
O ano de 2006 foi marcado pelo que a crítica especializada no Brasil chamou de Crise Aérea 
ou “Apagão Aéreo”, que teve seu ponto focal no acidente do Boeing 737 da Gol, em 29 de 
setembro de 2006. Transtornos provocados por atrasos e cancelamentos de voos passaram a 
ser constantes na vida dos usuários do transporte aéreo brasileiro – antes visto como 
excelência em segurança, qualidade e pontualidade. Adicionalmente, um segundo acidente, 
agora com um Airbus da TAM em julho de 2007, serviu como alerta para a falta de 
investimentos em infra-estrutura nos principais aeroportos do país (VISAGIO, 2008a). 
Ocorreu ainda, no final de 2007, a compra da companhia aérea Varig pela Gol, provocando 
um afunilamento na concorrência do mercado, com o visível duopólio do setor e a 
consequente deterioração dos serviços aos passageiros. 
 
Atualmente, o mercado encontra-se menos turbulento, mas ainda em fase de ajustes e 
acomodações diante desse novo panorama. Na terceira edição do estudo intitulado “Melhores 
e Piores no Transporte Aéreo Brasileiro” (VISAGIO, 2008b), afirma que hoje alguns 
sintomas da crise já apresentaram sinais de redução. Entretanto, o colapso no mercado 
financeiro global diminuiu a disponibilidade de crédito e a demanda das empresas de aviação 
civil, podendo agravar a situação financeira e operacional das mesmas. 
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3 DATA ENVELOPMENT ANALISYS (DEA) 
A abordagem metodológica conhecida como Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment 
Analysis – DEA) foi apresentada em 1978 por Charnes, Cooper e Rhodes, para cálculo e 
definição de eficiência entre unidades produtivas (DMU – Decision Making Units), onde não 
seja relevante ou não se deseja considerar apenas o aspecto financeiro (Soares de Mello et al., 
2003b). Anteriormente, a técnica de construção de fronteiras de produção e indicadores de 
eficiência produtiva relativa já havia sido apresentada no trabalho de Farrel (1957). 
 
Diferentemente das aproximações paramétricas, que otimizam um plano de regressão a partir 
das observações, DEA otimiza cada observação individual com o objetivo de calcular uma 
fronteira de eficiência, determinada pelas unidades que são Pareto eficientes, ou seja, que não 
conseguem melhorar alguma de suas características sem piorar as demais. (SOARES DE 
MELLO et al., 2005). 
 
O objetivo de DEA é comparar um determinado número de unidades que se caracterizam por 
realizar tarefas semelhantes entre si, utilizando-se dos mesmos insumos (inputs) para produzir 
produtos (outputs) iguais. O que difere essas DMUs são as quantidades de recursos utilizados 
e de produtos gerados. A semelhança no uso de insumos e geração de produtos permite a 
classificação dessas unidades em eficientes ou não-eficientes, fornecendo medidas relativas de 
eficiência. 
 
Existem dois modelos DEA clássicos: 
 
1) CCR (Charnes, Cooper e Rhodes): também conhecido como CRS (Constant Returns to 
Scale), trabalha com retornos constantes de escala, ou seja, qualquer variação nas entradas 
produz variação proporcional nas saídas. Sua formulação matemática considera-se que cada 
DMU k, k = 1, ..., n, é uma unidade de produção que utiliza r inputs xik, i =1, …, r, para 
produzir s outputs yjk, j =1, …, m. Esse modelo maximiza o quociente entre a combinação 
linear dos outputs e a combinação linear dos inputs, com a restrição de que para qualquer 
DMU esse quociente não pode ser maior que 1. 
 
Utilizando-se de alguns artifícios matemáticos, este modelo pode ser linearizado, 
transformando-se em um Problema de Programação Linear (PPL) apresentado em (1), onde 
Eff0 é a eficiência da DMU 0 em análise; xi0 e yj0 são os inputs e outputs da DMU 0; vi e uj 
são os pesos calculados pelos modelo para inputs e outputs. 
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2) BCC (Banker, Charnes e Cooper): também conhecido como VRS (Variable Returns to 
Scale), considera situações de eficiência de produção com variação de escala, não assumindo 
proporcionalidade entre inputs e outputs. Apresenta-se em (2), a formulação do problema de 
programação fracionária, previamente linearizado, para esse modelo (BANKER et al., 1984). 
Em (2) Eff0 é a eficiência da DMU0 em análise; xik representa o input i da DMUk, yjk 
representa o output j da DMU k; vi é o peso atribuído ao input i, uj é o peso atribuído ao 
output j; u* é um fator de escala. 
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A figura 1 mostra as fronteiras DEA CCR e BCC para uma fronteira bidimensional (1 input e 
1 output). Nesta figura as DMUs B, C e D são BCC eficientes. Apenas a DMU D é CCR 
eficiente. As DMUs A e E são ineficientes nos dois modelos. Nesta figura, a eficiência da 

DMU A é dada por AAAA '''''  para o modelo BCC, e por AAAA '''''''  no modelo CCR, 
ambos para orientação a inputs. 

 
Figura 1: Representação das fronteiras BCC e CCR 

 
Além de identificar as DMUs eficientes, os modelos DEA permitem medir e localizar a 
ineficiência e estimar uma função de produção linear por partes, que fornece o benchmark 
para as DMUs ineficientes. Esse benchmark é determinado pela projeção das DMUs 
ineficientes na fronteira de eficiência. A forma como é feita esta projeção determina 
orientação do modelo: orientação a inputs (quando se deseja minimizar os inputs, mantendo 
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os valores dos outputs constantes) e orientação a outputs (quando se deseja maximizar os 
resultados sem diminuir os recursos) (ANGULO MEZA, 1998). 
 
4 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE CUSTO X BENEFÍCIO EM 

PASSAGENS AÉREAS DE ROTAS SELECIONADAS 
 

4.1 Modelagem do Problema 
A formulação e posterior análise de um estudo em DEA exigem: (1) a definição de DMUs; 
(2) a seleção de variáveis de avaliação (inputs e outputs) e; (3) a escolha do modelo que será 
utilizado (SOARES DE MELLO et al., 2005). 
 
4.1.1 Definição de DMUs 
Angulo Meza (1998) afirma que o conjunto de DMUs adotado deve ter a mesma utilização de 
entradas e saídas, variando apenas em intensidade; ser homogêneo, isto é, realizar as mesmas 
tarefas, com os mesmos objetivos; trabalhar nas mesmas condições de mercado; e ter 
autonomia na tomada de decisões. 
 
Levando em consideração essas premissas, assumiu-se como DMUs desse estudo cada voo 
selecionado durante a coleta de dados nas páginas das companhias aéreas estudadas. Assim 
sendo, entende-se como DMU desse estudo uma potencial viagem aérea com as seguintes 
características que as diferenciam entre si: origem, destino, companhia área, data da viagem, 
hora de viagem e antecedência de compra. 
 
Portanto, tem-se como exemplo de uma DMU desse estudo: voo do aeroporto de Congonhas 
(SP) para Brasília (DF) pela companhia aérea Gol, no dia 04 de maio de 2009, às 20:05h, 
tendo simulado a compra com 29 dias antecedência do voo. 
 
4.1.2 Seleção de Variáveis de Avaliação 
No modelo deste trabalho, procurou-se avaliar a eficiência de uma rota aérea sob o ponto de 
vista do consumidor, assumindo como variáveis de avaliação três itens considerados 
fundamentais em uma viagem: a distância entre os pontos de origem e destino, o preço da 
passagem e o tempo de percurso. 
 
– Distância: escolhida como output do modelo porque, na essência, o objetivo de um 
consumidor ao viajar, é deslocar-se entre um ponto de origem e um ponto de destino, ou seja, 
transportar-se. Esse deslocamento é, portanto, o resultado, ou o benefício – mais simples e 
objetivo – que o passageiro obtém com a viagem, e, quanto maior a distância percorrida, 
maior o benefício do consumidor. 

– Tempo de Viagem: definido como um dos inputs, ou custos, de uma viagem aérea, porque 
enquanto o passageiro está em voo, não pode utilizar seu tempo de outra forma. Assim, o 
objetivo do consumidor é gastar o menor tempo possível em viagem, ou seja, minimizar esse 
recurso. Também pode ser entendido como um output indesejável, porque, em suma, é um 
dos resultados da viagem, uma vez que o deslocamento consome tempo; e é indesejável, 
porque deseja-se diminuí-lo, ou seja, gastar o menor tempo possível. Para maiores 
detalhamentos sobre o assunto, ver (GOMES & LINS, 2008).  
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– Preço da Passagem (Tarifa + Taxas): definido como outro input, é o custo mais claro e 
efetivo de uma viagem. É um recurso que o consumidor deseja minimizar, ou seja, gastar o 
mínimo de dinheiro, de forma a viajar a distância requerida. 

É importante destacar que um modelo só tem coerência se cada relação output/input tem 
sentido isoladamente (GOMES et al., 2009). No modelo em questão, existe relação de 
causalidade entre a distância percorrida e o tempo de viagem, que é a velocidade média do 
voo. O interesse é maximizar essa relação, ou seja, viajar na maior velocidade média possível. 
A outra relação existente é entre a distância percorrida e o preço da passagem, que é a 
(distância) / (R$ gasto), sendo importante também nesse caso, maximizar essa relação. Ainda 
sim, para um melhor entendimento dessa segunda relação, pode-se analisar a relação sobre a 
ótica input / output, ou seja, a relação entre o preço da passagem e a distância percorrida, que 
é o (R$ gasto) / (distância), ou o custo por Km percorrido, e nesse caso, deve-se minimizar 
essa relação. 
 
4.1.3 Escolha do Modelo 
Serão testados os dois principais modelos, CCR e BCC, a fim de se identificar qual deles 
melhor se adapta às análises em questão. Sabe-se, desde já, que o modelo BCC é mais 
benevolente que o modelo CCR na identificação de DMUs eficientes (SOARES DE MELLO 
et al., 2005), mas para um melhor entendimento do impacto dessa menor severidade, será 
necessário testar os modelos com os dados do estudo. 
 
Entretanto, já se pode definir a orientação do modelo, ou seja, a forma como as DMUs irão 
atingir a fronteira de eficiência. Optou-se pela orientação a inputs, metodologia na qual as 
DMUs tentam atingir a fronteira realizando uma diminuição de seus recursos, sem que seus 
resultados sejam alterados. 
 
Essa escolha foi feita por dois motivos: (1) É possível minimizar os inputs do modelo, isto é, 
o tempo de viagem e o preço da passagem podem ser reduzidos, com a utilização, por 
exemplo, de uma aeronave mais veloz ou com a concessão de descontos, respectivamente; (2) 
Não é possível maximizar o output do modelo (a distância entre origem e destino) mantendo 
constantes seus recursos disponíveis, ou seja, utilizar a orientação a outputs. Na verdade, não 
há consistência prática em tentar aumentar a distância entre origem e destino de uma viagem, 
uma vez que esse parâmetro é um valor fixo, definido geometricamente como a reta que liga 
esses dois pontos. 
 
4.2 Amostragem 
A pesquisa foi feita com o intuito de coletar uma amostra de dados sobre voos comerciais, em 
âmbito nacional, suficientemente representativa para fornecer bons parâmetros às análises 
subsequentes e, principalmente, para servir como ponto de partida ao uso da metodologia 
proposta em estudos de comportamento do mercado de aviação comercial no país. 
 
Inicialmente, definiram-se as rotas seriam objeto do estudo. A opção recaiu em rotas de 
grande fluxo no Brasil e que, portanto, fossem abarcadas por mais de uma companhia aérea e 
tivessem vários voos diários. As cidades escolhidas foram: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte e Brasília, com distinção entre os aeroportos de uma mesma cidade, como Rio de 
Janeiro (Galeão e Santos Dumont), São Paulo (Congonhas e Guarulhos) e Belo Horizonte 
(Pampulha e Confins). 
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Foram selecionadas 9 rotas: Confins (MG) – Brasília (DF); Pampulha (MG) – Brasília (DF); 
Galeão (RJ) – Congonhas (SP); Galeão (RJ) – Guarulhos (SP); Santos Dumont (RJ) – 
Congonhas (SP); Congonhas (RJ) – Brasília (DF); Guarulhos (SP) – Brasília (DF); 
Congonhas (SP) – Confins (MG); Guarulhos (SP) – Confins (MG). 
 
Quanto à metodologia de obtenção de dados, foram utilizadas algumas premissas dos 
trabalhos de Oliveira et al. (2005) e Oliveira et al. (2006), além de outras singularidades 
próprias desse estudo.  
 
Assim, a pesquisa foi realizada diretamente nas páginas das empresas na internet, efetuando 
uma simulação de compra com a utilização das seguintes características: 
 
(1) Coleta de dados em um mesmo dia, todos em um mesmo período, a fim de se evitar 
oscilações de preço que eventualmente ocorrem ao longo do dia. 

(2) Opção pela menor tarifa disponível.  

(3) Obrigatoriedade de deslocamentos sem conexões, embora haja permissão para incluir voos 
com escalas. 

(4) Incorporação de todas as taxas ao preço da passagem, para se chegar ao preço final pago 
pelo consumidor à vista. 

(5) Amostragem de pelo menos 1 voo em cada período do dia selecionado, caso exista, para 
se tentar mapear as diferenças de preços de acordo com o período de voo: 

– Madrugada: 0:00h às 5:59h – preferencialmente por volta das 03:00h; 
– Manhã: 6:00h às 11:59h – preferencialmente por volta das 09:00h; 
– Tarde: 12:00h às 17:59h – preferencialmente por volta das 15:00h; 
– Noite: 18:00h às 23:59h – preferencialmente por volta das 21:00h. 

(6) Seleção de três diferentes dias para os voos, com simulação de compra para o dia seguinte, 
para 2 semanas depois e para 4 semanas depois, a fim de se verificar o comportamento dos 
preços frente a uma maior antecedência de compra. 

(7) Escolha por datas que não apresentem demanda anormal, causada por fatores previamente 
conhecidos, como um feriado por exemplo. 
 
Como já informado, Oliveira et al. (2005), utilizaram algumas dessas premissas em seu estudo 
sobre descontos em passagens aéreas. Destacando o item (5), os autores apontaram dois 
diferentes perfis de consumidores quanto à antecedência de compra de uma passagem, um que 
viaja a lazer ou férias, e que, portanto, pode planejar e comprar suas passagens com 
antecedência e outro que viaja a negócio, menos elástico a preços, já que suas necessidades de 
viagens decorrem de situações de trabalho, muitas vezes sem planejamento prévio. Diferentes 
perfis de consumidores também foram estudados por Soares de Mello et al. (2003a). 
 
Nesse trabalho, optou-se por simular três diferentes tipos de compra: (i) compra imediata, que 
não apresenta praticamente nenhuma antecedência de compra (1 dia); (ii) compra casual, que 
apresenta pouca antecedência de compra (2 semanas) e; (iii) compra planejada, que apresenta 
grande antecedência de compra (4 semanas). 
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4.2.1 Coleta de Dados 
Os dados foram pesquisados no dia 05 de abril de 2009, entre 8:00 e 10:00 da manhã por três 
pesquisadores. É importante ressaltar que o preço foi calculado como o preço final pago pelo 
consumidor, considerando-se a tarifa, acrescida da taxa de embarque; a distância foi calculada 
com o auxílio do programa Google Earth, e o tempo foi calculado pela diferença entre o 
tempo de chegada e o tempo de partida de um voo, ambos informados no site das companhias 
aéreas onde foi feita a simulação de compra. 
 
 Foram coletados 171 voos, distribuídos entre rotas e companhias aéreas, conforme 
apresentado na Tabela 1 abaixo: 
 

Tabela 1: Total de Voos analisados por Rota e Companhia Aérea 

 
4.3 Resultados 
Conforme destacado em 4.1.3, foram feitos cálculos e análises utilizando dois modelos DEA 
clássicos, CCR e BCC, a fim de que fosse possível identificar qual deles era mais aderente ao 
estudo. Para realização dos cálculos, foi utilizado o software SIAD, Sistema Integrado de 
Apoio à Decisão (ANGULO MEZA et al., 2005). 
 
Como ponto de partida da análise, a estudo das rotas segundo o modelo CCR apresentou 
como eficientes (eficiência = 1) os voos destacados na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Total de Voos analisados por Rota e Companhia Aérea 

 
Identificou-se pela análise dos dados que as rotas eficientes apontaram para os voos com 
grandes velocidades médias, que são representadas pela razão distância / tempo. Isso mostra 
que no modelo CCR, para esse estudo, a velocidade média se sobrepõe ao preço na 
identificação de DMUs eficientes. 
 
Diante da análise com o modelo CCR e da constatação de que os voos de curta distância 
foram penalizados pela velocidade média, os dados foram analisados com a ajuda do modelo 

Data de 
Voo

Antecedência 
de Compra

(dias)
Resumo do Voo

Nº de 
Escalas

Preço Total 
(R$)

INPUT 1

Período do 
Voo

Tempo
(min)

INPUT 2

Distância
(Km)

OUTPUT

EFICIÊNCIA
CCR

Velocidade 
Média
(km/h)

6-abr 1 DMU 115) GOL: MG(CNF) - DF(BSB) 0 449,62 tarde 60 592 1,000 592,00

20-abr 15 DMU 118) GOL: SP(CGH) - DF(BSB) 0 338,62 noite 95 873 1,000 551,37

20-abr 15 DMU 120) GOL: SP(GRU) - DF(BSB) 0 198,62 noite 100 854 1,000 512,40

4-mai 29 DMU 128) GOL: SP(GRU) - DF(BSB) 0 198,62 tarde 100 854 1,000 512,40

20-abr 15 DMU 163) OCEANAIR: SP(GRU) - DF(BSB) 0 192,62 manhã 105 854 1,000 488,00

20-abr 15 DMU 164) OCEANAIR: SP(GRU) - DF(BSB) 0 192,62 tarde 105 854 1,000 488,00

4-mai 29 DMU 168) OCEANAIR: SP(GRU) - DF(BSB) 0 192,62 manhã 105 854 1,000 488,00

4-mai 29 DMU 169) OCEANAIR: SP(GRU) - DF(BSB) 0 192,62 tarde 105 854 1,000 488,00

Cia. Aérea (CFN) - (BSB) (CGH) - (BSB) (CGH) - CFN) (GIG) - (CGH) (GIG) - (GRU) (GRU) - (BSB) (GRU) - (CFN) (PLU) - (BSB) (SDU) - (CGH) TOTAL

GOL 9 8 9 11 9 8 9 0 11 74

OCEANAIR 2 3 1 0 2 5 0 0 9 22

PASSAREDO 0 0 0 0 0 2 0 0 9 11

TAM 9 9 9 8 9 9 9 0 0 62

TRIP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

TOTAL 20 20 19 19 20 24 18 2 29 171
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BCC, que tem por característica ser mais benevolente na seleção de DMUs eficientes que o 
modelo CCR (SOARES DE MELLO et al., 2005). 
 
Com a ajuda do SIAD, os voos analisados apresentaram os resultados destacados na Tabela 3. 
abaixo. 

Tabela 3: Voos Eficientes segundo o modelo BCC 
Data de 

Voo

Antecedência 
de Compra

(dias)
Resumo do Voo

Nº de 
Escalas

Preço Total 
(R$)

INPUT 1

Período do 
Voo

Tempo
(min)

INPUT 2

Distância
(Km)

OUTPUT

EFICIÊNCIA
BCC

Velocidade 
Média
(km/h)

6-abr 1 DMU 19) TAM: RJ(SDU) - SP(CGH) 0 544,92 tarde 54 366 1,000 592,00

20-abr 15 DMU 22) TAM: RJ(SDU) - SP(CGH) 0 354,92 tarde 54 366 1,000 582,48

4-mai 29 DMU 25) TAM: RJ(SDU) - SP(CGH) 0 354,92 tarde 54 366 1,000 582,48

20-abr 15 DMU 94) OCEANAIR: RJ(GIG) - SP(GRU) 0 130,62 madrugada 70 334 1,000 493,07

4-mai 29 DMU 95) OCEANAIR: RJ(GIG) - SP(GRU) 0 130,62 madrugada 70 334 1,000 493,07

20-abr 15 DMU 99) OCEANAIR: RJ(SDU) - SP(CGH) 0 164,42 manhã 65 366 1,000 525,82

20-abr 15 DMU 100) OCEANAIR: RJ(SDU) - SP(CGH) 0 214,42 tarde 55 366 1,000 554,82

4-mai 29 DMU 103) OCEANAIR: RJ(SDU) - SP(CGH) 0 164,42 tarde 65 366 1,000 525,82

6-abr 1 DMU 115) GOL: MG(CNF) - DF(BSB) 0 449,62 tarde 60 592 1,000 592,00

20-abr 15 DMU 118) GOL: SP(CGH) - DF(BSB) 0 338,62 noite 95 873 1,000 551,37

20-abr 15 DMU 120) GOL: SP(GRU) - DF(BSB) 0 198,62 noite 100 854 1,000 512,40

20-abr 15 DMU 123) GOL: MG(CNF) - DF(BSB) 0 258,62 noite 70 592 1,000 552,71

4-mai 29 DMU 128) GOL: SP(GRU) - DF(BSB) 0 198,62 tarde 100 854 1,000 512,40

4-mai 29 DMU 132) GOL: MG(CNF) - DF(BSB) 0 258,62 noite 70 592 1,000 552,71

20-abr 15 DMU 163) OCEANAIR: SP(GRU) - DF(BSB) 0 192,62 manhã 105 854 1,000 488,00

20-abr 15 DMU 164) OCEANAIR: SP(GRU) - DF(BSB) 0 192,62 tarde 105 854 1,000 488,00

4-mai 29 DMU 165) OCEANAIR: SP(CGH) - DF(BSB) 1 206,62 manhã 190 873 1,000 289,29

4-mai 29 DMU 166) OCEANAIR: SP(CGH) - DF(BSB) 0 206,62 manhã 105 873 1,000 509,44

4-mai 29 DMU 167) OCEANAIR: MG(CNF) - DF(BSB) 0 157,62 manhã 85 592 1,000 491,20

4-mai 29 DMU 168) OCEANAIR: SP(GRU) - DF(BSB) 0 192,62 manhã 105 854 1,000 488,00

4-mai 29 DMU 169) OCEANAIR: SP(GRU) - DF(BSB) 0 192,62 tarde 105 854 1,000 488,00  
 
Pôde-se identificar pela análise das tabelas que, ao se tentar estudar a amostra com o modelo 
BCC, a fim de reduzir o impacto das menores distâncias e, consequentemente, da menor 
velocidade média dos voos na identificação de DMUs eficientes pelo modelo CCR, 
aumentou-se consideravelmente o número de DMUs eficientes, elevando o número de 
empates e reduzindo o poder de discriminação da análise. 
 
Uma das técnicas para se fazer uma distinção entre esse grande número de DMUs eficientes 
proposto pelo modelo BCC é o uso do conceito de Fronteira Invertida, por ser um método 
objetivo, que se adéqua bem aos modelos BCC e CCR, e ter uma metodologia que facilita 
seus cálculos, optou-se pela técnica de fronteira invertida para aumentar a discriminação entre 
essas DMUs eficientes. Esse método consiste em considerar os outputs como inputs e os 
inputs como outputs (NOVAES, 2002; ENTANI et al., 2002). 
 
Não foram utilizados outros métodos como (1) Restrição aos Pesos, por não ser objetivo 
(Angulo Meza & Lins, 2002) e (2) Avaliação Cruzada, por não funcionar com BCC, podendo 
gerar eficiências negativas (SOARES DE MELLO et al., 2002) e (SOARES DE MELLO et 
al., 2008, WU et al., 2009). 
 
Esse enfoque considera pelo menos duas interpretações. A primeira é que a fronteira consiste 
das DMUs com as piores práticas gerenciais, e que, portanto, poderia ser chamada de fronteira 
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ineficiente; a segunda é que essas mesmas DMUs têm as melhores práticas considerando o 
ponto de vista oposto (SOARES DE MELLO et al., 2003a). 
 
Ainda sim, como complemento a essa análise, cabe destacar que para uma DMU possuir alta 
eficiência, ela deve ter uma elevada eficiência em relação à fronteira otimista e uma baixa 
eficiência em relação à fronteira pessimista. Dessa forma, todas as variáveis são levadas em 
conta no índice final. Assim, não basta a DMU ter bom desempenho naquilo em que ela é 
melhor, também não se pode ter um mau desempenho no critério em que for pior. Isso é 
conseguido sem a atribuição de nenhum peso subjetivo a qualquer critério. (SOARES DE 
MELLO et al., 2003a). 
 
Assim, a utilização dos conceitos de fronteira invertida permite que a análise dos dados seja 
também feita através de outro indicador, chamado de eficiência composta. 
 
A eficiência composta é o resultado da análise conjunta da DMU pela fronteira padrão e pela 
fronteira invertida. Mais especificamente, o resultado, conforme apresentado pela equação 
(3), é obtido através da média aritmética entre a eficiência padrão e o valor obtido da 
subtração da eficiência invertida pela unidade. 

2

1 Invertida) Eficiência -(  Padrão Eficiência
  Composta Eficiência

+
=  

A eficiência composta normalizada (Composta*) é obtida pela divisão do valor da eficiência 
composta pelo maior valor entre todos os valores de eficiência composta, sendo representada 
pela equação (4) abaixo: 

Composta) a(Eficiênci Max

Composta Eficiência
 * Composta Eficiência =  

O método acima permite a definição de um ranking entre as DMUs, uma vez que os empates 
deixam de existir. Dessa forma, feita a ordenação das DMUs, optou-se por agrupar a amostra 
em Tercis, que são Medidas Separatrizes que dividem os dados em três partes iguais, assim 
representados: 1º Tercil: 33,33% das DMUs com eficiência mais baixa; 2º Tercil: 33,33% das 
DMUs com eficiência intermediária e 3º Tercil: 33,33% das DMUs com eficiência mais alta. 
 
Diante dos dados divididos em tercis, foi possível analisá-los de forma mais criteriosa quanto 
aos fatores que diferenciam as DMUs entre si, sendo eles: companhia aérea, antecedência de 
compra da passagem, rota, velocidade média dos vôos e turno de viagem. 
 

Tabela 4: Eficiência por Companhia Aérea 

Companhias Aéreas
1º TERCIL

(baixa eficiência)
2º TERCIL

(média eficiência)
3º TERCIL

(alta eficiência)
Total

de voos

TAM 38,0% 35,2% 26,8% 41,5%

OCEANAIR 45,5% 9,1% 45,5% 12,9%

TRIP 100,0% 0,0% 0,0% 1,2%

PASSAREDO 100,0% 0,0% 0,0% 1,2%

GOL 21,6% 40,5% 37,8% 43,3%  

(3) 

(4) 
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De acordo com a Tabela 4, nota-se que as companhias aéreas mais eficientes, dentro da 
amostra de voos selecionados, são OceanAir e Gol, o que confirma as análises prévias com os 
modelos CCR e BCC. 

 
O ponto a se destacar e que diferencia as duas companhias é que a Gol concentra apenas 
21,6% dos seus voos no pior tercil (1º tercil), enquanto a OceanAir tem 45,5% dos seus voos 
nessa mesma posição. Isso mostra que a OceanAir apesar de ser a empresa com maior número 
de voos no tercil mais eficiente, também concentra grande parte dos seus voos no tercil mais 
ineficiente. Esse posicionamento faz com que a opção de escolha por essa companhia aérea, 
sob o ponto de vista dos dados e das rotas estudadas, seja uma opção de risco, na medida em 
que é possível encontrar tanto voos muito eficientes quanto outros pouco eficientes. 
 
Em contrapartida, a opção pela empresa Gol, que concentra mais de 78% dos seus voos no 2º 
e 3º tercis, é mais confiável e o risco de se escolher um voo ineficiente torna-se, por 
consequência, mais reduzido. 
 
Por último, as empresas Trip, na rota Pampulha – Brasília, e Passaredo, na rota Guarulhos – 
Brasília, colocaram-se exclusivamente no tercil mais ineficiente, uma vez que suas baixas 
velocidades médias, que são as razões de distâncias percorridas por tempo de deslocamento, 
impactaram negativamente seu posicionamento nas análises de eficiência. 
 

Tabela 5: Eficiência por Antecedência de Compra 
Antecedência de Compra

da Passagem
1º TERCIL

(baixa eficiência)
2º TERCIL

(média eficiência)
3º TERCIL

(alta eficiência)
Total

de voos

1 dia 51,7% 39,7% 8,6% 33,9%

15 dias 21,6% 31,4% 47,1% 29,8%

29 dias 25,8% 29,0% 45,2% 36,3%  

O quesito Antecedência de Compra da Passagem, destacado na Tabela 5, mostra que as 
compras denominadas nesse estudo como casuais (15 dias de antecedência) e planejadas (29 
dias de antecedência) posicionaram-se com mais de 45% dos seus totais de voos no tercil mais 
eficiente, enquanto as compras imediatas (1 dia de antecedência) apresentaram mais da 
metade de seus voos no tercil mais ineficiente.  

 
Esse resultado é condizente com a expectativa de que as tarifas mais elevadas praticadas em 
voos com compras de última hora levam à ineficiência da viagem. 
 
Também é importante ponderar que a compra casual apresentou-se levemente mais eficiente 
do que a compra planejada para a amostra de voos selecionada. Isso é um indicativo de que a 
diferença de dias proposta nesse estudo para distinguir a compra planejada da compra casual 
não foi relevante para alterar os preços de passagens. 
 
Destaca-se na Tabela 6 que, dentre as 4 rotas de maior percurso, sendo elas: (1) Congonhas 
(SP) - Brasília (DF); (2) Guarulhos (SP) - Brasília (DF); (3) Pampulha (MG) - Brasília (DF) e 
(4) Confins (MG) - Brasília (DF), três delas apresentam a ampla maioria de seus voos no 
tercil mais eficiente, a exceção da rota Pampulha (MG) - Brasília (DF), operada apenas pela 
TRIP dentre as empresas estudadas. 
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Tabela 6: Eficiência por Rota 

Rotas
1º TERCIL

(baixa eficiência)
2º TERCIL

(média eficiência)
3º TERCIL

(alta eficiência)
Total

de voos

CONFINS (MG) - BRASÍLIA (DF) 15,0% 25,0% 60,0% 11,7%

CONGONHAS (SP) - BRASÍLIA (DF) 15,0% 25,0% 60,0% 11,7%

CONGONHAS (SP) - CONFINS (MG) 26,3% 36,8% 36,8% 11,1%

GALEÃO (RJ) - CONGONHAS (SP) 57,9% 42,1% 0,0% 11,1%

GALEÃO (RJ) - GUARULHOS (SP) 65,0% 35,0% 0,0% 11,7%

GUARULHOS (SP) - BRASÍLIA (DF) 16,7% 33,3% 50,0% 14,0%

GUARULHOS (SP) - CONFINS (MG) 16,7% 33,3% 50,0% 10,5%

PAMPULHA (MG) - BRASÍLIA (DF) 100,0% 0,0% 0,0% 1,2%

STS. DUMONT (RJ) - CONGONHAS (SP) 44,8% 37,9% 17,2% 17,0%  
 
Esses resultados vão ao encontro das primeiras conclusões desse trabalho com os modelos 
CCR e BCC, que mostraram que a velocidade média tem grande impacto da decisão de 
eficiência do modelo. Em rotas mais longas, as aeronaves viajam mais tempo em velocidade 
de cruzeiro e, portanto, podem desenvolver uma velocidade média mais elevada, atenuando ao 
longo do percurso o impacto de redução de velocidade durante decolagens, aproximações, 
pousos e taxiamentos. 
 
Os voos operados pela TRIP são uma exceção a essa conclusão porque operam nessa rota com 
aeronaves ATR 42 e ATR 72, que realizam velocidades médias inferiores as demais 
aeronaves desse estudo em rotas de longo percurso. 
 
Além disso, as 2 rotas de menor percurso e por consequência, baixa velocidade média, Galeão 
(RJ) - Congonhas (SP) e Galeão (RJ) - Guarulhos (SP), não apresentam nenhum voo no tercil 
eficiente, o que reforça a conclusão da velocidade média como grande diferencial de 
eficiência nessa análise. 
 

Tabela 7: Eficiência por Velocidade Média 

Velocidade Média (km/h)
1º TERCIL

(baixa eficiência)
2º TERCIL

(média eficiência)
3º TERCIL

(alta eficiência)
Total

de voos

[200 - 300) 100,0% 0,0% 0,0% 8,2%

[300 - 400) 49,2% 46,2% 4,6% 38,0%

[400 - 500) 16,4% 31,1% 52,5% 35,7%

[500 - 600) 3,2% 25,8% 71,0% 18,1%  
 
Percebe-se pela análise da Tabela 7 que a velocidade média é um fator preponderante na 
decisão de eficiência para o modelo estudado, na medida em que mais de 70% dos voos com 
maior velocidade média encontram-se no 3º tercil e 100% dos voos com menor velocidade 
média encontram-se no 1º tercil. 
 
Destaca-se quanto ao item Turno de Viagem, apresentado na Tabela 8, um resultado contra-
intuitivo: os voos da madrugada, que aparentemente seriam mais eficientes, apresentaram 
apenas 10% de seus voos no tercil mais eficiente. 
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Tabela 8: Eficiência por Turno de Viagem 

Turno da Viagem
1º TERCIL

(baixa eficiência)
2º TERCIL

(média eficiência)
3º TERCIL

(alta eficiência)
Total

de voos

manhã 37,9% 27,6% 34,5% 33,9%

tarde 26,9% 32,7% 40,4% 30,4%

noite 31,4% 39,2% 29,4% 29,8%

madrugada 50,0% 40,0% 10,0% 5,8%  
 
Isso contraria o senso comum porque, a princípio: (1) poderiam viajar a uma maior velocidade 
média, uma vez que existe um menor congestionamento nos aeroportos nesse período do dia é 
menor; e (2) poderiam oferecer tarifas mais econômicas já que esse é um horário de menor 
demanda. 
 
As hipóteses levantadas para interpretar esse contra-resultado são: (1) Todos os voos da 
madrugada referem-se a rota Rio – São Paulo, (Santos Dumont (RJ) – Congonhas (SP); 
Galeão (RJ) – Congonhas (RJ) e Galeão (RJ) – Guarulhos (SP)), com partidas a partir das 
4:00h da manhã, que é um horário de grande demanda para essa rota, porque viabiliza a 
chegada dos passageiros ao destino no início da manhã e fora do trânsito urbano típico das 
primeiras horas nessas cidades. Portanto, não há necessidade de descontos nas tarifas nem 
tampouco existem ganhos de velocidade média significativos; (2) Os voos com destino a 
Guarulhos podem ser alimentadores, ou seja, podem transportar os passageiros para um hub, a 
fim de serem distribuídos para outros voos. Por esse motivo, deixa de ser interessante para 
companhia aérea transportar passageiros que farão apenas a viagem até esse ponto. 
 
5 CONCLUSÕES 
O estudo apresentado procurou identificar, dentro de uma amostra de voos em rotas de grande 
demanda no mercado nacional, aqueles que foram mais eficientes sob a ótica do consumidor, 
a partir de uma análise de custos e benefícios fundamentais de uma viagem aérea. Também 
foi interesse dessa pesquisa, apresentar os principais aspectos que posicionaram esses voos 
como eficientes dentro da amostra. 
 
Para tanto, foi utilizada a metodologia Data Envelopment Analysis (DEA), que trabalha com a 
medição comparativa de eficiências entre unidades de produção e, mais especificamente, com 
o conceito de fronteira invertida, que se baseia na premissa de que não basta uma unidade 
produtiva ter bom desempenho naquilo em que ela é melhor, é fundamental também que não 
se tenha um mau desempenho no critério em que for pior. 
 
Cabe destacar que essa análise não foi exaustiva e que, portanto, novos trabalhos ainda devem 
ser desenvolvidos para se chegar a resultados mais conclusivos. Estudos complementares, 
com a utilização, por exemplo, da técnica de Regressão Tobit em associação com DEA, 
metodologia conhecida como DEA em dois estágios, pode ser útil para um melhor 
entendimento dos fatores que influenciam a eficiência dessas rotas. Ainda sim, é importante 
ponderar que o uso dessa técnica não permitiria certas análises, como a identificação do caso 
da OceanAir, classificado como uma opção de risco, uma vez que foi possível encontrar tanto 
voos muito eficientes quanto outros pouco eficientes, dentro da amostra de voos analisados. 
 
Finalmente, fica claro a relevância metodológica do estudo para análises de comportamento 
do mercado de aviação, na medida em que é possível identificar onde os atores estão sendo 
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mais ou menos eficientes. De qualquer forma, estudos posteriores podem levar em 
consideração que uma escolha mais representativa de DMUs, com voos para diferentes 
regiões do país, podem trazer resultados mais consistentes e tornar a análise ainda mais 
robusta. 
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ABSTRACT 
In order to increase arrival rates at many of today’s heavily congested airports, simultaneous approaches are 
conducted in parallel runways. For many years, the FAA has permitted simultaneous independent instrument 
approach operations only for those parallel runways with a minimum separation of 4300 feet. Nowadays, new 
criteria were developed aiming the increase of utilization on close runways, where, the most recent procedures 
called PRM/SOIA (Precision Runway Monitor/Simultaneous Offset Instrument Approach) makes possible the 
simultaneous approaches in systems of runways spaced as close as 750 feet. 
On October 26, 2004, San Francisco International Airport (SFO) implemented this new landing system 
(PRM/SOIA), allowing the airport increase the capacity of runways under inclement weather conditions by as 
much as twenty-five percent. This paper analyzes these procedures for simultaneous approaches in closely-
spaced runways, pointing the São Paulo/Guarulhos – Governor André Franco Montoro International Airport 
(GRU) as a potential place for the application of the PRM/SOIA approaches. 
 
RESUMO 
Visando aumentar a capacidade dos esgotados sistemas de pistas atuais, aproximações instrumentais simultâneas 
são realizadas em muitos aeroportos com pistas de pouso paralelas. Por muitos anos a FAA permitiu a condução 
de tais procedimentos independentes apenas em pistas paralelas com separação mínima entre eixos de cerca de 
1360 metros. Novos procedimentos foram desenvolvidos nos últimos anos para que aeroportos com sistemas de 
pistas que possuem separações ainda menores pudessem aumentar sua capacidade, onde o mais recente destes, 
chamado PRM/SOIA (Precision Runway Monitor/Simultaneous Offset Instrument Approach), permite 
aproximações instrumentais simultâneas em pistas paralelas com separação mínima entre eixos de cerca de 250 
metros.  
No dia 26 de outubro de 2004 o Aeroporto Internacional de San Francisco (SFO) implantou este novo sistema de 
pousos simultâneos (PRM/SOIA), registrando ganhos de capacidade de até 25% nos sistemas de pistas durante 
condições meteorológicas adversas. Este artigo analisa tais procedimentos, apontando o Aeroporto Internacional 
de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro (AISP/GRU) como um potencial sítio para 
aplicação das aproximações PRM/SOIA. 
 
1 INTRODUCTION 
The increasing demand for air transportation services over the last decades has generated 
peaks of very high utilization of airport facilities and airspace, creating heavy congestions as 
the level of demand reaches an upper point higher than that of the system capacity. As a 
result, many undesirable delays appear in all parts of the system, producing elevated costs for 
airport operators such as air carriers and administrators. In some cases, the peak hours are 
further extended by other factors, like bad meteorological conditions, which require specific 
procedures (instrumental flight rules), increasing the distance between the flying aircrafts. 
 
In order to enhance airport airside capacity, many airports have implemented multiple 
runways, prioritizing the construction of parallel ones to allow simultaneous use at the 
moments of high demand. Presently, at many of today’s heavily congested airports, 
simultaneous approaches are conducted to parallel runways in order to increase arrival rates, 
even under instrumental flight rules (FAA, 2003). 
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To warrant safety in such operations, restrictions have been created to guide the conducting of 
those simultaneous approaches, particularly in view of some factors like the propagation of 
the wake turbulence and the possibility of crashes during the approaches. Regarding these two 
factors, a Safe Zone between the approaches can be created displaying the airplanes in 
adjacent positions relative to each other, during the simultaneous approaches. Basically, the 
aircraft in the trailing position keeps inside the Safe Zone if it is neither too close nor too far 
from the other; and, in these procedures, the wind interferes significantly in the propagation 
(Fig. 1). Totally parallel approaches can lead to collision if there happens a sudden direction 
change by the airplanes and, on the other hand, distant approaches may create the possibility 
of a wake turbulence of an aircraft reaching the other; as the size of the safe zone will depend 
on the strength and direction of the crosswind (POWELL, 2005; MATSUYAMA & 
CUGNASCA, 2008). 
 

 
Figure 1: Schematic of the Danger Zones, Longitudinal Spacing (LS) and Wake Vortex 

Source: adapt from POWELL, 2005; POWELL, 2006 
 
In other words, if a pair of aircraft ik  (Fig. 2) approaching closely-spaced parallel runways is 
longitudinally separated by a time interval shorter than the time it take the wake turbulence 
from aircraft i to reach the adjacent runway of aircraft k or decay, the two aircraft will not 
affect each other (i.e. tik < d/vw, where tik is the time separation between pair of aircraft ik; d is 
the spacing between the runways; and vw is the speed of transporting wakes from the runway 
of aircraft i to the adjacent runway of aircraft k). The approximate length of the “protected” 
zone for aircraft k is proportional to tikvk, where vk is its approach speed. Under such 
circumstances, the pilots take over the responsibility for their own wake-vortex separation. 
The ATC controller accepts and issues a clearance for carrying out such a procedure. 
Consequently, the paired VFR aircraft can fly nearly side-by-side during the approach and 
landing, as well as during the departures (FAA, 2004; JANIC, 2008). 
 

 
Figure 2: Pairing of aircraft approaching closely-spaced parallel runways under VMC 

Source: JANIC, 2008 
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For this reasons, the pilots can reduce the space between approaches in visual conditions, 
staying inside the Safe Zone since the crew in the trailing aircraft have visual contact with the 
leading one, and in such procedures it is the pilots’ responsibility to maintain separation from 
other nearby aircraft. This is a simultaneous visual and dependent procedure, where the 
approaches depend on the distance between the aircrafts. However, in instrumental 
procedures, the lack of visual contact between the aircrafts disables these reduced spaced 
operations, because the standard procedures can’t allow controllers to maintain the aircrafts 
inside the Safe Zone (SZ). So, in simultaneous instrumentals approaches, a minimum of space 
between runway center-lines must exist to avoid accidents like collisions or catastrophes 
when a wake turbulence of an aircraft achieves the other. 
 
Due to those reasons, the pilots can reduce the space between approaches in visual conditions, 
staying inside the Safe Zone since the crew in the trailing aircraft has visual contact with the 
leading one, and in such procedures it is the pilots’ responsibility to maintain separation from 
other nearby aircraft. This is a simultaneous visual and dependent procedure, where the 
approaches depend on the distance between the aircrafts. However, in instrumental 
procedures, the LACK OF visual contact between the aircrafts disables these reduced-space 
operations, because the standard procedures can’t allow controllers to maintain the aircrafts 
inside the Safe Zone (SZ). So, in simultaneous instrumentals approaches, a minimum of space 
between runway center-lines must exist to avoid accidents like collisions or catastrophes 
when a wake turbulence of an aircraft achieves the other.  
 
For many years, the FAA has permitted simultaneous independent approach operations to 
those parallel runways with a minimum separation of 4300 feet (FAA, 2003), for instrumental 
procedures. These operations are formed by two aircrafts simultaneously doing the standard 
Instrument Landing System (ILS) procedure that uses standard displays: standard analog and 
digital Automated Radar Terminal System (ARTS) green displays (MASSIMINI, 2006). 
Some airports, though, have the additional problem of limited physical space in its 
patrimonial area, making it impossible to construct parallel runways with the minimum 
prescribed distance of 4300 feet between center-lines. In some cases, the appropriation of the 
marginal area is impractical due to reasons like, for instance, the violations in the slopes of the 
aeronautical planning (legislation about the aerodrome flight path protection areas), affecting 
the navigable airspace and disabling the expansion of the airport. 
 
Due to such hindrances in the way to enlarging the infrastructure of the airports, where the 
expansion of an airport often meets environmental challenges demanded by the surrounding 
communities and based on current standards and procedures (VERMA et al., 2008), there are 
many airports around the world that have adopted parallel runways (with a reduced space 
between center-lines) where only one of the runways can be used in IMC but both can be used 
in VMC. 
 
In this way, some airports have parallel runways with reduced separations (by 4300 feet to as 
close as 750 feet apart) that only allow simultaneous approaches under Visual Meteorological 
Conditions (VMC), following Visual Flight Rules (VFR) that impose fewer restrictions than 
the Instrument Flight Rules (IFR). For those airports, the aircrafts on approach need a 
longitudinal separation of at least five nautical miles between each other (under IFR 
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conditions), thus restricting the approaches to only one at a time what decreases the arrival 
rates by approximately a half. 
 
In recent years, the FAA has approved simultaneous approaches to runways spaced by at least 
3000 feet. This approaches, called Precision Runway Monitor (PRM), can increase the 
capacity of some airports with restrictions in physic area using a special procedure that 
incorporates a high update rate precision runway monitor radar system (with a 4.8-second 
update rate) rather than the standard one (with a 1 second update rate). Special charts and a 
specific communication system are required too. 
 
However, there are some special cases of airports with runways spaced by less than 3000 feet, 
not allowing the execution of the PRM approaches. One example is the San Francisco 
International Airport (SFO), which accepts between 60 and 65 aircrafts per hour when using 
both parallel runways during good weather. With overcast skies, however, only one of the 
runways can be used because the parallel runways are separated by only 750 feet centerline to 
centerline instead of the 4,300 feet required for side-by-side approach under Instrument 
Meteorological Conditions (IMC). As a result, arrival rates drop to 30 aircraft per hour. This 
can cause major disruptions to flight schedules, affecting passengers not only in the San 
Francisco region, but throughout the United States and overseas (FLYSFO, 2003). 
 
To further increase the utilization of those runways spaced less than 3000 feet apart, the FAA 
has developed Precision Runway Monitor/Simultaneous Offset Instrument Approach 
(PRM/SOIA) criteria, allowing permits simultaneous approaches to runways spaced by less 
than 3000 feet to as close as 750 feet apart (FAA, 2003) using two different approaches, 
simultaneously. A aircraft approach to one runway using the Instrument Landing 
System/Precision Runway Monitor (ILS/PRM) that is similar to the standard Instrument 
Landing System (ILS) already cited, but with the special equipments and procedures such as 
the PRM approaches. The other (aircraft) approaching to the other runway uses a Localizer 
Type Directional Aid/Precision Runway Monitor (LDA/PRM) approach, which has two main 
differences from the ILS/PRM procedure: an 2.5 to 3.0-degree offset localizer-type directional 
aid (from the ILS localizer interception until the courses are 3000 ft apart) and a visual 
segment in the last part of the approach. 
 
This paper shows some of these procedures of simultaneous approaches in closely-spaced 
runways, pointing the São Paulo/Guarulhos – Governor André Franco Montoro International 
Airport (GRU) as a potential place for the application of the PRM/SOIA approaches. The 
GRU airport is an important hub in South America and was the Brazil's busiest airport in 
terms of both cargo and passenger traffic in 2008, handling more than 20 million passengers 
and nearly 190 thousand aircraft movements. However, this airport registered a large number 
of delayed flights, with two parallel runways spaced by 1230 ft. We are doing a parallel work 
(under construction) addressing to measure the benefits of the implementation of PRM/SOIA 
in such airport, using a computational simulation tool (RAMS Plus) to compare different 
scenarios. The preliminary results of these simulations are in Fraga et al., 2009. 
 
This document is divided in sections, including a bibliographic review on the various existing 
approaches and an overview of the profits achieved with the PRM/SOIA procedures in some 
studies (simulations) and real cases, such as the San Francisco International Airport (SFO). In 
the sequence, the next sections present our case study: the São Paulo/Guarulhos – Governor 
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André Franco Montoro International Airport (GRU) and the terminal area that contains this 
airport, the Terminal São Paulo (TMA-SP). Finally, we show the paper’s conclusions, 
stimulating new studies in this area addressing the simulation of new procedures in airports, 
measuring capacity increases. 
 
2 NEW CRITERIA FOR SIMULTANEOUS APPROACHES 
To increase the capacity of these runways spaced by less than 4300 ft, the criteria called 
Precision Runway Monitor (PRM) were created in the late 1980's. The PRM procedure 
consists, basically, in two parallel instruments (ILS) and independent approaches using new 
features such as digital color displays with alerting algorithms (aural and visual alerts) that is 
associated with a PRM radar (MASSIMINI, 2006), more advanced than the standard displays. 
Such enhanced radar surveillance is required so as to provide the same level of safety as that 
achieved in more widely spaced runways (FAA, 2003). The PRM radar has a one-second 
update rate (rather than the standard radar with 4.8-second update rate) and the procedures 
include a position predictive software that provides controllers with nearly instantaneous 
aircraft dynamics with the reduced course separation. Specific procedures are required to 
provide controllers and pilots with the capability to react quickly to situations in an 
appropriate manner. This is achieved by requiring PRM-Specific training (FAA, 2003). 
 
These radars, along with the monitors and the position predictive software, are used for 
monitoring the area between the simultaneous ILS approaches, creating two areas: the No 
Transgression Zone (NTZ) and the Normal Operating Zone (NOZ). The NTZ area is a 2000-
ft-wide no transgression zone placed in a position equidistant between the centerlines of the 
approach paths on the controller radar display, and begins at the highest glide-path intercept 
point and continues until one mile before the runway thresholds. The remaining area between 
the NTZ and the course centerline is the Normal Operating Zone (NOZ) (see Figure 3). Note 
that the size of the NTZ remains constant regardless of the runway spacing. Therefore, the 
size of the NOZ is reduced at closer runway spacing. A radar controller with communications 
override and a discrete radio frequency is required to monitor each approach path. This 
controller is in addition to the normal radar and tower controller required for each runway 
(MASSIMINI, 2006). 
 

 
Figure 3: NTZ and NOZ 

Source: adapt from MASSIMINI, 2006 
 

Each final approach course is monitored by a separate controller who observes the 
approaching aircraft on his PRM radar monitor. If a monitor controller observes an aircraft 
deviating toward the NTZ, he will immediately issue instructions in an attempt to return the 
aircraft to the approach course. If the aircraft continues off course and enters the NTZ, a 
controller will immediately issue a breakout instruction to an aircraft on the adjacent final. 
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Breakout instructions normally consist of a turn and climb or descent, avoiding collisions. 
Instances where aircraft actually penetrates the NTZ are very rare; however, when the monitor 
controller does give a breakout instruction in the form of a traffic alert, the pilot must assume 
that a conflict exists and ATC acts immediately. A breakout maneuver is not a missed 
approach or reject landing and should be treated with the same pilot response as any other 
high-priority time-critical maneuver, and pilots should be prepared to respond to a breakout 
instruction at any time during the approach (FAA, 2003). 
 
In addition, a dedicated monitor frequency (a secondary radio frequency) for each PRM 
approach is depicted. Pilots are reminded that this is a receive-only frequency, a reminder of 
the dual communications requirement is displayed on the approach chart. The pilot is 
provided with specific communications procedures that have been established to ensure that 
the monitor controller’s transmissions are not blocked. The tower controller’s transmissions 
are simulcast (simultaneous transmissions) on both the tower frequency and a second monitor 
frequency. As customary, the pilot transmits and receives on the tower frequency but, when 
conducting PRM approaches, also maintains a listening watch on the secondary monitor 
frequency. Even if the tower frequency is blocked, the monitor controller can be heard on the 
secondary frequency (FAA, 2003). 
 
The Precision Runway Monitor (PRM) allows simultaneous instrument and independent 
approaches to parallel runways spaced at least 3000 ft, just like the standard instrument and 
independent approaches, and requires a 1000-ft vertical separation as far as established on the 
appropriate approach path and the use of normally-functioning straight-in ILS or Microwave 
Landing System (MLS) approaches (MASSIMINI, 2006). 
 
Presently, many airports work with these procedures; examples in the USA are the Hartsfield 
Atlanta International Airport (ATL) and the Lambert-St Louis International Airport (STL). 
 
The PRM criteria are formed by independent procedures, as the parallel approaches do not 
depend on the longitudinal distance between the aircrafts in the simultaneous approaches. 
Dependent approaches allow aircrafts to approach parallel runways, but, in instrument 
approaches, controllers must ensure a minimum separation from the aircraft on the adjacent 
approach path (diagonal spacing), in addition to maintaining standard separation behind the 
aircraft on the same approach path (in-trail spacing). Aircrafts may not overtake or be 
overtaken once they are established on their approaches. Table 1 provides a summary of the 
standards for dependent approaches (for instrument procedures), which are contained in FAA 
Order 7110.65R, paragraph 5-9-6. These procedures require a 1000-ft vertical separation as 
far as established on the appropriate approach path, straight-in ILS or MLS, and a radar 
controller, but neither NTZ nor NOZ is required. Similarly, individual controllers are not 
required for each runway, nor are discrete communications frequencies required for each 
runway (MASSIMINI, 2006). For visual approaches, a minimum distance of 750 ft is 
required for simultaneous approaches, and it is the pilots’ responsibility to maintaining the 
aircrafts at a distance from each other (although there is not a pre-determined distance), as 
described in the previous sections of this paper. 
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Table 1: Dependent Approach Standards 

 
Source: FAA Order, 2006b; MASSIMINI, 2006 

 

At airports where the space between parallel runway centerlines is quite small, the PRM and 
its dependent procedures cannot be applied. Therefore, new criteria have been recently 
created that use similar procedures as PRM with dependent approaches which need a certain 
longitudinal space between aircrafts in the last part of the approaches, called Precision 
Runway Monitor/Simultaneous Offset Instrument Approach (PRM/SOIA). 
 
The PRM/SOIA allows for simultaneous approaches to runways spaced by less than 3000 feet 
to as close as 750 feet apart, combining ILS PRM procedures with a visual segment used to 
complete the approach to one of the runways. This concept uses Instrument Landing 
System/Precision Runway Monitor (ILS/PRM) approach to one runway and an offset 
Localizer Type Directional Aid/Precision Runway Monitor (LDA/PRM) approach to the other 
runway. The ILS/PRM is very similar to the standard ILS, including the special equipments 
and procedures used in the PRM approaches (specific communications procedures and charts, 
dedicated monitor frequency, one-second update rate radar, color video displays, aural and 
visual alerts, position predictive software). In this way, the LDA/PRM is very similar to the 
standard LDA, including these special PRM stuffs (JANIC, 2008; FAA, 2003). 
 
Describing these standard approaches in a very simple way, the standard Instrument Landing 
System (ILS) approaches are procedures that include radio navigation aids used by pilots for 
approach guidance to a specific airport runway. Basically, this aid is formed by a localizer 
(providing lateral guidance), a glide slope (providing vertical guidance) and one to three 
marker beacons (providing position fixes along the approach path). The standard Localizer 
Directional Aid (LDA) approaches are procedures using an electronic beam very similar to 
the localizer beam of an Instrument Landing System (ILS), but, unlike an ILS, at a certain 
point of the approach the pilot must abandon the course guidance and execute a visual 
maneuver to the runway of intended landing. 
 

 
Figure 4: PRM/SOIA criteria 

Source: adapt from GLADSTONE et al., 2000 
 
An important point is that, in PRM/SOIA approaches, the LDA/PRM course is different from 
that of the ILS/PRM course at 2.5 to 3.0-degree from the ILS localizer interception until the 
courses are 3000 ft apart, at the Missed Approach Point (MAP). It is required that the aircrafts 
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in LDA/PRM approaches have a full visual contact with the runways and the adjacent traffic 
(the ILS/PRM traffic) in the Clear of Clouds point, which is achieved 30 seconds before the 
Missed Approach Point (MAP), as shown in Fig. 4. 
 
In the Missed Approach Point (MAP), the LDA aircraft is expected to have visually observed 
the ILS aircraft and started the sidestep maneuver to line up with the runway by the point 
approximately 1.5 nm from the runway threshold at an altitude of about 500 ft. The visibility 
and ceiling required varies with the category of aircrafts operating, this will be explained in 
the next paragraphs. The paired aircrafts are separated mutually and from the succeeding pair 
by the ATC radar separation minima until the instrumental approach is converted into the 
visual approach. In the MAP, a missed approach must be initiated if the required visual 
references to continue the approach have not been established. This point can be called as 
Localizer Type Directional Aid Decision Altitude (LDA DA) point too, such as shown in 
Figure 6 (FAA, 2001; FAA, 2006a; JANIC, 2008). The LDA MAP is positioned so that the 
LDA aircraft can easily maneuver to intercept the landing runway extended centerline (FAA, 
2003). 
 

The minimum visibility and ceiling required varies due to the need of visibility contact 30 
seconds before the MAP/LDA DA point. Example, if a heavy aircraft in Category (CAT) D is 
authorized for the LDA PRM approach, a ceiling of approximately 450 ft above the LDA 
PRM DA altitude is considered adequate. Based on 165 knots IAS, the top of CAT D, 450 ft 
will provide nominally 30 seconds "clear-of-clouds” time. For operations restricted to the use 
of CAT C aircraft and below (and CAT D regional jets with approach speeds of 145 knots or 
less), a ceiling of approximately 375 ft above the LDA PRM DA is considered adequate. The 
aircraft in the highest approach category authorized to conduct the approach will determine 
the approach geometry (FAA, 2006c). SOIA weather minimums typically range between 
1600 ft ceiling and four miles visibility and 1200 ft ceiling and three miles visibility, 
depending on runway spacing and operational conditions (FAA, 2003). 
 
The Stabilized Approach Point (SAP) is an unpublished design point on the LDA glide slope 
at 500 ft above the touchdown zone elevation, along the extended centerline of the intended 
landing runway (FAA, 2006c). Except for the PRM (Precision Runway Monitor), the current 
ground and onboard technology is used (FAA, 2001; JANIC, 2008). These approaches 
conducted in runways spaced by less than 3000 ft are called Closely-Spaced Parallel 
Approaches (CSPA). 
 
The San Francisco International Airport (SFO) was the first airport to implement the 
PRM/SOIA approaches, in 2004. More explanations about this airport and the benefits 
achieved with the PRM/SOIA will be shown in the next sections. Nowadays, some US 
airports are using the PRM/SOIA procedures; examples are the Cleveland-Hopkins 
International Airport (CLE) and the Lambert-St Louis International Airport (STL). This last 
one, STL, have both PRM (in runways 29 and 30R, 11 and 12L) and PRM/SOIA (in runways 
30L and 30R) procedures. 
 
Such procedures are authorized just by FAA, thereby, International Civil Aviation 
Organization (ICAO) allow independent parallel approaches to parallel runways only where 
the center-lines are spaced by not less than 4000 ft, and dependent parallel approaches to 
parallel runways spaced by 3000 ft at least (ICAO, 2004). 
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Beyond these procedures, other criteria have recently been created, such as the Staggered 
Approach Procedure (SGAP), Steeper Approach Procedure (SEAP), which combine 
horizontal and vertical separations, similar to the High Approach Landing System (HALS) 
studied in the past (DFS, 1999a).  Finally, there are some procedures at a conceptual stage of 
development, such as the NASA/FAA TACEC, which use very advanced navigation and 
communication technological systems, greatly improving the situation awareness both on 
board the aircraft and on the ground, thus enabling pairing of the arriving aircraft under IMC 
in a similar way  as under VMC (JANIC, 2008). These factors shows the extremely 
importance in the creation and implantation of new approach procedures, aiming capacity 
increases in the runway systems. 
 
3 PROFITS DERIVED FROM PRM/SOIA  
The San Francisco International Airport (SFO) implemented the PRM/SOIA approach in 
2004. The first PRM/SOIA flight demonstration happened on October 26 and, immediately 
following the flight, representatives from SFO, United Airlines, NATCA, ALPA and the FAA 
held a press conference regarding the inauguration of the PRM/SOIA approach. Before the 
implementation of PRM/SOIA, under fair-weather conditions, San Francisco International 
Airport, using Runways 28L and 28R, could normally accept approximately 60 aircraft per 
hour. When visibility decreased due to low clouds and fog, FAA aircraft separation 
requirements restrict arrivals to only one runway, thereby cutting the arrival rate in half. With 
the PRM/SOIA in operation, inclement weather arrivals at SFO were expected to be increased 
by as much as twenty-five percent to approximately 38 aircraft per hour (FLYSFO, 2004). 
 
Despite the small rate of IFR procedures - less than 6% - the airport invested high amounts in 
the implementation of the PRM/SOIA allowing for simultaneous approaches in instrumental 
conditions, where SFO participated in the creation of these procedures, these data were 
collected between 1989 and 2004, from NCDC and SFIA (CRISP, 2007). Such fact is a proof 
of the great importance given to increases in the airport capacity, even when at small rates. 
The PRM/SOIA project, a $20 million investment by SFO, is a cooperative effort between the 
Airport, United Airlines, Alaska Airlines, the Airline Pilots Association (ALPA), Federal 
Aviation Administration (FAA), and the National Air Traffic Controllers Association 
(NATCA) which has been in development for over six years (FLYSFO, 2004). 
 
In 2006, United Airlines reduced flight delays by six percent: the company believes that 
PRM/SOIA has had a direct impact on that improvement (PRM/SOIA was utilized on fifty 
separate occasions between October 26, 2004 and March 7, 2006). The airport administration 
believes that the controllers were better each time the procedure was used. As a result, arrival 
rates which were estimated to be as high as 36 or 38 per hour, have been registered, by 
controllers, to be over forty per hour on several occasions (SFO, 2006). 
 
In this way, for the airport administration, PRM/SOIA is a very simple procedure which 
makes use of existing technologies, and for which no additional training is required for most 
US carriers (just some additional training is required for Air Traffic Controllers), increasing 
the capacity of SFO in 15-30% during PRM/SOIA operations (SFO, 2006). 
 
Although, the PRM/SOIA approaches can extend the average time on the ground for the 
departing aircrafts, increasing the queues for takeoff due to an increase in the arrivals. To 
understand this fact, suppose that there is an airport with two reduced-spaced parallel 
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runways. Due to the impossibility to conduct simultaneous operations in these reduced-spaced 
runways, one runway is used exclusively for landings and the other, for takeoffs, non-
simultaneously. In these cases, for safety reasons, an arrival blocks the runway system, thus 
disabling the utilization of both runways after passing a certain point during the approach - 
usually the outer marker, localized at approximately five nautical miles from the runway 
threshold. Therefore, when an arrival is going on and once it has passed that point, the next 
departure can use the threshold of the runway as a holding point, waiting for the takeoff 
clearance, that is, the liberation of the runways before starting the takeoff, after touchdown on 
the parallel runway has occurred. 
 
As a result, this procedure decreases the average time on the ground for the aircrafts departing 
because the departures do not need to wait for the landing process (waiting for the liberation 
of the runways) in a more distant holding point (Fig. 5a). With the implementation of 
PRM/SOIA in these runways, as it allows for simultaneous approaches, the next departure 
must not wait the clearance for takeoff in the threshold when simultaneous approaches are 
conducted (reasons of safety), needing to wait in a more distant holding point that requires a 
taxi to the runway threshold. This taxi just starts after the liberation of the runway (Fig. 5b). 
 
Another aggravating point observed in real operations is that, in the first case (Fig. 5a), the 
clearance for takeoff (liberation of the runways) occurs at the same time as the arrival touches 
the runway, that is, the takeoff can start exactly at the same time as the landing touch 
(depending on the level of experience of the operators). In the second case (Fig. 5b), the 
clearance for takeoff occurs only after the entering of the left arrival in the taxiway. Actually, 
in both cases, the right arrival can execute the landing and wait for the next operations in the 
taxiway between the runways; that is, even with aircrafts holding positions in the taxiways 
between the runways, the runways are authorized for use. 
 

 

 
Figure 5a and 5b: Scheme of separation between a leading departure and a trailing arrival for 

conventional (above) and PRM/SOIA procedures (below) in very closely-spaced runways 
Source: from authors, 2009. 
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The hypothetic case described above is exactly like our case study, the São Paulo/Guarulhos 
International Airport (GRU) simulated in Fraga et al. (2009) with two reduced-spaced parallel 
runways where one is used just for landings and the other is used just for takeoffs. Some years 
ago, in 2000, the MITRE Corporation (Center for Advanced Aviation System Development) 
studied the implementation of PRM/SOIA in the Hartsfield Atlanta International Airport 
(ATL) with a computational simulation tool (TAAM). The research studied some 
experimental types of PRM/SOIA approaches in a different scenario from the case study 
discussed in this paper: not double, but triple arrivals (one pair doing the PRM/SOIA and the 
other, the conventional approach, simultaneously) to three of the four then existing runways 
(nowadays, there are five runways at ATL).  
 
The study showed that these procedures have the potential for reducing arrival delays, 
although, due to some adverse questions, the procedures also increase departure delays in this 
same airport. In this case, there were two ways in which departures were affected during these 
triple arrival operations: firstly, more departures were shifted to the north runway, resulting in 
longer queues and greater delays; secondly, the departures from the south runway were given 
lower priority when compared to the arrivals to that runway. Departures were also held when 
arrivals to 09R/27L were lined up and crossed 09L/27R (GLADSTONE et al., 2000). 
 
4 SÃO PAULO/GUARULHOS INTERNATIONAL AIRPORT (GRU) 
Opened in 1985, the São Paulo/Guarulhos – Governor André Franco Montoro International 
Airport (GRU) was originally designed with the main objective of handling São Paulo’s 
metropolitan area’s demand for domestic flights (INFRAERO, 2000). Nowadays, the GRU is 
one of the busiest airports in South America, and its terminal registered a total movement of 
20,400,304 passengers in 2008. On top of that, a total air cargo weight of 425,884,098 
kilograms was handled, amounting to 194,184 aircraft movements (arrivals and departures) in 
that same year (INFRAERO, 2009). The huge number of flights and destinies offered by the 
airport makes it one of the main hubs of Latin America, as it concentrates several connections 
between South American countries. Thereby, most passengers coming from Europe and the 
United States make connections there on their way to other Brazilian cities and countries in 
South America (MARQUEZ, 2006). 
 
The airport complex operates, nowadays, at the limit of its actual capacity. In 2007, 18.7 
million passengers went through the airport gates, an increase of 19.27% when compared with 
the flow of passengers in the previous year. Only in December of that year, more than 1.8 
million people used the airport terminal, an increase of 31,59% when compared with the 
statistics for the same month of the previous year (INFRAERO, 2009). Despite such high 
growth rate, the construction of the new terminal (the third passenger terminal) has not yet 
started. The administration of the airport (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
- INFRAERO) expects a capacity increase from 17 to 29 million passengers/year in the 
passenger terminals (landside capacity) with that new construction (INFRAERO, 2009). 
 
However, the main project designed to increase the air side capacity, the construction of the 
third runway (Fig 6), is presently almost abandoned.  Because of problems related to the 
limited physical space in its patrimonial area (due to the fact that the airport is totally inserted 
in the urban area), this project proposes a short new runway (when compared with the current 
runways) of between 5905 and 6643 ft of length (spaced by 4796 ft from the runway 
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09L/27R) used mainly for arrivals (SANTANA, 2002).  Despite the small size and the 
restrictions of use, studies (SANTANA et al., 2002) clearly measure the impact of a third 
runway in reducing delays (in both arrivals and departure operations) and decreasing 
operational problems at the Airport. Probably, the decision to halt the project is related with 
physical restrictions, like the violations in the slopes of aeronautical planning (legislation 
about the aerodrome flight path protection areas), due to urban constructions (such as 
buildings and antennas) that have been developed in recent years. Currently, the slopes of the 
aeronautical planning have already been violated by a list of existing obstacles such as a set of 
trees, radio-taxi antennas, a gas station, a water box, buildings and others, making it difficult 
even to expand the current runways. 
 

 

 
Figure 6: Current scheme of GRU (above) and the project of the same airport with the third 

passenger terminal and the third runway (below). 
Source: adapt from AISWEB, 2009; INFRAERO, 2000; SANTANA, 2002. 

 
As a result, the actions undertaken in order to expand the GRU capacity covers only those 
aspects related with the passenger terminal (land side), disregarding the runway system. An 
airport capacity is defined as being the highest number of aircrafts established for a particular 
aerodrome, for specific periods, supported by the airport infrastructure (SIEWERDT, 2001). 
According to such definition, decisions taken to benefit infrastructure development are related 
with the increase of the capacity of the system as whole (SANTANA et al., 2002), that is, 
components related with both land side (such as terminals and access routes) and air side 
(such as aprons, taxiways and runways). As motivation for the present research work, this 
discussion shows the high level of importance of studies about improvements in the air side of 
the GRU airport hold.  
 
Nowadays, the airport has two runways (09L/27R and 09R/27L) with dimensions very similar 
to SF - 12139x147 and 9842x147 ft of length, respectively. The external runway (09R/27L) is 
mainly used for landing operations (85%) (IAC, 1999), and the other runway (the internal 
one, 09L/27R) is used more often for departure operations (SANTANA et al., 2002). 
However, recent studies (BARRAGÁN & DIAS, 2008) have shown utilization rates of more 
than 90% of the 09 runway thresholds on peak months. The separation between the runway 
thresholds is 500m, and the separation between the center-lines is approximately 1230 ft. 



  133 

     

Despite being small, the separation between the runway center-lines at GRU is greater than 
the separation at San Francisco International Airport (SFO): the American airport that 
introduced, in 2004, the SOIA procedure to its parallel runways with 750 ft. separations 
between center-lines. 
 
There are two capacity definitions for the runway system of an airport: the practical capacity 
and the maximum capacity. The practical capacity is the number of operations that occur over 
a given period of time that correspond to the tolerable level of demand expected. The 
maximum capacity is the maximum number of operations that the air side can accommodate 
during a certain period of time, considering a continuous demand. As regards this last 
definition, the demand can only achieve this level for short intervals of time, because these 
values tend to congest the operations and paralyze the traffic (ALVES, 2007). According to 
the analytical method elaborated by FAA (in the Advisory Circular No 150/5060-5) to 
calculate the maximum capacity of airports (FAA, 1983), for the mix of aircraft types that 
operated at GRU airport last year (2008), the runway system offers a maximum capacity 
between 48 and 71 movements/hour, approximately, for a range between 60% and 40% of 
arrivals, respectively (the capacity decreases with the increase of the arrivals rate, and vice-
versa). Despite the fact that this calculation takes into account a series of features, as for 
instance, the geometry of the runways and its operation, the types of aircrafts in operation 
(aircraft mix), the number of taxiways, and so on; those metrics refer to normal conditions 
only, disregarding features such as congestions in the local air traffic, for example. As a 
result, the airport can achieve higher congestions and delays than expected by the analytical 
tool, that is, the expected capacity index may either be overestimated or estimated with a 
confounding bias. Thereby, simulation plays a huge role in these studies about capacity, as it 
attempts to capture some non-observed features in the analytical metrics. 
 
Applying this old FAA analytical method (that calculate an overestimated capacity), we can 
observe peaks where the demand is far from the limit of capacity (Fig. 7). However, a lot of 
delays are observed in the real operations of this airport. This Fig. 7 shows the hourly 
movements in the peak day of January 2009. 
 

 
Figure 8: Movements registered January 4th 2009: the peak day of January 

Source: from authors, 2009. 
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The São Paulo/Guarulhos International Airport (GRU), the case study of this research, is 
inserted in a busy terminal area called São Paulo Terminal Area (TMA-SP). This area 
contains a lot of airports, where three of them contains instrument procedures: São 
Paulo/Guarulhos International Airport (GRU), São Paulo/Congonhas Airport (CGH), and 
Viracopos/Campinas Airport (VCP). Thereby, changes in the arrivals paths (like the 
implementation of PRM/SOIA procedures) need to consider the affects of these changes in 
the other approaches, which can create crossed approaches. We will discuss these 
assumptions in another paper (FRAGA et al., 2009). 
 
5  CONCLUSIONS 
Working in the San Francisco International Airport (SFO) since October 2004, the 
PRM/SOIA is a consolidated concept that increased the capacity of this airports’ runway 
system under inclement weather conditions by as much as twenty-five percent. Up to now, 
almost five years afterward the implementation of the system, the airport has never registered 
an accident in the conduction of such simultaneous approaches under Instrumental Flight 
Rules (IFR) in its parallel runways spaced by only 750 ft - almost 6 times less than what is 
required by the International Civil Aviation Organization (ICAO) for simultaneous 
instrumental independent approaches. 
 
The São Paulo/Guarulhos – Governor André Franco Montoro International Airport (GRU) is 
an extremely important and busy airport from Brazil, ranked in the top positions about the 
movement of passengers, cargo and aircrafts. The airport also has a similar problem than 
SFO, presenting reduced-spaced parallel runways unable of allowing simultaneous operations. 
In these comparisons of both airports, the space between the center-lines of the parallel 
runways is almost two times bigger in the Brazilian airport. Thereby, SFO have just 750 ft, 
against 1230 ft of separation presented in GRU. However, the legislation followed by the 
country (ICAO) does not allow the PRM/SOIA procedures yet. 
 
Despite some differences between these scenarios, including distinctions in the relief and 
local airspace rotes, we found GRU as a potential place for the implementation of the 
PRM/SOIA approaches. In this way, the airport allows simultaneous missed approaches even 
considering the field elevation (mountain) in the north sector and the traffic of other airports 
in the TMA-SP routes, allowing simultaneous missed approach maneuvers and a vertical 
separation between the new PRM/SOIA procedures and the crossed approaches with São 
Paulo/Congonhas Airport (CGH). The implementation of these PRM/SOIA approaches can 
increase the airport's capacity, helping in some current delays and in future scenarios that 
propose a new terminal without development of the infrastructure of runways’ system. 
 
In a parallel work (FRAGA et al., 2009), under construction, we are addressing to measure the 
benefits of the implementation of PRM/SOIA in such airport, using a computational 
simulation tool (RAMS Plus) to compare different scenarios. In this other paper (FRAGA et 
al., 2009), we explain these assumptions noticed in the last paragraph, also showing some 
preliminary results of the simulations debating about the actual reasons of congestions and 
delays. 
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ABSTRACT 
In airport planning, to determine runway orientation and to evaluate the need of an additional runway, it is very 
important to know the wind direction and its intensity over the time. During the planning stage, for airport site 
selection, the wind data could not be available. Only the annual average intensity of the wind for each direction 
is usually known. When this occurs, it is necessary to know the function of wind distribution or, if it is not 
available, to assume a function to model the wind distribution. In this work the fitness of the Rayleigh and 
Uniform distributions to wind data measured in a place, and its influence on the wind coverage factor are 
compared and analyzed. 
 
1 INTRODUCTION 
The airport master plan is the planner´s concept of the long-term development of an airport. 
The master plan is prepared to support the modernization of existing airports and the creation 
of new airports, regardless of size, complexity, or role, according to the Advisory Circular 
150/5070-6A (1985). The airport planning process involves collecting data, forecasting 
demand, determining facility requirements and developing plans and schedules. The master 
plan elements are: existing conditions and issues, aviation demand forecasts, requirements of 
analysis and concepts development, airport size selection, environmental procedures and 
analysis, simulation, airport plans and plan implementation. 
 
On the preliminary stages of airport design, in order to determine the runway orientation and 
the rate of utilization for a new airport and to evaluate the necessity of an additional runway 
for an existing airport, the time history of wind direction and velocity must be known. Other 
weather conditions and factors, e.g. fog, ceiling, rain, snow, obstacles, airspace, also have an 
important effect on airport operations, runway location and orientation, capacity and delay. 
These factors are not evaluated in this paper. 
 
Airport planners and designers must make an accurate wind analysis to determine the 
orientation and number of runways. A proper application of the results of this analysis will 
add to the safety and the capacity of the airport. This analysis is based on the determination of 
an index denominated “wind coverage factor”. This factor is the percentage of time that the 
crosswind components are below a specified velocity. The crosswind is the component of the 
wind velocity vector perpendicular to the runway. The most desirable runway orientation 
based on wind analysis is the one with the highest wind coverage factor. In accordance to 
Annex 14, Volume I, of the International Civil Aviation Organization (ICAO, 1996) the 
recommendable wind coverage for an airport is not less than 95%. The crosswind velocity 
limits depend on the particular aircraft takeoff distance. These are grouped in three classes, as 
shown in Table 1. 
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Table 1 : Limits of crosswind velocity 
Crosswind velocity Takeoff distance (ISA) 
37 km/h (20 knots) Over 1500 m 
24 km/h (13 Knots) Between 1200 m and 1500 m (exclusive) 
19 km/h (10 knots) Under 1200 m 

 
The wind coverage factor is usually calculated graphically from the wind rose, which is the 
typical graphical presentation of the wind information. It consists of series of concentric 
circles and radial lines. Each concentric circle represents the division between successive 
wind velocity groupings. The numbers in each sector represent the percentage of probability 
of wind velocity between two values for the sector wind direction. 
 
When only the wind rose is known, the classical analysis procedure to determine the wind 
coverage factor presumes that the wind velocity is uniformly distributed over the area 
represented by each segment of the wind rose, according to Advisory Circular 150/5300-13 
(1989). 
 
During the planning stage, for airport site selection, the wind data could not be available. 
Sometimes the annual average wind velocity for each direction is the only parameter known. 
When this occurs, it is necessary to know the wind probability distribution or, if it is not 
available, to assume a function to fit this distribution. 
 
The objective of this work is to compare and analyze the results of modeling the wind data 
measured in a place with two distributions, and their influence in the determination of the 
wind coverage factor. 
 
2 ANALYSIS OF WIND DATA 
Different probability distributions can be used to model the wind velocity, corresponding to a 
place or area, over a defined period. When time series of wind velocity values are known, the 
Weibull function is accepted as the best model to fit the wind distribution (Oliva, R., 1997). It 
has been used widely, both for wind velocity and wind energy analysis. Furthermore, 
researchers involved in wind velocity analysis have employed for many years the Weibull 
distribution. The meteorological data indicate the amount of the wind that blows from each 
direction. The most usual index for the wind intensity is the average velocity (Vavg). The 
mathematical definition of this average is given by 
 

dvvfvvavg ∫
∞

=
0

)(           (1) 

 
Where v is the random variable and f(v) is the probability distribution function. When only the 
wind average velocity is known, it is necessary to assume an approximate expression to 
describe the wind distribution. The Rayleigh function, as a particular case of the Weibull 
distribution, is an adequate model to fit the wind velocity distribution for describing wind in 
low turbulence sites. The wind velocity can also be modeled with the more simple Uniform 
distribution. ICAO recommends this distribution when the wind data is not available. 
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3 PROBABILITY DISTRIBUTION FOR WIND VELOCITY 
The probability density function, the probability of wind velocity between two given values, 
the cumulative distribution function, the mean velocity and the parameters for the Weibull, 
Rayleigh and Uniform distributions (Meyer, P., Probabilidades y aplicaciones estadísticas, 
1998), are shown in Table 2. 
 

Table 2: Weibull, Rayleigh and Uniform distributions 
 Weibull distribution Rayleigh distribution Uniform distribution 
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This distribution has two 
parameters: k, the 
nondimensional shape or 
form factor, and A, the 
scale factor, with velocity 
dimensions. 

The Rayleigh distribution is a 
special and simplified case of 
the Weibull probability, with k 
= 2. It has only one parameter, 
A, or scale factor, has units of 
wind velocity. 

This distribution has two 
parameters: b, the highest wind 
velocity (vmax), and b, the , 
lowest wind velocity (vmin). 
 
 

 
4 WIND VELOCITY DISTRIBUTION MODELS 
When only the average velocity from each direction is known, it is not possible to fit a 
Weibull function to the wind distribution, because the data are not sufficient to determine both 
parameters A and k. On the other hand, it is possible to model the wind distribution using the 
Rayleigh or the Uniform functions, with some hypothesis. 
 
4.1 Parameters for the Rayleigh distribution 
The variable intensity of wind (v) is defined in the interval [0, ∞]. 
The arithmetic average velocity calculated from the measured velocity of wind (vavg) is the 
best estimate of the mean velocity (vmean), this leads to: 
 

 
2 2

mean avg
A v v

π π
= =         (2) 

 
4.2 Parameters for the Uniform distribution 
The lowest wind velocity is equal to zero. 
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The arithmetic average velocity calculated from the measured velocity of wind (vavg) is the 
best estimate of the mean velocity (vmean), this leads to: 
 
 2 2

max mean avg
v v v= =         (3) 

The variable velocity of wind (v) is defined in the interval [0, vmax]. 
 
5 WIND DATA ACQUISITION 
The wind data have been measured in the suburban area of La Plata city, Argentina, in the 
campus of Astilleros Rio Santiago (34º 52´ S, 57º 54´ W). The wind direction and intensity 
have been measured with a 3-cup anemometer and an arrow shaped wind vane meteorological 
station. The station has been placed on a 10 m high tower in an open terrain. In addition to the 
wind, the outside temperature, humidity and atmospheric pressure have also been measured. 
The meteorological station wind velocity range is 0 to 180 km/h, with a resolution of 1.8 
km/h. The range for the wind direction is 0 to 360 degrees, with a resolution of 22.5 degrees. 
The wind data have been acquired every 15 s, averaged over 15 min and stored in a data 
logger. The data have been adquired from september to december 2003. The wind data have 
been grouped in 16 directions, and the wind intensity data have been grouped in 5 intervals. 
The stored data in time series format have been processed to obtain a histogram for each 
direction, with class intervals in accordance to the crosswind limits needed to evaluate the 
coefficient of wind coverage for runways (0-19 , 19-24 , 24-37  and 37-vmax km/h). As an 
example, the experimental results and the calculated probability from the Rayleigh and the 
Uniform functions for north, east, south and west directions are shown in Tables 3 to 6. 
 

Table 3 : Observed probability of occurrence, Raleigh and Uniform probability density 
distributions, for North wind direction  

Wind velocity 
range  

 
(km/h) 

Observed 
probability of 

occurrence  
(%) 

Rayleigh probability 
distribution 

 
(%) 

Uniform probability 
distribution 

 
(%) 

(0-19] 8.85 4.79 4.43 
(19-24] 0.05 1.53 1.16 
(24-37] 0.09  2.17 3.03 
(37-vmax] 0.00 0.50 0.37  

vmax = 35.3 
vmean = 19.3 ∑ = 8.99 ∑ = 8.99 ∑ = 8.99 

  
Parameter: 
A = 21.78 

Parameters: 
a = vmin = 0 

b = vmax = 38.6 
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Table 4 : Observed probability of occurrence, Raleigh and Uniform probability density 

distributions, for East direction 
Class Interval  

 
 

(km/h) 

Observed 
probability of 

occurrence  
(%) 

Calculated probability 
from Rayleigh function 

 
(%) 

Calculated probability from 
Uniform function 

 
(%) 

(0-19] 3.77 5.05 4.67 
(19-24] 3.60 1.61 1.23 
(24-37] 2.11  2.29 3.19 
(37-vmax] 0.00 0.53 0.39 

vmax = 35.3  
vmean =19.3 ∑ = 9.48 ∑ = 9.48  ∑ = 9.48 

  
Parameter: 
A = 21.78 

Parameters: 
a = vmin = 0  

b = vmax = 38.6 

 
Table 5 : Observed probability of occurrence, Raleigh and Uniform probability density 

distributions, for South direction 
Direction S 

Interval Class Interval  
 
 

(km/h) 

Observed 
probability of 

occurrence  
(%) 

Calculated probability 
from Rayleigh function 

 
(%) 

Calculated probability from 
Uniform function 

 
(%) 

1 (0-19] 6.83 6.75 6.01 
3 (19-24] 2.31 1.72 1.58 
4 (24-37] 1.30 1.82 2.91 
5 (37-vmax] 0.07 0.21 ------ 

 
vmax = 46.8 
vmean =16.6 ∑ = 10.51 ∑ = 10.51 ∑ = 10.51 

   
Parameter: 
A = 18.73 

Parameters: 
a = vmin = 0  

b = vmax = 33.2 

 
 

Table 6: Observed probability of occurrence, Raleigh and Uniform probability density 
distributions, for West direction 

Direction W 
Interval Class Interval  

 
 

(km/h) 

Observed 
probability of 

occurrence  
(%) 

Calculated probability 
from Rayleigh function 

 
(%) 

Calculated probability from 
Uniform function 

 
(%) 

1 (0-19] 1.93 2.01 2.07  
3 (19-24] 0.07 0.05 ----- 
4 (24-37] 0.07 0.01 ----- 
5 (37-vmax] 0.00 0.00 ----- 

 
vmax = 28.8 
vmean =8.9 ∑ = 2.07 ∑ = 2.07 ∑ = 2.07 

   
Parameter: 
A = 10.04 

Parameters: 
a = vmin = 0  

b = vmax = 17.8 

 
The summary of wind velocity probability of occurrence and its calculated probability from 
the Rayleigh and the Uniform functions for each direction is shown in Fig. 1. 
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Figure 1: Wind rose. Observed (O) probability of occurrence and calculated probability from 

Rayleigh (R) and Uniform (U) functions, by direction 
 
6 WIND COVERAGE ANALYSIS 
The real wind coverage factor calculated with the time series of values is shown in Table 7. 
This analysis gives a runway oriented to a magnetic azimuth of 259 - 79 degrees (runway 
designation marking of 26 – 08). 
 
The wind coverage factor using the Rayleigh and Uniform distributions have also been 
calculated from the wind rose. The results are given in Table 7. 
 

Table 7 : Wind coverage factor 
Limit of 

crosswind 
velocities 

(km/h)  

Observed wind 
coverage factor 

 
(%) 

Calculated wind coverage factor 
using Rayleigh function 

 
(%) 

Calculated wind coverage 
factor using Uniform function 

 
(%) 

19 89.8 85.3 82.3 
24 96.5 92.7 90.7 
37 99.6 99.2 99.7 
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The analysis has been carried out for the three limits of crosswind velocities specified in 
Aerodrome Design Manual. Part 1. Runways (ICAO, 1996). 
 
7 CONCLUSIONS 
From the wind data measurements, the real wind coverage factor has been calculated. This 
has been compared with the wind coverage factors determined from the Rayleigh and 
Uniform distributions. The analysis of the measured wind data shows that it is possible to 
satisfy the 95% coverage factor for crosswind velocities of 24 and 37 km/h with only one 
runway. For the 19 km/h crosswind criteria an additional runway would be needed. 
 
The calculated wind coverage factor computed by the Rayleigh and Uniform functions gives, 
for a 24 km/h crosswind velocity, a wind coverage factor less than 95%. Then it would be 
necessary to provide an additional runway, in order to achieve, with the combination of both, 
the required wind coverage by this criterion. 
 
The Uniform distribution underestimates the real wind coverage factor by as much as 7% for 
the limits 19 km/h and 24 km/h of crosswind velocities. It is very important to make a precise 
analysis, to determine whether the construction of two runways would be necessary or not. If 
the theoretical analysis gives the requirement of two runways, it is necessary to collect 
experimental wind data to validate the theory. 
 
The Uniform distribution is more likely to lead to the need of an additional runway, in what 
could be a design mistake. For this analysis, the Rayleigh distribution is still being 
conservative, because it underestimates the wind coverage factor for the three crosswind 
limits, and approximates better than the Uniform distribution the real wind coverage factor, 
with practically no additional mathematical difficulty. Of course, the effort should be directed 
to obtain time series of wind data from one or several years.  
 
It is worth to mention that in other analyzed cases, the Rayleigh distribution has overestimated 
the wind coverage factor by as much as 3%, particularly when the average wind velocities are 
high. The Uniform distribution has always underestimated the wind coverage factor by about 
7%; and in some cases, by 20%.  
 
Finally, for preliminary analysis, when only the average wind velocities and directions are 
available, the Uniform distribution shows to be always conservative. The Rayleigh 
distribution shows to be more precise, but it could overestimate the wind coverage factor. It 
would be a good choice to determine the wind coverage factor with both distributions 
simultaneously. 
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RESUMO 
O crescente aumento da competitividade do setor de transporte aéreo nos últimos anos tem provocado uma 
mudança na dinâmica de mercado, levando as companhias aéreas a buscar novas estratégias para garantir a sua 
posição. Este artigo tem o objetivo de analisar o desempenho das companhias aéreas brasileiras, no que tange à 
sua gestão operacional, após a crise do setor, ocorrida no ano de 2007. A eficiência das empresas aéreas foi 
avaliada através da comparação dos resultados obtidos no modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA) 
clássico com os calculados pelo método da Fronteira Invertida. Este artigo inclui ainda a determinação de alvos e 
anti-alvos para as companhias ineficientes, companhias com as melhores e práticas gerenciais do setor aéreo.  
 
ABSTRACT 
The increase of the air transportation sector competition in recent years has changed this market dynamics, 
leading airlines to seek new strategies to ensure its position. This article aims to analyze the performance of 
Brazilian air carriers regarding its operational management, after the crisis of the sector, in the year 2007. The 
analysis of the companies’ efficiency in the year 2007 is done by comparing the results obtained with Data 
Envelopment Analysis model with the results calculated by the Inverted Frontier method. This paper included 
the determination of the benchmarks and “opposite benchmarks” indicating the best and worst managerial 
practices in the air sector. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O setor de transporte aéreo no Brasil tem passado por transformações estruturais significativas 
desde o início da década de 90. O setor assistiu a um processo de desregulamentação, que 
rompeu com a política vigente, instalada desde o final dos anos 60, na qual a estrutura e a 
conduta de mercado eram controladas e associadas a mecanismos de política industrial 
(Oliveira, 2007). 
 
O início deste processo ocorreu a partir da abolição dos monopólios regionais em 1992. Dessa 
forma, foi estimulada a entrada de novas operadoras, além da competição em preços, com a 
definição de bandas tarifárias. No final dos anos 1990, a desregulamentação teve um novo 
impulso (Coelho, 2002) e foram removidas as bandas tarifárias e a exclusividade ainda 
existente na operação de algumas linhas aéreas para companhias regionais. Estas medidas 
acirraram ainda mais a competição entre companhias. Em 2001, houve uma total liberalização 
dos preços, a flexibilização dos processos de entrada de novas firmas e de pedidos de novas 
linhas aéreas, frequências de voo e aviões, resultando inclusive na entrada da Gol, a primeira 
Low Cost Carrier (LCC) em janeiro de 2001. 
 
No ano de 2006, o setor assistiu a período de grande crise no setor provocada principalmente 
pelas dificuldades financeiras de uma das maiores companhias aéreas brasileiras, a Varig, e 
pela queda do avião da Gol, em setembro deste ano.  Em poucos meses, a Varig deixou de 
operar várias rotas domésticas e internacionais. Isso gerou dificuldades no atendimento da 
demanda por parte das demais companhias aéreas que não foram capazes de absorver os 
passageiros deixados pela Varig. 
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Ainda em 2006, o controle de tráfego aéreo brasileiro passou por sérias dificuldades, causadas 
pela falta de planejamento e pela insuficiência de recursos. As principais conse quências 
para o transporte aéreo foram atrasos e cancelamentos de voos, além de problemas nos 
aeroportos. 
 
Essas mudanças acirram ainda mais a competição estabelecida entre as empresas de transporte 
aéreo e induzem à busca pelo melhor desempenho, levando as mesmas ao desenvolvimento de 
novas estratégias para garantir sua posição no mercado.  
 
O presente artigo tem como objetivo avaliar o desempenho das companhias aéreas brasileiras 
para o transporte aéreo de passageiros e cargas, no ano de 2007, após a crise do setor. Para 
isso, será aplicada a Análise Envoltória de Dados (DEA) às companhias operantes no ano em 
questão e o modelo da Fronteira Invertida, de Yamada et al. (1994) e Entani et al. (2002), 
buscando o aumento da capacidade discriminatória do método clássico na avaliação das 
eficiências operacionais das companhias. Além disso, serão indicadas as companhias com as 
melhores práticas de gestão e as companhias com as piores práticas de gestão neste ano. 
 
Destaque-se que são raros os estudos de eficiência em empresas aéreas. Entre as companhias 
brasileiras, foram encontrados dois estudos sobre eficiência operacional (Soares de Mello et 
al., 2003; Araújo et al., 2006) e outros dois que usam DEA para estudar a estrutura de capital 
dessas empresas (Fernandes e Capobianco, 2001; Capobianco e Fernandes, 2004). No que 
tange o transporte aéreo, a ferramenta DEA é mais usada para estudar eficiências de 
aeroportos (Fernandes e Pacheco, 2002; Pacheco e Fernandes, 2003; Soares de Mello e 
Gomes, 2004; Pacheco et al., 2006) 
 
O artigo foi organizado da seguinte forma: na seção 2 há uma revisão do modelo DEA 
clássico. A seção 3 discute o método da Fronteira Invertida e seu uso na melhora da 
discriminação em DEA. Na seção 4 são apresentadas a caracterização e a modelagem do 
problema. A seção 5 apresenta os resultados da aplicação do modelo DEA-BCC e da 
Fronteira Invertida, além da determinação de alvos e anti-alvos. Finalmente, na seção 6, são 
descritas as conclusões do trabalho. 
 
2 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 
A Análise Envoltória de Dados é uma metodologia com base em programação matemática, 
que tem como objetivo medir a eficiência de um conjunto de unidades produtivas (unidades 
tomadoras de decisão), denominadas de DMU’s (Decision Making Units), que consomem 
múltiplos inputs (insumos, recursos) para produzir múltiplos outputs (produtos). 
 
Existem dois modelos clássicos em DEA: CCR (também conhecido por CRS ou Constant 
Return to Scale) proposto por CHARNES et al. (1978) e BCC (também conhecido por VRS 
ou Variable Return to Scale) proposto por BANKER et al. 1984). No modelo CCR qualquer 
variação nos inputs produz variação proporcional nos outputs, considerando-se retornos 
constantes de escala. Já o modelo BCC não assume proporcionalidade entre inputs e outputs, 
permitindo retornos variáveis de escala. 
 
Para o cálculo da eficiência é possível utilizar a orientação a inputs que objetiva produzir a 
mesma quantidade de produtos minimizando a utilização dos recursos. Por outro lado, a 
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orientação a outputs visa maximizar a produção mantendo constante a quantidade de recursos 
consumidos. 
 
O modelo BCC, a ser empregado neste estudo, admite que a produtividade máxima varie em 
função da escala de produção. Um aumento equiproporcional de inputs pode gerar um 
aumento de outputs proporcionalmente menor, nesse caso a DMU estaria em uma região de 
retornos decrescentes de escala. Caso o aumento dos outputs seja proporcionalmente maior ao 
aumento dos inputs, diz-se que a unidade avaliada está em região de retornos crescentes de 
escala. O modelo dos multiplicadores do BCC é apresentado na equação (1): 
 

Max Effo = ∑
=

s

r 1
uj yjo + u* 

Sujeito a                                                                            (1) 

∑
=

r

i 1

vixio =  1    

∑
=

r

i 1

vi xik   -∑
=

s

j 1

ujyjk +  u*  ≤  0 , k=1,...,n 

uj, vi ≥ 0 , ∀  j, i 
u* ∈ ℜ 

 
em que vi e ur são os multiplicadores de inputs i, i = 1,..., m, e outputs r, r = 1,..., s , 
respectivamente; xij e yrj são os inputs i e outputs r da DMU j,  j = 1,..., n; u* é a variável de 
escala; dj é a folga da DMU j, j=1,...n. 
 
Os modelos DEA identificam as unidades de referência (benchmarks) para as organizações 
que não têm um desempenho eficiente. Isto fornece um conjunto de unidades com modelos de 
desempenho onde a organização pode comparar-se, com o objetivo de melhorar a sua 
performance. 
 
Em DEA, cada DMU escolhe seu próprio conjunto de multiplicadores, de modo que a 
eficiência seja a melhor possível em relação às demais. Por isso, é possível que um grande 
número de DMU’s se localize na fronteira eficiente, revelando a estrutura benevolente do 
método e reduzindo sua capacidade discriminatória. Segundo Leta et al. (2005), por 
determinação empírica, o empate das unidades produtivas acontece principalmente quando o 
número de DMU’s não é muito grande em comparação com o número total de inputs e 
outputs. Ao longo dos anos, têm-se desenvolvido diferentes modelos com o objetivo de 
melhorar a discriminação em DEA (Angulo-Meza e Lins, 2002). 
 
3 FRONTEIRA INVERTIDA 
A Fronteira Invertida é uma avaliação pessimista das DMU’s e seu conceito foi introduzido 
por Yamada et al. (1994) e Entani et al. (2002). Este método avalia a ineficiência da unidade 
produtiva construindo uma fronteira composta pelas unidades com as piores práticas 
gerenciais, chamada de fronteira ineficiente. Estas unidades podem ser consideradas como 
anti-benchmarks para as demais.  
 
A avaliação da fronteira invertida por ser empregada como forma de contornar o problema da 
baixa discriminação em DEA e a fim de ordenar as DMU’s. Calcula-se um índice de 
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eficiência agregado (LETA et al.,2005), conforme descrito em (2), que é a média aritmética 
entre a eficiência em relação à fronteira original e a ineficiência em relação à fronteira 
invertida. Este índice de eficiência pode ser apresentado de forma normalizada, basta dividir 
todos os valores pelo maior índice calculado:  
 
Eficiência Composta =   Eficiência Padrão + (1 – Eficiência Invertida)                   (2) 
 2 
 
Para o cálculo da fronteira de ineficiência é feita uma troca dos inputs com os outputs do 
modelo DEA original. A Figura 1 mostra as duas fronteiras, a clássica e a invertida, para o 
caso DEA BCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fronteira DEA BCC clássica e invertida. 
 
Para encontrar os anti-benchmarks, os dados devem ser introduzidos no software SIAD 
(Angulo Meza et al.,2005) de forma que os inputs foram colocados como outputs e os outputs 
em lugar dos inputs. A orientação do modelo também é invertida, sendo aplicada a orientação 
à output. Assim, o programa determina a fronteira invertida e as companhias pertencentes a 
esta fronteira, ou seja, os anti-benchmarks. 
 
4 AVALIAÇÃO DAS COMPANHIAS AÉREAS BRASILEIRAS 
O período escolhido para a avaliação das companhias aéreas brasileiras foi o ano de 2007, ano 
que sucedeu uma grande crise no setor de transporte aéreo, causada principalmente pela a 
falência de uma grande companhia aérea, a Varig, pela queda do avião da Gol e pelos 
problemas gerados pela falta de investimentos em infraestrutura de controle de tráfico aéreo. 
A partir deste momento, a concorrência entre as empresas se tornou mais acirrada.  
 
Após a eliminação de várias barreiras à concorrência, a divisão das companhias em grupos 
não ficou bem definida. Porém, ainda nos referimos a empresas internacionais, nacionais e 
regionais com esta mesma nomenclatura, mas com o sentido de identificar as suas rotas de 
atuação. Dentre as companhias regionais, podem-se citar: Pantanal, Rico e Trip, dentre as de 
médio porte; Abaeté, TAF, Passaredo, Puma Air, Air Minas, Team, Sete, NHT, Mega e Meta 
de micro e pequeno porte. 
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As empresas VARIG, TAM e GOL são consideradas grandes companhias nacionais e que 
operam, igualmente, em rotas internacionais. A Oceanair, a Total e a Webjet são companhias 
que operam em diferentes cidades do país, porém apresentam um porte médio. Existem ainda 
as companhias que transportam exclusivamente carga, como é o caso da ABSA Aerolineas 
Brasileiras, Varig Log, Master Top e Skymaster.  
 
Assim, será aplicada a metodologia DEA e a Fronteira Invertida às companhias aéreas em 
operação no ano de 2007, com o objetivo de comparar os resultados obtidos nos dois métodos. 
Além disso, serão identificadas as empresas que apresentaram as melhores práticas, ou seja, 
as companhias pertencentes a fronteira de eficiência, e as companhias com as piores práticas 
(companhias pertencentes à fronteira de ineficiência). 
 
O estudo visa avaliar o desempenho das companhias aéreas no que tange à sua gestão 
operacional. Para isso, como um dos inputs do modelo (recursos utilizados por cada 
companhia para operacionalização do serviço), considerou-se o principal bem de capital 
dessas empresas: as aeronaves. Porém, como as aeronaves utilizadas são de modelos 
diferentes, e consequentemente, tem capacidades de transporte diferentes, foi utilizada como 
variável o peso máximo de decolagem de cada companhia, conforme proposto por Correia e 
Soares de Mello (2008). Dessa forma, calcula-se o peso máximo de decolagem da companhia 
a partir da capacidade da aeronave multiplicada pela quantidade de aeronaves deste mesmo 
modelo. De fato, o peso máximo de decolagem engloba o peso do avião e do combustível (o 
que não gera receitas), mais o peso da carga transportada e o peso dos passageiros (o que gera 
receitas). 
 
Por outro lado, é preciso pessoal para operar as aeronaves, executar os serviços de apoio e 
gerir a empresa. Com isso, o outro input utilizado foi o total de pessoal de cada empresa. 
Destaque-se que combustível poderia ser utilizado como outro input. No entanto, a ANAC 
deixou de divulgar o total de combustível gasto por cada empresa. Além disso, Soares de 
Mello et al. (2003) mostraram que o uso dessa variável distorce os resultados, identificando 
um número muito grande de empresas como eficiente. 
 
As empresas transportam passageiros e carga, e recebem por esse transporte, logo os outputs 
devem estar vinculados a essas duas variáveis. Por outro lado, não basta transportar – o 
transporte aéreo caracteriza-se por transportar a longas distâncias. Assim, foram escolhidos 
como outputs o número de assentos utilizados.quilômetros, e toneladas utilizadas.quilômetros. 
 
Devido à diferença de tamanho entre as companhias aéreas e como não há garantia sobre a 
proporcionalidade entre inputs (capacidade da frota e total de pessoal) e outputs 
(passageiros.km utilizados e toneladas.km utilizados) escolheu-se o modelo DEA BCC com 
orientação à input, pois considera retornos variáveis de escala. Assim, entende-se que para 
longas distâncias o aproveitamento das aeronaves é maior. 
 
Esse estudo considerou os dados disponíveis no Anuário Estatístico do Transporte Aéreo do 
ano de 2007, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Destaque-se que os 
anuários da ANAC contêm informações fornecidas pelas próprias companhias aéreas a 
respeito de sua frota (dados referentes apenas ao final do ano), além de incluir informações 
sobre o total de passageiros e cargas transportados neste período e total de pessoal empregado 
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na realização deste serviço. Para o caso da frota, embora não saibamos o comportamento da 
frota ao longo do ano, pode-se estimar a frota média a partir dos dados no início do ano (frota 
do fim do ano anterior) e do fim do ano.  
 
5 RESULTADOS 
O modelo DEA-BCC clássico foi aplicado às 23 DMU`s que representam as empresas 
brasileiras de transporte aéreo regular, com movimentação de carga e passageiros no ano de 
2007. Os dados obtidos nos anuários e empregados no modelo são apresentados na tabela 1.  
 

Tabela 1: Dados das Companhias Aéreas Brasileiras utilizados no estudo 

Pesos Máximos 
de Decolagem  Companhias Aéreas 

(Em Toneladas) 

Pessoal 

Assentos em 
Quilômetros 
Utilizados 
(Em mil) 

Toneladas em 
Quilômetros 

Utilizadas (Em 
mil toneladas) 

ABSA - AEROLINEAS BRASILEIRAS 6,40 0,49 0,00 8,51 

GOL TRANSPORTES AÉREOS 48,90 63,73 60,72 55,67 

MEGA TRANSPORTES AÉREOS 0,04 0,04 0,00 0,01 

TAM LINHAS AÉREAS 100,00 100,00 100,00 100,00 
PASSAREDO TRANSPORTES 

AÉREOS 0,31 0,68 0,14 0,12 

MASTER TOP AIRLINES 2,67 0,41 0,00 1,63 

WEBJET 1,94 1,94 1,03 0,94 

TAF LINHAS AÉREAS 3,23 0,77 0,50 1,35 

TRIP LINHAS AÉREAS 1,64 2,11 0,62 0,60 

META LINHAS AÉREAS 0,31 0,81 0,07 0,07 

ABAETÉ LINHAS AÉREAS 0,16 0,06 0,01 0,01 

OCEANAIR 9,57 5,18 3,23 3,16 

SETE LINHAS AÉREAS 0,21 0,39 0,02 0,02 

PANTANAL LINHAS AÉREAS 1,06 1,66 0,28 0,23 

NHT LINHAS AÉREAS 0,29 0,46 0,04 0,03 

PUMA AIR LINHAS AÉREAS 0,29 0,31 0,03 0,03 

TEAM LINHAS AÉREAS 0,22 0,37 0,01 0,01 

TOTAL LINHAS AÉREAS 5,32 3,54 0,68 1,30 

RICO LINHAS AÉREAS 2,41 0,81 0,48 0,47 

AIR MINAS 0,50 0,51 0,04 0,03 

VARIG TRANSPORTES AÉREOS 89,76 16,38 11,49 12,61 

SKYMASTER AIRLINES 3,17 0,18 0,00 0,39 

 
Para o cálculo das eficiências apresentadas na tabela 2, foi utilizado o software SIAD, de 
Angulo Meza et al.(2005).  
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Tabela 2: Eficiência Clássica das Companhias Aéreas de 2007 

Companhias Aéreas Brasileiras em 2007 Eficiência (Effo) 

ABSA - AEROLINEAS BRASILEIRAS 1 

GOL TRANSPORTES AÉREOS 1 

MEGA TRANSPORTES AÉREOS 1 

TAM LINHAS AÉREAS 1 

ABAETÉ LINHAS AÉREAS 0,8333 

VARIG LOG 0,8155 

TAF LINHAS AÉREAS 0,7588 

VARIG TRANSPORTES AÉREOS 0,7072 

RICO LINHAS AÉREAS 0,6417 

OCEANAIR 0,6310 

WEBJET 0,5513 
PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS 0,4924 

MASTER TOP AIRLINES 0,469 

TRIP LINHAS AÉREAS 0,3385 

SKYMASTER AIRLINES 0,334 

META LINHAS AÉREAS 0,3107 

SETE LINHAS AÉREAS 0,2671 

PANTANAL LINHAS AÉREAS 0,2503 

NHT LINHAS AÉREAS 0,2489 

PUMA AIR LINHAS AÉREAS 0,2287 

TEAM LINHAS AÉREAS 0,2184 

TOTAL LINHAS AÉREAS 0,2157 

AIR MINAS 0,1575 

 
Revelando a estrutura benevolente do método, houve “empates”, tendo-se e quatro eficientes 
no ano de 2007 (ABSA Aerolineas Brasileiras, Gol Transportes Aéreos, Mega Transportes 
Aéreos e TAM Linhas Aéreas). Para melhorar a discriminação das companhias aéreas, foi 
aplicado o método da Fronteira Invertida. O software SIAD, de Angulo Meza et al.(2005), 
também calcula a Fronteira Invertida. A tabela 3 apresenta os resultados:  
 
Os resultados apontam que a única DMU que se manteve eficiente foi a ABSA – Aerolineas 
Brasileiras. A comparação entre os resultados do DEA-BCC clássico e da Fronteira Invertida 
permite observar a não-benevolência deste último, pois a TAM, que havia sido avaliada como 
eficiente no modelo clássico, teve eficiência composta de apenas 0,6385.  
 
A fronteira invertida é uma avaliação pessimista e não permite que uma unidade seja boa 
apenas em um aspecto. Assim, este método não considera a especialização das companhias 
áreas em transporte de carga ou de passageiros, uma vez que não permite a atribuição de peso 
zero a determinadas variáveis.  
 
 
A ABSA teve o melhor desempenho nas avaliações realizadas: BCC clássico e Fronteira 
Invertida. Dessa forma, percebe-se que esta empresa teve o melhor aproveitamento de seus 
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recursos e transportou com eficiência suas cargas. A TAF, no ano de 2007, implementou uma 
série de novos canais de venda, o que melhorou o atendimento ao cliente, aumentando o nível 
de vendas. Dessa forma, o total de passageiros.quilômetros utilizados teve um aumento neste 
ano, impactando na sua avaliação final. 
 

Tabela 3: Eficiência Composta das Companhias Aéreas de 2007 
Companhias Aéreas Brasileiras em 2007 Fronteira Composta Fronteira Composta Normalizada 

ABSA – AEROLINEAS BRASILEIRAS 0,7831 1 

TAF LINHAS AÉREAS 0,5000 0,6385 

ABAETÉ LINHAS AÉREAS 0,5000 0,6385 

GOL TRANSPORTES AÉREOS 0,5000 0,6385 

MEGA TRANSPORTES AÉREOS 0,4078 0,5207 

TAM LINHAS AÉREAS 0,4301 0,5493 

RICO LINHAS AÉREAS 0,4642 0,5927 

MASTER TOP AIRLINES 0,442 0,5645 

WEBJET 0,6443 0,8228 

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS 0,2126 0,2714 

VARIG LOG 0,1554 0,1984 

OCEANAIR 0,553 0,7062 

VARIG TRANSPORTES AÉREOS 0,3572 0,4562 

PUMA AIR LINHAS AÉREAS 0,1928 0,2463 

TRIP LINHAS AÉREAS 0,1251 0,1598 

SETE LINHAS AÉREAS 0,1776 0,2268 

NHT LINHAS AÉREAS 0,2824 0,3606 

SKYMASTER AIRLINES 0,1092 0,1394 

META LINHAS AÉREAS 0,1079 0,1377 

PANTANAL LINHAS AÉREAS 0,4777 0,6101 

TEAM LINHAS AÉREAS 0,0787 0,1005 

TOTAL LINHAS AÉREAS 0,3536 0,4516 

AIR MINAS 0,167 0,2133 

 
Com o encerramento das operações do Grupo VARIG (VARIG, Rio Sul e Nordeste) em 
2006, houve uma concentração significativa em torno de duas empresas (GOL e TAM). Pode 
perceber que, em 2007, a TAM, embora tenha sido eficiente no modelo clássico, não obteve 
bons resultados no aproveitamento de seus recursos. Isso pode ser explicado pelo fato de que 
o mercado, em si, não estava preparado para a falência do Grupo VARIG, reduzindo-se assim 
os níveis de serviço das companhias que absorveram alguns destes clientes.  
 
O mesmo ocorreu para a Gol, porém em menor escala. Dessa forma, esta empresa esteve 
empatada com a TAF e com a Mega em segundo lugar, de acordo com a avaliação da 
fronteira composta. 
 
A Mega é uma empresa regional que atua apenas em algumas cidades do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. No ano de 2007, teve o melhor desempenho dentre as companhias regionais. 
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Para a identificação dos benchmarks das companhias avaliadas neste ano foi utilizado o 
software SIAD, que verifica as DMU’s que se localizam na fronteira eficiente do modelo 
BCC clássico e as torna referência para as demais ineficientes. Os benchmarks identificados 
estão apresentados na tabela 4: 
 

Tabela 4: Benchmarks das Companhias Aéreas de 2007 

Companhias Aéreas Brasileiras em 2007 Benchmarks 

ABSA - AEROLINEAS BRASILEIRAS ABSA     

GOL TRANSPORTES AÉREOS GOL     

MEGA TRANSPORTES AÉREOS MEGA     

TAM LINHAS AÉREAS TAM     

VARIG LOG ABSA TAM    

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS MEGA GOL    

MASTER TOP AIRLINES MEGA ABSA    

WEBJET MEGA TAM    

TAF LINHAS AÉREAS MEGA ABSA TAM   

TRIP LINHAS AÉREAS MEGA GOL ABSA   

META LINHAS AÉREAS MEGA GOL    

ABAETÉ LINHAS AÉREAS MEGA TAM    

OCEANAIR MEGA TAM    

SETE LINHAS AÉREAS MEGA GOL    

PANTANAL LINHAS AÉREAS MEGA GOL    

NHT LINHAS AÉREAS MEGA GOL    

PUMA AIR LINHAS AÉREAS MEGA GOL TAM   

TEAM LINHAS AÉREAS MEGA GOL    

TOTAL LINHAS AÉREAS MEGA ABSA TAM GOL  

RICO LINHAS AÉREAS MEGA TAM    

AIR MINAS MEGA TAM GOL   

VARIG TRANSPORTES AÉREOS MEGA ABSA TAM   

SKYMASTER AIRLINES MEGA ABSA    

 
Para encontrar os anti-benchmarks, foi também utilizado o software SIAD, de forma que os 
dados foram inseridos de forma invertida em relação ao modelo clássico, sendo possível 
assim a determinação da fronteira ineficiente. Os resultados obtidos estão na tabela 5: 
 
A fronteira de eficiência no ano de 2007 é composta pelas companhias ABSA – Aerolineas 
Brasileiras, Gol Transportes Aéreos, Mega Transportes Aéreos e TAM Linhas Aéreas. Estas 
companhias são os benchmarks para as demais ineficientes. 
 
Com exceção das companhias eficientes e da Varig Log, todas as companhias tiveram como 
principal benchmark a companhia Mega Transportes Aéreos. Isso ocorre porque grande parte 
destas companhias é de pequeno porte e operam regionalmente, características semelhantes às 
da Mega, sendo esta empresa o real benchmark para as companhias regionais e de pequeno e 
médio porte.  
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No caso das companhias Oceanair, Webjet e Varig, que embora sejam empresas de operação 
nacional e internacional, também tiveram a Mega como principal benchmark, deve-se adotar 
os outros benchmarks apontados pelo software e que tenham o mesmo porte e mesmo tipo de 
operação das companhias citadas. Assim, para estas companhias o benchmark adequado seria 
a TAM, conforme identificado também pelo SIAD. Mesmo que no ano de 2007, tenha 
ocorrido o acidente com uma aeronave da empresa no aeroporto de Congonhas, vitimando 
199 pessoas, a TAM neste mesmo ano, apresentou uma ampliação de suas rotas e quantidade 
de voos, justificando a representatividade desta empresa no mercado do transporte aéreo 
nacional e internacional. 
 

Tabela 5: Anti-Benchmarks das Companhias Aéreas de 2007 
Companhias Aéreas Brasileiras em 2007 Anti -Benchmarks 

ABSA - AEROLINEAS BRASILEIRAS VARIG LOG SKY MASTER   

GOL TRANSPORTES AÉREOS GOL    

MEGA TRANSPORTES AÉREOS MEGA    

TAM LINHAS AÉREAS TAM    

VARIG LOG VARIG LOG    

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS META PANTANAL   

MASTER TOP AIRLINES SKY MASTER VARIG LOG   

WEBJET TOTAL PANTANAL   

TAF LINHAS AÉREAS SKY MASTER TOTAL VARIG VARIG LOG 

TRIP LINHAS AÉREAS PANTANAL TOTAL   
META LINHAS AÉREAS META    

ABAETÉ LINHAS AÉREAS TEAM    
OCEANAIR TOTAL VARIG   

SETE LINHAS AÉREAS TEAM META AIR MINAS SKY MASTER 

PANTANAL LINHAS AÉREAS PANTANAL    

NHT LINHAS AÉREAS TEAM AIR MINAS META  

PUMA AIR LINHAS AÉREAS AIR MINAS TEAM META SKY MASTER 

TEAM LINHAS AÉREAS TEAM    

TOTAL LINHAS AÉREAS TOTAL    

RICO LINHAS AÉREAS AIR MINAS PANTANAL VARIG  

AIR MINAS AIR MINAS    

VARIG TRANSPORTES AÉREOS VARIG    

SKYMASTER AIRLINES SKY MASTER    

 
Para as companhias que transportam exclusivamente cargas, como a Varig Log, a Master Top 
e a Sky Master, o benchmark apropriado seria a ABSA, por apresentarem características de 
operação semelhantes. A ABSA tem apresentando um grande crescimento na sua participação 
no mercado ao longo dos últimos anos, inclusive com a ampliação do total de rotas.  
 
Em relação aos anti-benchmarks das companhias deste ano, pode-se perceber que as 
companhias GOL, Mega e TAM, eficientes no modelo clássico, foram seus próprios anti-
benchmarks. Assim, entende-se que estas companhias estão localizadas tanto na fronteira 
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eficiente quanto na ineficiente, sendo intercessões entre essas duas fronteiras. Este resultado 
decorre de problemas no modelo BCC, e não deve ser levado em conta. 
 
As duas companhias cargueiras que se encontram na fronteira de ineficiência são a Varig Log 
e a Skymaster. A Varig Log é o principal anti-benchmark para a ABSA, também cargueira e 
de mesmo porte, demonstrando uma queda significativa no nível de serviço das empresas que 
compunham o antigo Grupo Varig. 
 
Desde 2005, a Skymaster é alvo de investigações judiciais por subfaturamento em licitação 
dos Correios. A empresa vinha apresentando prejuízos recorrentes e teve seu contrato 
cancelado. Neste caso, teve a capacidade de suas aeronaves subutilizada, e tornou-se o 
principal anti-benchmark para a Master Top, ambas cargueiras de pequeno porte. 
 
As companhias regionais que se encontram na fronteira ineficiente são: Meta, Pantanal, Team 
e Air Minas. Estas empresas são referências das piores práticas para as demais companhias 
regionais. 
 
A Meta, em 2006, assistiu a uma queda de 29,40% do aproveitamento de suas aeronaves em 
relação ao ano de 2005.  Em 2007, deixou de operar em três cidades: Breves, Monte Alegre e 
Porto de Móz. Percebe-se então uma queda na oferta de voos desta empresa, bem como um 
baixo aproveitamento de suas aeronaves, o que a indica como anti-benchmark, especialmente 
no que se refere ao aproveitamento do peso máximo de decolagem e ao total de assentos.km 
transportados  
 
No ano de 2007, a Pantanal passou por sérias dificuldades gerenciais, caracterizadas por 
atrasos no pagamento de salários e descumprimento de cláusulas da convenção coletiva dos 
trabalhadores. Isso explica o mau desempenho desta companhia neste ano, justificando sua 
identificação como anti-benchmark, principalmente no que se refere à administração de 
pessoas. 
 
A Air Minas é uma pequena companhia aérea, que iniciou suas atividades em 2006, com voos 
entre Belo Horizonte - Divinópolis - Varginha – Guarulhos. Em 2007, esta empresa chegou a 
operar outras rotas, para as cidades de Cuiabá, Rondonópolis e São José dos Campos. Porém, 
neste mesmo ano, houve uma redução das cidades atendidas, iniciando 2008 com a operação 
em apenas três cidades: de Belo Horizonte, Ipatinga e Uberlândia. A caracterização desta 
companhia como anti-benchmark é justificada pelas dificuldades pelas quais esta empresa tem 
passado no início de sua operação, tendo afetado o total de assentos.quilômetros 
transportados. 
 
A Team é também uma pequena companhia, operando basicamente em algumas cidades do 
Rio de Janeiro. No ano de 2006, esta empresa teve um acidente com sua aeronave, o que a 
obrigou a reduzir sua operação a apenas quatro cidades. Por ter apresentado uma redução no 
resultado de seus assentos.quilômetros transportados, esta companhia é identificada como 
anti-benchmark. 
 
Para as companhias nacionais e internacionais como a Webjet, TAF e Oceanair, os anti-
benchmarks são as companhias Total e Varig. A Total, no ano de 2007, passou por um 
processo de transição, justificado pela fusão com a companhia TRIP. Este processo de 



156   
mudança afetou os resultados da empresa neste ano de forma negativa, contribuindo para que 
esta companhia estivesse localizada na fronteira ineficiente. 
 
O grande impacto da crise pode ser verificado no mau desempenho operacional da Varig, 
ainda reflexo da falência desta empresa no ano de 2006, o que gerou uma série de demissões e 
de reduções no número de rotas e voos. Assim, esta empresa ainda não conseguiu recuperar-
se dos problemas passados e foi indicada como anti-benchmark pelo modelo aplicado neste 
estudo. 
 
6 CONCLUSÕES 
No presente estudo é importante destacar o método da fronteira invertida atingiu seu objetivo 
de indicar a companhia mais eficiente deste ano. Isso porque o pessimismo do método exige 
que uma unidade seja boa em todos os aspectos. Dessa forma, não permite que as companhias 
se especializem. Isso explica o baixo desempenho das companhias eficientes no modelo DEA 
clássico, quando avaliadas pela fronteira invertida. 
 
No ano de 2007, destaca-se o desempenho de duas empresas: Mega e TAF.  A Mega, que 
iniciou suas atividades em 2005, foi eficiente no modelo DEA clássico, e manteve-se nas 
primeiras posições após a aplicação da fronteira invertida. Assim, pode-se perceber a boa 
gestão de recursos realizada por esta empresa neste período inicial de sua operação, fator 
fundamental para sua sobrevivência neste mercado competitivo. 
 
A TAF também apresentou um bom desempenho, principalmente após a aplicação do método 
de discriminação. Isso pode ser explicado pelas diversas estratégias de marketing 
desenvolvidas por esta empresa neste ano. 
 
É importante ressaltar que as companhias aéreas que obtiveram índices de eficiência mais 
baixos, devem buscar o melhor aproveitamento de seus recursos. A interpretação dos 
resultados obtidos permite dizer que para o mesmo nível de serviço apresentado por essas 
companhias, outras empresas utilizaram menos recursos. Neste modelo, as companhias 
poderiam reduzir o número de pessoas ou o número de aeronaves empregadas.  
 
Percebe-se um grande potencial de estudo no que se refere ao desempenho operacional no 
transporte aéreo, já que não existem muitos estudos com este enfoque. Grande parte da 
avaliação das companhias aéreas baseia-se nos resultados econômico-financeiros destas 
empresas, sem considerar os aspectos operacionais que geraram estes resultados. 
 
O método aqui apresentado para determinação de benchmarks e anti-benchmark deve ser 
aprimorado a fim de que seja mais preciso. 
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RESUMO 
Este trabalho consiste no emprego da ferramenta DEA (Data Envelopment Analysis) para a avaliação da 
eficiência de aeroportos tanto nacionais quanto internacionais. Motivado a estabelecer um retrato dos aeroportos 
estudados, será fornecido um norte para o processo decisório que permita aproveitar melhor os recursos 
disponíveis. Deste modo, a empresa que apresentar maior produtividade poderá servir de referência para a 
tomada de decisão, apoiando a estratégia global do empreendedorismo aeroportuário.  
 
ABSTRACT 
This work uses the DEA (Data Envelopment Analysis) tool for evaluating the efficiency of national and 
international airports. Motivated to establish a picture of the airports studied, it will be furnished a north to the 
decision making that allows a better use of available resources. Thus, the company that provides greater 
productivity could serve as a reference for decision making, supporting the overall strategy of airport 
entrepreneurship. 
 
1 INTRODUÇÃO 
No cenário global o transporte aéreo representa um modal importante na prestação de serviços 
ao cliente final. A indústria do transporte aéreo necessita de estratégias para a implementação 
de uma rede aeroportuária que seja adequada ao atendimento da demanda crescente de cargas 
e de volume de passageiros. Nesse sentido, a avaliação da eficiência aeroportuária se faz 
necessária. A ferramenta matemática chamada DEA (Data Envelopment Analysis), que provê 
a análise de diversos fatores de produtividade, pode auxiliar na tomada de decisão do 
direcionamento de esforços administrativos para os pontos fracos da empresa, objetivando 
aumentar o seu desempenho. 
 
Os aeroportos deixaram de ser simples organizações de serviços públicos para se converterem 
em complexos sistemas empresariais capazes de gerar receitas ao Estado por meio da 
exploração de diversas atividades logísticas. Nesse aspecto, considerando as atividades 
empresariais, torna-se imprescindível a avaliação da eficiência produtiva por meio de uma 
ferramenta capaz de analisar dados para fins comerciais.  
 
A DEA, Análise Envoltória de Dados, é capaz de comparar a produtividade de uma classe de 
empresas e órgãos públicos, servindo de instrumento de aferição do desempenho global 
através da mensuração da eficiência dos recursos empregados. Ela foi desenvolvida na década 
de 1970 por Charnes et al (1978) e hoje é amplamente utilizada em trabalhos científicos.  
 
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência técnica e produtiva nos aeroportos por meio da 
metodologia DEA. A técnica é fundamentada no estudo de uma série de variáveis que, de 
forma direta ou indireta, servem de indicadores nas operações de alguns aeroportos. 
 
Contudo, para medir a EP (eficiência produtiva), com a utilização da metodologia DEA, é 
necessário identificar os outputs (produtos/serviços) e os inputs (recursos) selecionados como 
fatores contribuintes para o cálculo da eficiência global.  
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2 O MÉTODO DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) 
A ferramenta DEA é uma metodologia que faz comparação em uma determinada classe de 
empresas em função dos recursos empregados e evita a subjetividade dos pesos que ponderam 
as variáveis do problema, proporcionando medidas de eficiência global. Baseia-se em um 
modelo de programação linear onde são inseridos os dados de entrada (inputs) e os de saída 
(outputs) do processo produtivo de uma empresa, apresentando como resultado a melhor 
relação saída ponderada por entrada como a medida de eficiência. 
 
Dessa forma, a DEA permite avaliar a eficiência de um aeroporto (DMU - Decision Making 
Units, na terminologia DEA) relacionando a razão entre a produção real obtida e a possível de 
ser alcançada. Os recursos disponíveis são: os inputs (insumo) e os outputs (resultados 
alcançados).  
 
A medida da eficiência mostra a posição relativa da distância de cada unidade de DMU para a 
fronteira de eficiência com as projeções das unidades ineficientes desta fronteira. A fronteira 
eficiente é formada pela(s) DMU(s) que possuem maior relação output por input. As empresas 
eficientes servirão de benchmark às ineficientes, conforme figura 1 abaixo: 
 

Figura 1: Fronteira de eficiência. 

 
 

A metodologia DEA propicia uma abordagem multicritério adequada à avaliação de 
desempenho, onde podem ser considerados diversos inputs e outputs. A abordagem DEA 
permite definir objetivos voltados para a minimização de inputs, isto é, para a utilização da 
menor quantidade de recursos para a obtenção de um determinado resultado, ou a 
maximização de outputs, isto é, a obtenção do melhor resultado pela aplicação de um 
determinado nível de recursos. O modelo chama a unidade observacional de DMU (“Decision 
Making Unit”), a qual em nosso estudo são os aeroportos. As organizações buscam o máximo 
de resultados considerando os recursos existentes. 
 
Em relação aos dados desta pesquisa alguns foram obtidos via e-mail das autoridades 
aeroportuárias competentes e os demais adquiridos diretamente nos sítios da Internet dos 
aeroportos. Foram enviados e-mails a 100 aeroportos distintos de todo o mundo. Isto 
demandou um tempo aproximado de dois meses para a compilação dos dados referentes aos 
anos de 2004 e 2006. Na Tabela 1, encontram-se os inputs e outputs utilizados na nossa 
análise. 
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Tabela 1: Base de dados dos Aeroportos 

 
De todos os inputs e outputs disponíveis, foram selecionados para a nossa análise os listados 
na Tabela 2 (abaixo): 
 

Tabela 2: Variáveis selecionadas 
inputs: 
A = número de pistas; 
B = número de posições de pátio; 
C = área de terminal de passageiros; e 
D = área de terminal de carga. 
 
outputs: 
E = número de operações de aeronaves; 
F = volume de passageiros; e 
G = volume de carga. 

 
Os inputs que não foram incorporados, devido à pouca importância ou por ausência de dados 
suficientes de alguns aeroportos internacionais, foram os seguintes: 
 
� Número de funcionários; 
� Número de empresas aéreas; e 
� Distância ao centro da cidade. 
 
A ferramenta DEA possui vários modelos, sendo os principais o CCR e BCC. O modelo CCR 
é relacionado com retornos constantes, assim, uma melhoria obtida nos outputs é proporcional 
à observada nos inputs, desconsiderando os ganhos de escala. É também conhecido como 

   INPUTS OUTPUTS 

   A B C D E F G 

 
País  

Nome da 
Cidade 

Nome do 
Aeroporto 

Pistas 
Posições 
do Pátio 

Área do 
Terminal 

de 
Passageiros 

(m2) 

Área do 
Terminal de 
Carga (m2) 

Operacão 
de 

Aeronaves 

Volume de  
Passageiros 

Volume 
de  Carga 

(ton) 
Ano 

Guarulhos 2 66 179.790 64.752 154.948 15.759.181 419.848 
Galeão 2 53 280.681 41.800 100.895 8.856.527 78.139 

Viracopos 1 11 8.720 67.458 25.107 826.246 178.797 Brasil 

Guarulhos 
Rio de 
Janeiro 

Campinas 
Manaus Manaus 1 15 46.266 9.300 33.785 1.689.817 147.241 

2006 

Calgary 3 45 123.000 54.812 214.583 9.175.809 116.000 2004 
YVR 5 108 255.000 96.200 322.396 16.929.223 223.071 2006 

Toronto 5 141 251.054 84.575 403.424 28.655.526 288.000 2004 
Canadá 

Calgary 
Vancouver 

Toronto 
Montreal Montreal 3 64 72.720 135.000 205.432 9.400.000 242.193 2004 

Aeroparque 1 68 30.000 10.000 81.675 5.320.292 13.471 

Argentina 

Buenos 
Aires 

Buenos 
Aires 

Ezeiza 2 42 71.000 203.827 67.212 7.462.143 185.575 
2006 

USA Tampa Tampa 3 75 174.374 22.300 257.807 18.762.360 120.317 2006 
Narita Tókio 2 141 783.600 815.580 188.820 35.063.107 2.235.548 

Japão 
Nagoya Central Japão 1 66 220.000 260.000 106.897 11.993.309 279.751 

2006 

Singapura Changi Changi 1 85 650.000 510.000 177.348 35.030.000 1.910.000 2006 
Munich 2 149 458.000 66.500 411.335 30.778.352 224.400 

Schoenefeld 2 36 17.924 3.850 67.702 6.059.343 8.547 Alemanha 
Munich 
Berlin 
Berlin Tegel 1 44 25.700 11.428 140.611 11.812.625 27.935 

2006 

Serbia Belgrado Nikola Tesla 1 22 40.000 7.300 42.360 2.222.445 10.299 2006 
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CRS (Constant Return to Scale). O nome do modelo (CCR) deve suas origens aos nomes de 
seus criadores (Charnes, Cooper e Rhodes). 
 
O modelo BCC considera que as DMUs apresentam retornos variáveis de escala. Assim, o 
modelo possibilita analisar DMUs de distintas dimensões, que estão sujeitas aos diferentes 
padrões de competição ou restrições financeiras. Este modelo é conhecido como VRS 
(Variable Return to Scale). 
 
A modelagem matemática original CCR pode ser assim apresentada (CERETTA e 
NIEDERAUER, 2000): 
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Onde kh  = função objetivo; ru  = peso atribuído ao output r; iv  = peso atribuído ao input i; 

j
iw = é o input i da DMU j; j

rt = é o output r da DMU j; j0= número da DMU que está sendo 

analisada e s é o número de DMUs sendo analisadas. 
 
Ou seja, a DEA tenta maximizar a relação entre o produzido (outputs) e o gasto para sua 
produção (inputs), através da definição dos pesos de cada output/input. A única restrição do 
modelo é que a eficiência de todas as DMUs, quando usando os pesos atribuídos à DMU 
analisada, não pode ser maior do que o valor unitário. 
 
A ferramenta DEA também é útil para definir unidades benchmark. Estas referências são 
determinadas pela projeção das DMU’s ineficientes na fronteira de eficiência. A forma como 
é feita esta projeção define a orientação do modelo: orientação a inputs (quando se deseja 
minimizar inputs, mantendo os valores dos outputs constantes) e orientação a outputs (quando 
se deseja maximizar os resultados sem diminuir seus recursos).  
 
No presente trabalho, utilizou-se o modelo CCR orientado a inputs, pois seria mais viável 
aperfeiçoar e gerenciar os recursos já existentes nas DMU’s, do que aumentar os outputs: 
volume de carga, volume de passageiros, etc.; já que a demanda se encontra estabilizada e 
independente. Através desta orientação é possível definir o tamanho dos terminais, número de 
pistas e posições de pátio para a projeção da eficiência dos aeroportos. 
 
Os resultados do método DEA devem ser encarados como mero apoio para a determinação 
das DMUs de referência (benchmarks). Ademais, possuem um resultado não exaustivo, não 
incorporando outras variáveis quantitativas e qualitativas que poderiam mudar o julgamento 
final. 
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3 APLICAÇÃO DO MÉTODO DEA E ANÁLISE 
A finalidade da DEA é medir a eficiência de unidades tomadoras de decisão na presença de 
múltiplos inputs (entradas, fatores de produção ou recursos) e múltiplos outputs (saídas ou 
produtos). A eficiência relativa de uma DMU é definida com sendo a razão da soma 
ponderada de seus produtos (outputs) e pela soma ponderada dos insumos necessários para 
gerá-los (inputs). O programa utilizado para a aplicação do método foi o software SIAD v.3.0 
(Sistema Integrado de Apoio à Decisão v.3.0).  
 
3.1 Implementando os dados no programa SIAD 
3.1.1 Entrada de Dados 
Foi criado um arquivo com todos os dados bases, separados através de tabulação, conforme 
figura 2. 
 

 
Figura 2: Bloco de notas 

 
Procedeu-se, então, a inserção destes dados no programa SIAD, através de “Arquivo” / 
“Abrir” / selecionando então o arquivo recém-criado. A figura 3 ilustra tal procedimento. 
 

 
Figura 3: Matriz de dados 
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3.1.2 Análise 
a) Resultados: 

 
Figura 4: Resultados de eficiência 

 
b) Pesos das Variáveis: 

 
Figura 5: Pesos e variáveis 

 
c) Benchmark: 
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Figura 6: Resultados de eficiência 
 

d) Alvos e folgas: 

 
Figura 7: Alvos e Folgas 

 
Analisando as saídas do programa, poderemos constatar as seguintes observações: 
 
I - Na tabela 3, encontra-se a resposta obtida pelo programa SIAD com os valores das 
eficiências das respectivas DMU’s. A eficiência padrão máxima é igual a 1,00 e representa 
100%. 
 

 Tabela 3: Resultados do Ranking de eficiência 
Eficiências-CCR orientado a Input 

DMU Padrão Invertida Composta Composta* 

Guarulhos 1,00 0,67 0,67 0,90 

Viracopos 1,00 1,00 0,50 0,67 

Manaus 1,00 1,00 0,50 0,67 

Calgary 1,00 0,76 0,62 0,84 

Tampa 1,00 0,52 0,74 1,00 

Changi 1,00 1,00 0,50 0,67 

Munick 1,00 0,61 0,70 0,94 

Schoenefeld 1,00 1,00 0,50 0,67 

Tegel 1,00 0,57 0,72 0,97 

Montreal 0,94 0,83 0,55 0,75 

Tóquio 0,93 1,00 0,46 0,62 

Toronto 0,82 0,58 0,62 0,83 

YVR 0,81 0,74 0,53 0,72 

Ezeiza 0,78 1,00 0,39 0,52 

Aeroparque 0,66 1,00 0,33 0,44 

Central Japão 0,66 1,00 0,33 0,44 

Galeão 0,60 1,00 0,30 0,41 

Nikola Tesla 0,56 1,00 0,28 0,38 

 
Verifica-se que nove das dezoito DMU’s são eficientes pela formulação CCR original, o que 
impossibilita uma ordenação e a determinação da melhor unidade. No entanto, a pior medida 
de desempenho global é observada no aeroporto de Nikola Tesla, na cidade de Belgrado-
Serbia, devendo ser despendido maiores esforços administrativos para determinar em estudos 
mais aprofundados as causas desta ineficiência.  
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Tabela 4: Resultados dos pesos das variáveis 
Pesos das Variáveis  

DMU Peso A Peso B Peso C Peso D Peso E Peso F Peso G 

Guarulhos 0,0000000000 0,0085820800 0,0000011800 0,0000034300 0,0000000000 0,0000000400 0,0000010500 

Galeão 0,0000000000 0,0183478100 0,0000000000 0,0000006600 0,0000021700 0,0000000400 0,0000000000 

Viracopos 0,0000000000 0,0000000000 0,0000159800 0,0000127600 0,0000000000 0,0000000300 0,0000054300 

Manaus 0,0000000000 0,0000000000 0,0000186300 0,0000148700 0,0000000000 0,0000000400 0,0000063300 

Calgary 0,1100324900 0,0101939500 0,0000000000 0,0000038500 0,0000040700 0,0000000000 0,0000011000 

YVR 0,1353855800 0,0000000000 0,0000008000 0,0000012500 0,0000034800 -0,0000000300 0,0000007800 

Toronto 0,0455351000 0,0045367900 0,0000000000 0,0000015700 0,0000016900 0,0000000000 0,0000004700 

Montreal 0,0000000000 0,0117912700 0,0000033700 0,0000000000 0,0000042500 0,0000000000 0,0000002900 

Aeroparque 0,0981379400 0,0000000000 0,0000000000 0,0000901900 0,0000080300 0,0000000000 0,0000000000 

Ezeiza 0,3805871400 0,0000000000 0,0000087200 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000500 0,0000023400 

Tampa 0,0000000000 0,0115580500 0,0000004400 0,0000025100 0,0000020200 0,0000000200 0,0000007800 

Tóquio 0,0643719700 0,0000000000 0,0000011100 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000004100 

Central Japão 0,6993829700 0,0000000000 0,0000013700 0,0000000000 0,0000024600 0,0000000300 0,0000000000 

Changi 0,0000000000 0,0018452700 0,0000007500 0,0000006900 0,0000000000 0,0000000100 0,0000003700 

Munick 0,0713208400 0,0048964100 0,0000000000 0,0000019200 0,0000023000 0,0000000000 0,0000006100 

Schoenefeld 0,0000000000 0,0000000000 0,0000370400 0,0000872800 0,0000000000 0,0000001700 0,0000000000 

Tegel 0,0000000000 0,0000000000 0,0000389100 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000800 0,0000000000 

Nicola Tesla 0,0000000000 0,0366925300 0,0000014400 0,0000185200 0,0000132500 0,0000000000 0,0000000000 

 
Tabela 5: Resultados do Ranking de Benchmarks 

Benchmarks 

DMU Guarulhos Viracopos Manaus Calgary Tampa Changi Munick Schoenefeld Tegel 

Guarulhos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Galeão 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,63 

Viracopos 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manaus 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calgary 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

YVR 0,00 0,00 0,40 0,98 0,00 0,00 0,12 0,00 0,24 

Toronto 0,00 0,00 0,37 0,57 0,09 0,03 0,00 0,00 1,71 

Montreal 0,00 1,02 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 

Aeroparque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,56 

Ezeiza 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,42 

Tampa 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tóquio 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 

Central Japão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,07 0,00 0,36 

Changi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Munick 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Schoenefeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Tegel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Nicola Tesla 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,08 

 
 

II- Com os resultados do Ranking de Benchmarks (Tabela 5) montou-se a Tabela 6 (abaixo), 
onde são resumidas as participações dos aeroportos no benchmark: 
 

Tabela 6: Relação dos Aeroportos que são benchmark. 
Aeroportos eficientes Número Participações Benchmarking Peso Relativo no Benchmarking (%) 

Tegel 9 27,27 
Changi 6 18,18 
Calgary 6 18,18 

Viracopos 1 3,03 
Manaus 3 9,09 
Tampa 3 9,09 
Munich 3 9,09 

Schoenefeld 2 6,06 
Guarulhos 1 3,03 
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Os aeroportos de Tókio e Montreal apresentam eficiência acima de 90%, sendo classificados 
como quase eficientes. Os aeroportos de Toronto e YVR apresentaram eficiências entre 80 e 
90%, sendo classificadas como eficientes intermediários. Os demais aeroportos (Ezeiza, 
Central Japão, Aeroparque, Galeão e Nikola Tesla) apresentaram eficiências abaixo dos 80%, 
sendo categorizados como aeroportos de eficiência inferior. A Figura 7 ilustra a relação desta 
porcentagem de eficiência em função dos 18 aeroportos avaliados: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

Figura 7: Eficiência DEA dos Aeroportos. 

 
Estes resultados apresentaram a importância de minimizar a área de terminal de passageiro e 
de carga, bem como o número de pistas e boxes em alguns casos (que são os inputs dos 
aeroportos), o que os tornariam mais eficientes. Em aeroportos de baixa demanda de 
transporte de carga, pode-se estudar a possibilidade da redução da área de carga e aproveitar 
essa área para outras atividades.  
 
O incremento de volume de passageiros, de carga e movimentos de aeronaves não depende 
dos inputs diretamente, pois está relacionado com a demanda, que depende de outras 
atividades derivadas (como em função da área de marketing visando atrair mais turistas, por 
exemplo).  
 
É importante observar que foi considerado aeroporto eficiente um aeroporto que faz bom uso 
dos recursos que ele dispõe para auxiliar a carga, passageiros e movimentos de aeronaves. 
Mas isso pode indicar também que o aeroporto esta sendo utilizado no limite da capacidade, e 
os considerados ineficientes são aeroportos que tem infra-estrutura para expandir os 
movimentos. 
 
Poderíamos avaliar os aeroportos verificando também a qualidade dos níveis de serviço 
oferecidos baseados na ASQ (Airport Service Quality). A pesquisa de ASQ é administrada 
quatro vezes por ano quanto ao serviço de qualidade dos aeroportos entre passageiros 
internacionais. Um questionário que cobre vinte e dois aspectos da experiência do aeroporto 
de passageiros é entregue aos passageiros no portão de embarque. O ASQ é administrado pelo 
Conselho de Aeroportos Internacional de Genebra e atualmente existem mais de 90 membros. 
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A qualidade de serviço, segundo a ASQ, é apresentada na tabela 7 a seguir: 
 

Tabela 7: Ranking de qualidade de serviço ASQ 2006. 
CATEGORIA 1 2 3 

Melhor Aeroporto do mundo Seul Incheon Changi/Hong Kong Kuala Lumpur 

POR REGIÃO  

Américas Halifax Ottawa Denver 
Europa Bruxelas/Copenhagen Zurich Helsinki 

Asia Seul Incheon Changi/Hong Kong Kuala Lumpur 

Medio Oriente/África Dubai Cape Town Durban 

POR TAMANHO  

25mppa + Seul Incheon Changi/Hong Kong Denver 
15-25mppa Kuala Lumpur Dubai Bruxelas/Copenhagen 
5-15mppa Nagoya Christchurch Helsinki 

0-5mppa Halifax Ottawa Malta 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS  

Maior melhora Seul Incheon Vancouver Changi 

Melhor doméstico Halifax Ottawa Atenas 
mppa: milhões de passageiros por ano 

 
Embora o ASQ tenha demonstrado que o aeroporto de YVR foi o segundo que mais melhorou 
e o Aeroporto de Nagoya (Central Japão) como número 1 no mundo em sua categoria de 
tamanho (5-15mppa), conforme visto na Tabela 7, a DEA nos demonstrou que a máxima 
eficiência da utilização dos recursos não foi atingida plenamente. Indicando, desta forma, que 
os mesmos poderiam consolidar a posição apresentada pelo questionário ASQ se gerissem 
melhor seus recursos produtivos. 
 
4 CONCLUSÕES 
A metodologia DEA mostra-se apropriada para a avaliação de eficiência, pois diminui as 
opiniões subjetivas, muitas vezes polêmicas. Por outro lado, a DEA pode gerar distorções ao 
não englobar outras variáveis que podem explicar a eficiência das DMUs. 
 
A ineficiência dos aeroportos pode encarecer muito os custos das companhias aéreas e dos 
passageiros e por outro lado diminuir os ganhos obtidos pela velocidade e confiabilidade do 
transporte aéreo. A ferramenta DEA ajuda a avaliar este problema. 
 
Identificam-se por intermédio do emprego de DEA, os aeroportos eficientes, que estão 
localizados na fronteira de eficiência e que apresentam melhores desempenhos, servindo 
como parâmetros de comparação para os aeroportos relativamente ineficientes. Com os 
indicadores obtidos foi possível: 
 
� Identificar os aeroportos eficientes no uso de seus inputs para gerar outputs;  
� Identificar entre os aeroportos da amostra aqueles que têm maior potencial em se tornarem 

unidades eficientes. 
 
Os aeroportos eficientes foram nove: Tegel (Alemanha), Changi (Singapura), Calgary 
(Canadá), Viracopos (Brasil), Manaus (Brasil), Tampa (Estados Unidos), Munich 
(Alemanha), Schoenefeld (Alemanha) e Guarulhos (Brasil). A maior parte dos aeroportos tem 
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eficiência acima de 80%, o que é um bom indicador. Os aeroportos brasileiros são eficientes 
(pois com poucos recursos processam muita carga e volume de passageiros). A única exceção 
foi o Galeão que tem 60% de eficiência (Tabela 3), fato que pode ser explicado por seu alto 
número de inputs (número de pistas, número de boxes, área de terminal de carga e de 
passageiro) e seu pouco processamento de carga. Mas os aeroportos brasileiros não possuem 
qualidade de serviço alta como outros aeroportos internacionais: Vancouver (Canadá), 
Nagoya (Japão) e Changi (Singapura). 
 
É importante levarmos em conta que alguns aeroportos possuem maiores vocações a carga 
(como Manaus e Viracopos) e outros, vocações de passageiros (como é o caso do Galeão, no 
Brasil e os aeroportos de Schoenefeld e Tegel na Alemanha). Este fato deve ser levado em 
consideração em novas avaliações.  
 
Para pesquisas futuras pode-se utilizar a DEA para avaliar aeroportos com outputs que 
envolvam receitas financeiras; também poderia ser atraente avaliar a eficiência e a qualidade 
dos serviços aeroportuários com a finalidade de melhorar a sua produtividade. 
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RESUMO 
A adoção de métodos e sistemas que otimizem a utilização do espaço aéreo, considerando critérios críticos 
inerentes à segurança operacional, é de fundamental importância para a eficiência e a eficácia do Gerenciamento 
do Fluxo de Tráfego Aéreo no Brasil (Air Traffic Flow Management - ATFM). Contudo, as implicações do 
ATFM sobre o controle de tráfego aéreo (uma atividade crítica e complexa) e, de forma mais específica, sobre a 
carga de trabalho dos controladores, inviabilizam a adoção de ferramentas computacionais ATFM de apoio à 
decisão que não considerem a Complexidade do Espaço Aéreo (ou Complexidade ATC) como critério crítico na 
avaliação de cenário. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia de avaliação de 
cenário ATFM que agrega o critério Complexidade ATC. Ao propor a incorporação do referido critério, este 
trabalho apresenta uma importante inovação, posto que recentes trabalhos na área sugerem, para a avaliação de 
cenário, a utilização do critério Quantidade de Aeronaves no espaço aéreo, e tal critério não é o mais adequado 
para medir o impacto de medidas ATFM sobre a atividade de controle de tráfego. 
 
ABSTRACT 
The adoption of methods and systems that optimize the use of airspace considering criteria related to critical 
operational safety is of fundamental importance for the efficiency and effectiveness of the Air Traffic Flow 
Management (ATFM) in Brazil. Nevertheless, the ATFM implications, placed on the air traffic control and, 
more specifically on the workload for the controllers, do not allow the adoption of ATFM decision support 
computational tools which do not consider the airspace complexity (or ATC Complexity) as the most critical 
criterion in the scenario evaluation. Therefore, the paper aims to present a methodology for evaluating ATFM 
scenario that adds the criterion Complexity ATC. In proposing the incorporation of this criterion, this work 
presents an important innovation, since in recent studies of the area suggested for the evaluation of scenario the 
use of the criterion quantity of aircraft in the airspace,  though this criterion is not the most appropriate to assess 
the impact of ATFM measures on the air traffic control. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Conforme pode ser verificado nas estatísticas produzidas pela Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária – INFRAERO, a tendência do volume de tráfego aéreo no país é de 
crescimento, tal como observado no Gráfico 1.1, construído com dados compilados a partir 
das tabelas de movimentos nos aeroportos da referida empresa (INFRAERO, 2009). No 
gráfico em tela, que mostra o comportamento da quantidade de movimentos contabilizados 
apenas nos aeroportos administrados pela INFRAERO, tal tendência pode ser verificada entre 
os anos de 2003 e 2008. 
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Gráfico 1.1 - Movimentos de Aeronaves - INFRAERO

 
 

Já no Gráfico 1.2, pode-se verificar o comportamento da taxa de crescimento da quantidade 
de movimentos aéreos contabilizados pela INFRAERO (excluídos os movimentos de 
aeronaves militares). Entre 2003 e 2008, sempre houve crescimento na quantidade de 
movimentos aéreos nos aeroportos da INFRAERO. 
 
Por outro lado, não se prevê, ao menos no curto prazo, modificações na estrutura do espaço 
aéreo brasileiro que proporcionem significativo incremento na capacidade de absorção de 
movimentos aéreos, pelos setores de controle de tráfego aéreo. 
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Desta feita, a atuação do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), órgão com 
a incumbência de desempenhar as atividades de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo 
(ATFM) no âmbito nacional, é de fundamental importância, de forma que as demandas das 
empresas aéreas, assim como dos demais usuários do espaço aéreo brasileiro, sejam atendidas 
em conformidade com a capacidade inerente à infra-estrutura instalada e respeitando as 
prescrições regulamentares afetas à segurança operacional. 
 
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo sugerir uma inovação conceitual na 
conformação de funções de avaliação de estado (cenário) empregadas nos agentes autônomos, 
baseados em aprendizagem por reforço, utilizados em sistemas computacionais de apoio à 
decisão aplicados ao processo decisório ATFM em nível tático. 
 
A referida inovação, qualificada como de extrema relevância quando são considerados os 
aspectos de segurança operacional ATC afetados pela atividade ATFM, diz respeito a 
utilização da Complexidade do Espaço Aéreo (ou Complexidade ATC) como critério de 
avaliação dos cenários onde serão aplicadas as medidas ATFM de controle de fluxo de tráfego 
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aéreo. A metodologia que suportou o desenvolvimento do estudo abarca formalismos de 
Inteligência Artificial e Teoria da Utilidade, aplicados na conformação de um agente 
autônomo baseado em aprendizagem por reforço capaz de sugerir medidas táticas de controle 
de fluxo de tráfego aéreo. 
 
2 ATFM NO BRASIL 
Conforme mencionado previamente, no Brasil, o CGNA tem a incumbência de desempenhar 
as atividades ATFM em âmbito nacional. E para fazer frente ao ATFM, nos níveis estratégico, 
pré-tático e tático, o CGNA conta hoje com uma estrutura que agrega uma Unidade Central de 
Gerenciamento de Fluxo (ATFMU), denominada Seção de Gerenciamento de Fluxo de 
Tráfego Aéreo, e Células de Gerenciamento de Fluxo (FMC) localizadas nos CINDACTA 
(Miyamaru, 2008). A ATFMU e as FMC, nas operações estratégicas e pré-táticas, utilizam as 
informações produzidas por uma ferramenta ATFM denominada SYNCROMAX, de forma 
que cenários possam ser projetados e as ações devidas sejam tomadas tempestivamente, 
evitando o desbalanceamento entre demanda e capacidade de fluxo. 
 
No nível estratégico, as medidas ATFM redundam em ações de planejamento (médio e longo 
prazo). Neste contexto, as demandas das empresas aéreas (transporte aéreo regular) são 
recebidas e analisadas pelo CGNA e, a partir de projeções feitas através do SYNCROMAX, 
levando-se em consideração ainda fatores de correção de demanda determinados pela análise 
estatística dos demais vôos (aviação geral e militar), as solicitações das empresas são acatadas 
(integralmente ou com ajustes) ou rejeitadas, conforme a capacidade da infra-estrutura 
disponível (capacidade ATC e capacidade de pista) e, finalmente, a malha de fluxo aéreo é 
dimensionada para determinado período futuro. 
 
No nível pré-tático, ainda empregando a ferramenta SYNCROMAX, o CGNA, em 
coordenação com as empresas aéreas e com os órgãos ATC, projeta medidas conjunturais e 
pontuais voltadas para o ajuste de condições de desbalanceamento capacidade x demanda 
previsíveis (e que ainda não vigoravam na fase de planejamento estratégico), tais como 
manutenções calendáricas dos equipamentos de suporte ao ATC (manutenções preventivas) e 
manutenções corretivas não críticas. 
 
Uma vez planejada e aprovada, a malha de fluxo então é voada, e os órgãos de controle de 
tráfego, nas respectivas áreas de jurisdição e através dos controladores de vôo, tem a 
responsabilidade de controlar e ordenar os movimentos aéreos, provendo as separações e as 
informações necessárias para que o vôo transcorra com segurança. Neste contexto, os 
controladores de vôo mantêm um fluxo de tráfego que foi planejado levando-se em 
consideração fatores (estrategicamente dimensionados) com razoável grau de previsibilidade, 
tais como: disponibilidade de meios técnico-operacionais (radares, freqüências de 
comunicação, consoles operacionais para visualização, etc.), dimensões dos setores de 
controle, complexidade dos setores de controle, e que pode ser (taticamente) impactado por 
outros fatores, com menor grau de previsibilidade, tais como condições meteorológicas e 
acidentes aéreos. 
 
3 PROBLEMÁTICA ATFM 
Em condições normais, onde não se verificam problemas, no suporte a operação ATC, com 
implicação sobre a infra-estrutura disponível (capacidade ATC e de pista), a demanda de 
fluxo é atendida sem que sejam gerados atrasos nos horários de decolagem previstos. 
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Contudo, problemas relacionados aos fatores supracitados podem gerar um desbalanceamento 
entre a demanda de fluxo e a capacidade de controle, redundando em congestionamento ou 
mesmo na saturação de determinado(s) setor(es) de controle, o que implica a necessária 
adoção de medidas restritivas de fluxo de tráfego, ou seja, medidas ATFM no nível tático. 
 
Neste contexto, cabe ressaltar que a saturação dos setores de controle se caracteriza, via de 
regra, pela permanência simultânea de 14 ou mais aeronaves por setor, e o congestionamento 
pela permanência simultânea de 12 aeronaves. Contudo, uma flexibilização dos parâmetros de 
congestionamento e/ou saturação de um setor pode ser determinada por diversos fatores, 
dentre os quais destacam-se: as dimensões do setor, a posição geográfica, quantidade de 
aerovias e cruzamentos de aerovias no setor, etc. 
 
Conforme estabelecido pelo DECEA (2007), é de responsabilidade do CGNA, através de 
monitoramento constante e contando com o suporte das Células de Gerenciamento de Fluxo 
locais (FMC), a identificação das condições e momentos em que há risco de 
congestionamento e/ou saturação dos setores de controle e, a partir daí, adotar medidas 
restritivas ao fluxo de tráfego, a fim de evitar que os limites de segurança sejam extrapolados. 
Esta Instrução define as medidas aplicáveis, quais sejam: esperas no solo, esperas em rota, 
redução de velocidade, rotas alternativas, vetoração para atrasos em rota e pouso e espera em 
aeródromos intermediário. 
 
Para a aplicação das medidas ATFM de ordem tática, o CGNA utiliza as informações 
disponibilizadas pelo Sistema de Tratamento e Visualização de Dados (STVD) e pelo 
SYNCROMAX. O STVD é uma ferramenta computacional ATC desenvolvida para ser 
utilizada nos centros de controle de tráfego aéreo. Desta feita, o STVD permite a visualização 
dos dados relativos aos planos de vôos pré-ativos no sistema (vôos prestes a decolar) e a 
visualização da síntese radar (aeronaves em vôo); e o SYNCROMAX permite a visualização 
da demanda prevista nos períodos posteriores ao momento em que ocorreu a degradação da 
infra-estrutura. Contudo, nenhuma das duas ferramentas tem a capacidade de avaliar o cenário 
aéreo e, em função das suas características, sugerir medidas de controle de fluxo 
dimensionadas para evitar que os setores de controle congestionem ou saturem. Esta avaliação 
é feita por um agente humano, o Gerente de Fluxo. O processo decisório ATFM tático pode 
ser melhor compreendido através da Figura 1. 
 
Portanto, o problema geral apresentado neste trabalho diz respeito ao fato de que o CGNA 
não dispõe de um sistema específico voltado para o gerenciamento tático do fluxo de tráfego. 
E a necessidade de tal sistema é mais evidente na vigência de cenários onde o 
desbalanceamento ocorre de forma abrupta. Assim sendo, acrescenta-se que o SISCONFLUX 
foi concebido para atuar nesta lacuna, vindo a constituir uma ferramenta de apoio à decisão 
automatizada para ser empregada de forma semi-automatizada, pois, em última instância, a 
decisão sobre a aplicação da medida de controle processada e sugerida recairá sobre o agente 
humano. 
 
Esse problema geral pode ser analisado sob a forma de problemas específicos, relacionados 
com as possíveis medidas de controle aplicáveis (cada tipo de medida corresponde a um 
problema específico). E tais problemas específicos, sem exceção, podem ser subdivididos em 
três subproblemas, a saber: compilação e análise do cenário aéreo (identificação do 
desbalanceamento), dimensionamento da medida aplicada (quanto tempo de espera em vôo, 
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quanto tempo de espera no solo, qual rota alternativa, etc), e finalmente a análise do impacto 
da medida, decorrendo a avaliação da adequabilidade da medida segundo critérios específicos, 
definidos pelo usuário. 
 

 
Figura 1: Processo Decisório ATFM (tático) no Brasil 

 
O SISCONFLUX, através dos seus três módulos, foi concebido para fazer frente aos três 
subproblemas especificados, considerando o problema específico da Espera em Solo (Ground 
Holding Problem - GHP). No sistema proposto, existe um módulo, responsável pela 
compilação do cenário, denominado Módulo de Acompanhamento e Previsão de Cenário 
(MAPC). Há também o Módulo de Balanceamento de Fluxo (MBF), que tem como saída a 
medida de controle de fluxo passível de aplicação. E existe ainda o Módulo de Avaliação e 
Apoio à Decisão (MAAD), responsável pela análise do impacto da medida no cenário, 
mediante a utilização de uma função de avaliação de estado, e pela avaliação da 
adequabilidade desta medida, tomando por base critérios definidos pelo usuário. 
 
Com o desenvolvimento do MAAD, propõe-se uma solução para o subproblema concernente 
à avaliação da adequabilidade da medida de controle de fluxo, em função do impacto 
(projetado) que a mesma causa no cenário, utilizando os seguintes critérios: quantidade de 
aeronaves nos setores de controle, montante de atraso gerado e complexidade do cenário 
(Complexidade ATC). 
 
Dada a forma de utilização do sistema, semi-automatizada e, portanto, prevendo a interação 
com o agente humano, espera-se ainda que o MAAD agregue ao sistema, através da aplicação 
de um algoritmo de aprendizagem por reforço, a capacidade de melhorar as suas saídas a 
partir da análise das próprias “experiências”. Neste sentido, a experiência é condicionada por 
um conjunto de fatores, a saber: cenário aéreo (saída do MAPC), medida de controle 
inicialmente proposta (saída do MBF e nova entrada do MAPC), novo cenário aéreo projetado 
considerando a aplicação da medida de controle (nova saída do MAPC) e a avaliação do novo 
cenário aéreo por parte do agente humano, consubstanciada pela aceitação ou rejeição das 
medidas sugeridas. Este processo será mais detalhado posteriormente. 
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4 ESTADO DA ARTE NO DOMÍNIO ATFM 
No domínio ATFM, os trabalhos mais recentes levantados combinam formalismos de 
Inteligência Artificial e Técnicas Multi-Agentes. No trabalho de Agogino e Tumer (2009), 
técnicas multi-agentes associadas a algoritmos de aprendizagem por reforço são utilizadas 
para agregar a experiência do especialista (agente humano) a processos ATFM automatizados. 
 
Conforme levantado por Agogino e Tumer no trabalho supracitado, os domínios relacionados 
ao controle de tráfego aéreo são demasiadamente complexos para serem completamente 
automatizados e, de fato, o ATFM tático tem impacto direto sobre as atividades ATC. Em 
domínios desta natureza, a configuração mais adequada sugere um processo decisório onde 
um agente automatizado disponibiliza sugestões a um agente humano, que atua como um 
filtro ao acatar ou rejeitar a sugestão do agente automatizado. 
 
Neste mesmo estudo, os autores desenvolveram métricas para avaliar a eficiência de medidas 
de controle de fluxo de tráfego geradas por um sistema automatizado multi-agente dotado de 
algoritmos de aprendizagem por reforço. Tais algoritmos atribuíram ao referido sistema a 
capacidade de “aprimorar” as sugestões oferecidas a partir da interação com o especialista, 
sobre o qual recaía a tarefa de aprovar ou desaprovar a sugestão do sistema. 
 
A comparação realizada abarcou as saídas do sistema (medidas de controle de fluxo 
sugeridas) considerando o processo decisório sem a atuação humana e com a atuação humana, 
conforme observado nas Figuras 2 e 3. Nas referidas figuras são distinguidos os dois agentes 
no processo: a) o Agente ATCO, caracterizado como um agente automatizado que executa 
ações de controle de tráfego; e b) o ATCO, definido como o Agente Humano que executa a 
atividade de controle de tráfego aéreo. 
 

 
Figura 2: Sistema totalmente automatizado 

 
No processo totalmente automatizado, observado na Figura 2, a medida de controle sugerida 
pelo Agente, que atua como controlador de tráfego, é aplicada diretamente, modificando o 
fluxo de tráfego. Então, o cenário modificado é avaliado segundo critérios pré-estabelecidos 
(montante de atraso e quantidade de aeronaves nos setores de controle) e o sistema computa 
uma recompensa para a Agente ATCO. Esta recompensa, então, é utilizada para modificar a 
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política de controle adotada pelo Agente ATCO, o que implicará modificação na próxima 
medida sugerida. 
 
No processo representado pela Figura 3, o Agente ATCO somente sugere uma medida de 
controle e o ATCO Humano tem a opção de acatá-la ou rejeitá-la. Neste ponto, cabe ressaltar 
que no sistema proposto por Agogino e Tumer, o Agente ATCO é um algoritmo de 
aprendizagem por reforço buscando maximizar a recompensa derivada dos cenários gerados. 
 
No processo representado acima, o controlador humano (ATCO) pode acatar a sugestão e 
efetivar a ação. O novo cenário, então, é projetado e os valores referentes ao montante de 
atraso e a quantidade de aeronaves nos setores de controle são computados. Com base nesses 
valores, o sistema computa o valor da recompensa e o controlador avalia os resultados da ação 
efetivada, segundo critérios próprios. E ambos atualizam suas políticas para 
produção/efetivação das medidas de controle. 
 
No estudo de caso apresentado por Agogino e Tumer, foram feitas simulações em que o 
ATCO (humano) foi substituído por um modelo caracterizado como um agente maximizador 
de recompensa que busca apenas a redução da quantidade de aeronaves nos setores de 
controle. Esta é uma premissa válida, na medida em que a redução de aeronaves nos setores é 
um fator que diminui a carga de trabalho dos controladores e torna a operação ATC mais 
segura. 
 
Como resultado das simulações efetuadas, mediante a utilização de dados reais, os autores 
verificaram que a utilização do sistema proposto na Figura 3, quando o ATCO acata as 
sugestões do Agente ATCO, produz um incremento de desempenho da ordem de 20% se 
comparado à atuação isolada do ATCO, e que este desempenho se degrada significativamente 
na medida em que o ATCO rejeita as sugestões oferecidas. Esta constatação reforça a 
necessidade de se incorporar o MAAD à arquitetura do SISCONFLUX. 
 

 
Figura 3: Sistema semi-automatizado 
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A métrica concebida pelos autores para avaliar a eficiência das medidas de controle de fluxo 
prevê a utilização de uma função de avaliação de cenário construída a partir de dois critérios: 
montante de atraso produzido pela política de ajuste de fluxo e quantidade de aeronaves nos 
setores de controle. Contudo, tal função, ao incorporar apenas os fatores supracitados, 
desconsidera uma condição crítica inerente às atividades ATC e ATFM, qual seja, a carga de 
trabalho imposta aos controladores, como decorrência da política adotada. Tal deficiência 
pode ser contornada através da incorporação do critério Complexidade ATC na função de 
avaliação de cenário. 
 
5 COMPLEXIDADE ATC 
Segunda a FAA (2001), a Complexidade pode ser definida como o efeito coletivo dos fatores 
e/ou variáveis (fatores de complexidade) que contribuem para tornar a atividade de controle 
de tráfego aéreo, em uma determinada porção do espaço aéreo e em um determinado período, 
mais difícil para os controladores. O grau de dificuldade imputado à atividade ATC está 
comumente associado a fatores estruturais fixos, inerentes ao setor de controle, e a fatores 
variáveis, inerentes ao fluxo de aeronaves, conforme pode ser observado a seguir (Sridhar et 
al, 1998): 
 
a) Características estruturais do espaço aéreo (dimensões do setor de controle, quantidade e 
disposição das aerovias, auxílios à navegação disponíveis); 
b) Características do fluxo de tráfego (quantidade de aeronaves, mix de aeronaves, 
proximidade de terminais de controle, tipo de serviço ATC prestado e separações aplicadas, 
condições meteorológicas, medidas de controle de fluxo em vigor) 
 
 
A complexidade ATC é crucial porque tem implicação direta sobre a carga de trabalho dos 
controladores de tráfego aéreo, ou seja, constitui critério crítico para a segurança no controle 
do espaço aéreo. A Figura 4 apresenta o comportamento da quantidade de aeronaves e da 
complexidade ATC de um setor de controle da Região de Informação de Vôo de Curitiba 
(FIR-CW), referente ao dia 07 de julho de 2009. 
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Na Figura 4, a linha vermelha representa a quantidade de aeronaves no setor, em função da 
hora do dia. A linha azul apresenta um valor relativo referente à Complexidade ATC. Por 
exemplo, no horário compreendido entre 05:00 e 05:20, a quantidade de aeronaves no setor é 
superior à quantidade observada no período de 06:00 e 06:20; contudo, neste último período, 
a complexidade é maior. Tal condição é fundamental no dimensionamento e aplicação de 
medidas de controle de fluxo, pois tem impacto direto na carga de trabalho do controlador de 
tráfego aéreo, na medida em que maior complexidade, via de regra, implica maior carga de 
trabalho. 
 
6 MÓDULO DE AVALIAÇÃO E APOIO À DECISÃO - MAAD 
O processo ATFM constitui um domínio cuja complexidade inibe a adoção de métodos e/ou 
ferramentas completamente automatizadas, mormente quando considerada a sua intrínseca 
relação com o controle de tráfego aéreo, caracterizado como uma atividade crítica e realizada 
em tempo real. Assim sendo, uma solução viável para tal dilema passa necessariamente pela 
concepção de um sistema onde existam pelo menos dois agentes, a saber: o agente não 
humano (ferramenta computacional) que sugere ações (políticas de ajuste de fluxo ou medidas 
de controle de fluxo) em função de determinado cenário, e o agente humano que tem o 
arbítrio de aceitar ou não tais sugestões. 
 
Neste contexto, pode-se inferir que uma ferramenta computacional ATFM, que pode ser 
classificada como um sistema de apoio à decisão, terá sua eficiência fortemente condicionada 
pela forma como é modelada a interação homem-sistema. A Inteligência Artificial tem a 
solução: agregar ao sistema a capacidade de aprender, tomando como base de aprendizagem o 
conjunto definido pelo cenário, pelas políticas de ajuste de fluxo produzidas pelo sistema e 
pela ação (filtro) do agente humano. 
 
6.1 Concepção do MAAD 
Atualmente no Brasil, o loop decisório ATFM, no nível tático, é completamente focado no 
agente humano. O Gerente de Fluxo, para tomar sua decisão acerca da medida de controle a 
ser aplicada, dispõe apenas de ferramentas computacionais informativas, conforme discutido 
previamente. Com base nestas informações, o elemento humano, empregando apenas sua 
experiência e habilidade, define, por exemplo, os atrasos nas decolagens de determinado 
aeroporto, de forma que a condição de desbalanceamento seja contornada. 
 
Para condições de desbalanceamento geograficamente restritas e temporalmente exíguas, a 
tomada de decisão feita desta forma pode incorporar algum grau de eficácia, o que será 
definido pela experiência e habilidade do gerente de fluxo. Contudo, para condições de 
desbalanceamento com impacto prolongado sobre grandes áreas (vários aeroportos), a medida 
padronizada pelo CGNA é a suspensão das decolagens. Considerando a impossibilidade do 
agente humano processar todas as variáveis envolvidas, definir medidas de controle 
personalizadas (para cada aeroporto) e projetar o impacto das medidas (cenários futuros), esta 
realmente parece ser a medida mais segura 
 
Com a implementação do SISCONFLUX, o processo decisório ATFM tático sofrerá uma 
significativa alteração, na medida em que um novo agente atuará nas fases do referido 
processo, conforme pode ser observado na Figura 5. 
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No processo decisório atualmente proposto, a atuação do agente humano é fortemente apoiada 
pelo SISCONFLUX. Na fase de Observação, caberá ao agente humano apenas definir a forma 
como o cenário será projetado a partir da situação atual, considerando que a atualização do 
cenário ocorrerá de forma constante, com taxa ainda a ser definida, e com opções para 
adiantar os movimentos aéreos (previstos para decolar e já em vôo) a intervalos de 5 minutos, 
entre 5 minutos e 2 horas. Nesta fase, o SISCONFLUX, através do Módulo de Balanceamento 
de Fluxo (MBF), identificará, de forma totalmente automatizada, condições de 
congestionamento e/ou saturação dos setores de controle. 
 
 

 
Figura 5: Processo Decisório ATFM (tático) proposto 

 
Uma vez detectado o problema (saturação/congestionamento dos setores de controle), o 
SISCONFLUX, através do Módulo de Balanceamento de Fluxo (MBF) realizará, de forma 
totalmente automatizada, 5 diferentes ajustes de fluxo, empregando critérios de priorização de 
rotas pré-definidos pelo CGNA. Estes ajustes, então, são utilizados pelo Sistema, através do 
Módulo de Acompanhamento e Previsão de Cenário (MAPC), para projetar 5 possíveis 
cenários, cada qual com características (montante de atraso, quantidade de aeronaves 
populando os setores, complexidade dos setores) que serão avaliadas pelo Módulo de 
Avaliação e Apoio à Decisão (MAAD). A partir desta avaliação, as medidas (conjuntos de 
medidas abarcando um ou vários aeroportos/terminais) de controle de fluxo serão 
classificadas (ranking) e apresentadas ao Gerente de Fluxo. Todo este processo conforma a 
fase de Orientação, posto que será oferecido ao usuário um rol de possibilidades. 
 
Na fase de Decisão, caberá ao Gerente de Fluxo, de forma exclusiva, escolher o conjunto de 
medidas que ele tem a intenção de efetivamente aplicar. Ao fazer a sua escolha, o usuário 
informa ao Sistema, que projetará o cenário considerando as medidas escolhidas e, caso este 
cenário atenda as suas expectativas, o próprio Gerente conclui a última fase do processo, qual 
seja, a Ação de desencadear, no mundo real, as medidas sugeridas. 
 
O Módulo de Avaliação e Apoio à Decisão (MAAD) agregará duas funcionalidades 
principais, quais sejam: 1) avaliar o cenário aéreo (decorrente das medidas de controle de 
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fluxo geradas pelo MBF) considerando dois critérios estabelecidos pelo CGNA (montante de 
atraso produzido e complexidade do cenário) e, 2) agregar ao Sistema a capacidade de 
aprender com as escolhas feitas pelo agente humano (Gerente de Fluxo), de forma que a 
avaliação de cenário reflita, de forma progressiva, a experiência do usuário. 
 
Portanto, ao MAAD caberá classificar (ranking) os conjuntos de medidas restritivas geradas 
pelo MBF que maximizem a função de avaliação implementada, levando em consideração 
critérios e parâmetros estabelecidos pelo CGNA e a interação verificada entre o agente 
humano e o SISCONFLUX. 
 
De forma mais específica, o MAAD avaliará conjuntos de medidas de controle de fluxo de 
tráfego, doravante referenciadas como Políticas de Balanceamento, quanto a sua 
adequabilidade em relação a um cenário em vigor. E conforme mencionado previamente, a 
definição da Política de Balanceamento mais adequada será condicionada pela aplicação de 
parâmetros específicos que serão definidos pelo usuário, o que se dará por meio de ajustes na 
função de avaliação. 
 
6.2 Arquitetura do MAAD 
O MAAD é um módulo pertencente à arquitetura do SISCONFLUX implementado mediante 
a utilização de formalismos de Inteligência Artificial. Na solução proposta, a Teoria da 
Decisão se aplica mediante a implementação de uma função utilidade multiatributo para 
decisões seqüenciais. Em complemento, um algoritmo de Aprendizagem por Reforço agrega 
ao sistema a capacidade de aprender, tomando como base de aprendizagem o conjunto 
definido pelo cenário, pelas políticas de ajuste de fluxo produzidas pelo sistema e pela ação 
(filtro) do agente humano, o que permite a incorporação da experiência dos usuários do 
sistema. 
 
Ao compararmos a presente proposta com os trabalhos desenvolvidos por Agogino e Tumer 
(2009, 2008) e Tumer e Agogino (2007), onde problemas ATFM também são tratados 
mediante a utilização de Aprendizagem por Reforço, emerge uma diferença de crucial 
importância, verificada na forma como o cenário ATFM é avaliado. 
 
Nos trabalhos citados, as funções de avaliação de estado (cenário ATFM) propostas e 
utilizadas pelas máquinas de aprendizagem, idealizadas pelos autores, agregam dois critérios 
importantes, quais sejam, o montante de atraso imputado às aeronaves e a quantidade de 
aeronaves nos setores de controle, ambos decorrentes da aplicação das medidas de controle de 
fluxo de tráfego sugeridas 
 
Contudo, quando se trata de ATFM em nível tático, onde as medidas adotadas têm implicação 
direta e imediata na atividade de controle de tráfego aéreo, o fator segurança deve 
obrigatoriamente ser considerado no processo de definição das políticas de controle de fluxo. 
E neste contexto, a função de avaliação de cenário deve considerar, além da quantidade de 
aeronaves nos setores de controle, a Complexidade ATC inerente ao espaço aéreo. A 
arquitetura proposta para o MAAD contempla uma função de avaliação que agrega o critério 
Complexidade. A Figura 6 apresenta a arquitetura do MAAD. 
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Figura 6: Arquitetura do MAAD 

 
Na Figura 6, observa-se a arquitetura do MAAD. O Módulo tem acesso a uma base de dados 
comum aos três módulos do SISCONFLUX, a qual é conformada basicamente pelos dados 
inerentes à estrutura do espaço aéreo e ao cenário aéreo, em termos de movimentos aéreos e 
planos de vôo reais. Esta base é acessada pelo Submódulo de Avaliação de Cenário (SMAC), 
que incorpora uma função de avaliação de estados (função utilidade multiatributo para 
decisões seqüenciais). As avaliações de cenário são então disponibilizadas ao Submódulo de 
Aprendizagem (SAP), que incorpora o algoritmo de aprendizagem por reforço. Finalmente, o 
MAAD possui uma base de dados interna que tem por finalidade armazenar cenários 
projetados e avaliados. A Figura 7 descreve o processo interno ao SISCONFLUX, incluindo a 
interação entre os dois submódulos do MAAD (Submódulo de Avaliação de Cenário – SAC e 
Submódulo de Aprendizagem – SAP). 
 

 
Figura 7: Interação dos Módulos do SISCONFLUX 
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7 FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO DE CENÁRIO 
Uma determinada ação pode ser adotada ou rejeitada na medida em que atinja (ou não) metas 
estabelecidas, independentemente do fato de que outras ações poderiam levar ao cumprimento 
da referida meta. Contudo, quando o cenário de decisão agrega algum grau de incerteza no 
que tange ao resultado de tal ação, o agente necessita de suportes adicionais para decidir entre 
ações possíveis. Assim sendo, para realizar a escolha adequada, o agente deve ter preferências 
entre os diferentes resultados possíveis, definidos como estados (cenários) completamente 
caracterizados (Russel e Norvig, 2003). 
Com relação a essa questão, a Teoria da Utilidade é um formalismo que permite trabalhar 
com preferências, ao estabelecer que todo estado tem um determinado grau de utilidade para 
um agente específico, e tal agente preferirá estados com utilidade mais alta. Portanto, 
conforme Russel e Norvig (2003), a utilidade de um estado é específica para o agente cujas 
preferências a função utilidade foi concebida para representar; considerando ainda que tal 
função gera um único número para expressar a desejabilidade do referido estado. 
Fundamentado na Teoria da Utilidade, desenvolveu-se a função de avaliação de cenário 
utilizada no Módulo de Avaliação de Apoio à Decisão (MAAD). 
A função em tela será implementada no Submódulo de Avaliação de Cenário do MAAD 
(SMAC), com a finalidade de avaliar a “qualidade” da política gerada pelo MBF, segundo 
critérios e parâmetros definidos pelo CGNA, tomando por base os cenários produzidos 
mediante a aplicação de tal política. 
Os critérios empregados na avaliação de cenário são: montante de atraso em aeroporto, 
quantidade de aeronaves nos setores ATC, complexidade dos setores ATC e fator de interação 
com o usuário. Os parâmetros dizem respeito à ponderação estabelecida pelo CGNA para os 
critérios de avaliação definidos. Esta ponderação será implementada através dos valores 
atribuídos aos fatores de ajuste α, β e χ, os quais serão definidos experimentalmente. A função 
de avaliação é especificada a seguir. 
 

))()()(()( Ψ−Ν++−=Τ eeCeDe χβα , 1)( =∨+ χβα  
 
Fator de Interação com o Usuário - Ψ 
O Fator de Interação Ψ tem como finalidade privilegiar as políticas de balanceamento que 
geraram cenários aceitos pelo usuário. Assim sendo, um sinal positivo será introduzido para 
política aceita e um sinal nulo para política não aceita. 
 
Fator Montante de Atraso - D(e) 
Este critério tem por finalidade avaliar o cenário em função do montante de atraso produzido 
nos aeroportos impactados pela política de balanceamento. O montante de atraso será 
estabelecido para cada um dos aeroportos, e será o produto do número de movimentos aéreos 
(previstos para decolar) pela política sugerida (tempo de atraso em minutos) para determinado 
aeroporto, conforme definido a seguir. 
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Onde: 
e  - Estado do cenário; 
a  – Aeroporto impactado por medida de controle de fluxo gerada pelo MBF; 
A  – Conjunto de aeroportos impactados por medida de controle de fluxo gerada pelo MBF; 

am  - Quantidade de aeronaves impactadas no aeroporto a  (a cada ciclo de atualização do 

cenário); 

ap  - Medida restritiva aplicada ao aeroporto a ; 

1k  - Fator de ajuste em função da quantidade de conexões; 
α  - Fator de ponderação da penalidade. 
 
Fator Quantidade de Aeronaves nos Setores ATC - C(e) 
A quantidade de aeronaves nos setores ATC, apesar de não ser o fator preponderante na 
determinação da carga de trabalho imposta aos controladores de tráfego aéreo como 
decorrência de uma medida ATFM, constitui um critério a ser mantido na função de avaliação 
de cenário, de forma que a mesma possa ser utilizada na impossibilidade de se calcular a 
Complexidade ATC. 
 

ecenárionoexistentessetoresostodosemaeronavesdequantidadeeC =)(  

∑
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Onde: 
s  - Setor ATC; 
S  - Conjunto de Setores ATC existentes no cenário; 

Sm  - Quantidade de aeronaves no setor ATC s (no ciclo de atualização do cenário); 

sc  - Capacidade do Setor ATC. 

 
A contribuição deste critério, na avaliação global do cenário, foi dimensionada de modo que a 
penalização para o incremento da quantidade de aeronaves nos setores de controle cresça 
exponencialmente, na medida em que tal quantidade se aproxime dos limites estabelecidos 
pela legislação em vigor. 
 
Fator Complexidade dos Setores ATC 
A complexidade total de um setor de controle é a soma ponderada da contribuição individual 
dos fatores de complexidade. Cada um destes fatores contribui para a complexidade total com 
um valor máximo (MAX), computado entre o tempo n e o tempo n+m, ou com uma soma (∑) 
neste mesmo intervalo de tempo. A complexidade do cenário será o somatório da 
complexidade de cada um dos setores ATC. O algoritmo de avaliação de complexidade 
utilizado foi desenvolvido pela NASA (1996). 
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Os fatores de ponderação k  e os fatores de complexidade η  estão definidos a seguir. 
 

0.0172 x MAX(ACT(t),…,ACT(t+τ))  (1) 
0.328 x MAX(DNS(t),...,DNS(t+τ))   (2) 
0.0498 x ∑(CPA(t),...,CPA(t+τ))   (3) 
0.1070 x ∑ (ANG(t),...,ANG(t+τ))   (4) 
0.0426 x ∑ (NBR(t),...,NBR(t+τ))   5) 
0.0754 x ∑ (PRX-C(t),...,PRX-C(t+τ))  (6) 
0.1134 x ∑ (CoD(t),...,CoD(t+τ))   (7) 
0.0709 x MAX(VDF(t),...,VDF(t+τ))  (8) 
0.0 x MAX(VAS(t),...,VAS(t+τ))   (9) 
0.2 x ∑ (PRX(t),...,PRX(t+τ))   (10) 
0.0676 x ∑ (STR(t),...,STR(t+τ))   (11) 
0.2564 x MAX(INT(t),...,INT(t+τ))   (12) 

Onde: 
(t) é o instante inicial da simulação, e (t+τ), o instante final; 
(1) Quantidade de Aeronaves (ACT) – quantidade de aeronaves dentro dos limites laterais e 
verticais do setor em um instante de tempo; 
(2) Densidade de Aeronaves (DNS) – quantidade de aeronaves dividida pelo volume do 
espaço aéreo do setor; 
(3) Pontos de Aproximação entre Aeronaves (CPA) – estimativa de perdas potenciais de 
separações entre pares de aeronaves, que implica em uma maior atenção por parte do 
controlador de tráfego aéreo para estas aeronaves; 
(4) Ângulos de Convergência (ANG) – nível de severidade de cada conflito baseada em sua 
geometria; 
(5) Aeronaves nas Vizinhanças de Conflitos (NBR) – quantidade de aeronaves nas 
proximidades de uma área de ocorrência de potenciais conflitos. Calcula o nível de 
flexibilidade de um controlador para a resolução do conflito; 
(6) Conflitos Próximos dos Limites Setoriais (PRC) – número estimado de conflitos que 
podem ocorrer dentro de uma distância além dos limites de um setor; 
(7) Descidas ou Subidas (CoD) – quantidade de aeronaves em subida ou descida, em um 
instante de tempo; 
(8) Variação nas Direções dos Vôos (VDF) – medida de variabilidade de proa de todas 
aeronaves que estão no setor, em um mesmo instante de tempo, calculada entre pares de 
aeronaves; 
(9) Variação na Velocidade da Aeronave (VAS) – medida de variabilidade da velocidade em 
relação ao solo (ground speed) de todas as aeronaves dentro do setor, em um instante de 
tempo; 
(10) Proximidade de Aeronaves dos Limites Setoriais (PRX) – quantidade de aeronaves 
dentro de uma distância além dos limites do setor, em um instante de tempo; 
(11) Estrutura do Espaço Aéreo (STR) – medida de conformidade do fluxo do tráfego voando 
através de um setor e a geometria deste; 
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(12) Conhecimento das Intenções das Aeronaves (INT) – nível de informação sobre a 
intenção de vôo das aeronaves. Tem aplicação em espaços aéreos onde ocorrem “free flight”; 
A função (9), apesar de possuir coeficiente igual a zero, foi considerada pela NASA como um 
fator existente, porém sua contribuição não foi totalmente explicada. A função (12) diz 
respeito ao “free flight”, que ainda não tem aplicabilidade para vôos continentais. 
 
8 ESTUDO DE CASO 
A seguir serão apresentados resultados da aplicação da função de avaliação de cenário 
sugerida, considerando o cenário aéreo observado em 2 de julho de 2009, nos setores ATC 9 e 
10 da Região de Informação de Vôo de Curitiba, no espaço aéreo brasileiro. O objetivo deste 
estudo é estabelecer uma comparação entre a utilização dos critérios quantidade de aeronaves 
nos setores ATC e complexidade ATC. 
 
Para efeito de estudo, e com o objetivo de facilitar a realização da comparação, foram 
estabelecidas algumas condições de controle, conforme especificado a seguir: 
 
a) A utilização do Fator Interação com Usuário somente faz sentido quando a função de 
avaliação está associada a uma máquina de aprendizagem e com o objetivo de agregar ao 
sistema a experiência do usuário, de forma que este fator não foi utilizado no estudo de caso; 
b) Foram considerados 10 cenários (horários), definidos segundo a legislação ATC brasileira, 
onde foram identificadas três características distintas: saturação ( ss cm ≥ ), congestionamento 

( 02 <−≤− ss cm ) e condição normal de operação ( 2−<− ss cm ); 

c) Foram sugeridas, por hipótese, três políticas de balanceamento p1, p2 e p3 (espera no solo 
em minutos), aplicadas somente nos cenários congestionados e saturados. Em uma aplicação 
real, as políticas de balanceamento seriam geradas pelo Módulo de Balanceamento de Fluxo 
do SISCONFLUX; 
d) Foi definido, por hipótese, que um total de 5 aeronaves seriam afetadas pelas políticas de 
balanceamento; 
e) Os valores referentes aos Fatores Complexidade ATC e Quantidade de Aeronaves 
utilizados no estudo de caso em tela foram disponibilizados pelo CGNA; 
f) Os fatores α , β  e χ  foram utilizados para normalizar os valores referentes aos fatores 
avaliados e definidos segundo a premissa de que os referidos fatores tem o mesmo peso na 
avaliação dos cenários. 
 
A Tabela 1 apresenta os valores obtidos (avaliação de cenário) a partir das condições do 
cenário e das condições de controle. 
 
A partir dos resultados apresentados na Tabela 1, e considerando que o MAAD é basicamente 
um agente, baseado em algoritmos de aprendizagem por reforço, que tem por objetivo 
maximizar uma recompensa derivada do cenário obtido a partir da política de balanceamento 
de fluxo aplicada, verifica-se que há diferença na utilização do Fator Complexidade ATC em 
substituição ao Fator Quantidade de Aeronaves. 
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Tabela 1: Cálculo dos valores de T(e) para os cenários e1-e10 
Cenário Horário ma p1 p2 p3 k1 ms cs Na(e) T(e)1 T(e)2 

          p1 p2 p3 p1 p2 p3 

e1 00:03 5 5 7 10 1 15 12 8,9 -53,20 -55,20 -58,20 -12,12 -14,12 -17,12 

e2 00:22 5 5 7 10 1 12 12 7,6 -5,80 -7,80 -10,80 -11,08 -13,08 -16,08 

e3 01:20 0 5 7 10 1 7 12 4,6 0 0 0 -3,68 -3,68 -3,68 

e4 02:29 5 5 7 10 1 11 12 4,7 -5,29 -7,29 -10,29 -8,76 -10,76 -13,76 

e5 05:12 0 5 7 10 1 3 12 0,6 0 0 0 -0,48 -0,48 -0,48 

e6 06:12 0 5 7 10 1 2 12 1,9 0 0 0 -1,52 -1,52 -1,52 

e7 09:42 5 5 7 10 1 15 12 10,7 -53,20 -55,20 -58,20 -13,56 -15,56 -18,56 

e8 13:54 5 5 7 10 1 13 12 6,2 -7,17 -9,17 -12,17 -9,96 -11,96 -14,96 

e9 23:27 5 5 7 10 1 13 12 7,2 -7,17 -9,17 -12,17 -10,76 -12,76 -15,76 

e10 23:57 5 5 7 10 1 13 12 5,7 -7,17 -9,17 -12,17 -9,56 -11,56 -14,56 

Observação: T(e)1 é calculado empregando o Fator Quantidade de Aeronaves e as políticas p1, p2 e p3; T(e)2 é 
calculado empregando o Fator Complexidade ATC e as políticas p1, p2 e p3. 
 
Neste contexto, o objetivo do agente (MAAD) é escolher a política (p) que leva à melhor 
condição do sistema (cenário ATFM), e tal condição é definida a partir da função de avaliação 
de cenário )(eΤ  sugerida. Empregando a função )(eΤ  para avaliar cinco cenários 
selecionados, com o objetivo de definir a recompensa empregada pelo algoritmo Q-Learning, 
utilizado como máquina de aprendizagem no agente MAAD, obtém-se as Q-Table 
apresentadas a seguir: 

 
Tabela 2: Q-Table referente à utilização do Fator Quantidade de Aeronaves nos setores ATC 

Q p1 p2 p3 

e1 -53,20 -55,20 -58,20 
e7 -53,20 -55,20 -58,20 
e8 -7,17 -9,17 -12,17 

e9 -7,17 -9,17 -12,17 
e10 -7,17 -9,17 -12,17 

 
Tabela 3: Q-Table referente à utilização do Fator Complexidade ATC 

Q p1 p2 p3 

e1 -12,12 -14,12 -17,12 
e7 -13,56 -15,56 -18,56 

e8 -9,96 -11,96 -14,96 

e9 -10,76 -12,76 -15,76 
e10 -9,56 -11,56 -14,56 

 
Mediante a análise da Tabela 2, verifica-se que não existe diferença nas recompensas 
calculadas para os cenários e1 e e7 dada a política p1; observa-se o mesmo ao considerar as 
políticas p2 e p3. O mesmo fato é observado nos cenários e8, e9 e e10. Ao comparar as 
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Tabelas 2 e 3, verifica-se que a utilização do Fator Complexidade torna a função de avaliação 
de cenário mais sensível, permitindo diferenciar cenários aparentemente iguais. Contudo, a 
maior contribuição da referida função, quando constituída pelo Fator Complexidade, é a 
possibilidade de classificar os cenários com precisão e segundo critérios que refletem mais 
adequadamente a carga de trabalho imposta aos controladores ATC em decorrência de 
medidas ATFM. 
 
9 CONCLUSÕES 
O presente trabalho tem como proposta principal apresentar a metodologia de avaliação de 
cenário utilizada no desenvolvimento do Módulo de Avaliação de Apoio à Decisão (MAAD) 
do SISCONFLUX, sistema concebido como uma ferramenta computacional de apoio à 
decisão para suportar o processo decisório ATFM tático. 
 
O MAAD é o módulo do SISCONFLUX que incorpora formalismos de Inteligência Artificial. 
De forma mais específica, são utilizados conceitos de Teoria da Utilidade e Aprendizagem 
por Reforço. Com base na Teoria da Utilidade, foi possível desenvolver uma função de 
avaliação de cenário que agrega os critérios montante de atraso imputado às aeronaves 
impactadas pelas medidas ATFM, quantidade de aeronaves nos setores ATC, Complexidade 
ATC e a interação (experiência) com o usuário. 
 
A avaliação de cenário empregando o critério Complexidade ATC possibilita uma análise 
mais adequada dos impactos de uma política ATFM sobre a carga de trabalho dos 
controladores de tráfego aéreo, que é considerada como um dos mais importantes fatores 
inerentes à segurança operacional em órgãos ATC. Como conseqüência, pode-se inferir que a 
utilização do referido critério constitui uma inovação extremamente importante no domínio 
das pesquisas voltadas para o ATFM. 
 
Os resultados comparativos da aplicação da função de avaliação de cenário, para cada um dos 
critérios analisados são promissores. Através deste estudo, foi constatado que cenários onde 
os setores de controle eram populados por uma mesma quantidade de aeronaves apresentavam 
um valor de estado com variações da ordem de 10% quando avaliados mediante a utilização 
do critério complexidade ATC. Estas variações têm notável influência no desempenho da 
máquina de aprendizagem e, conseqüentemente, nas sugestões que o sistema de apoio à 
decisão oferece para o gerente de fluxo de tráfego. 
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RESUMO 
A crescente preocupação do setor aéreo com a satisfação do cliente, sob a ótica da prestação de serviços, tem 
mobilizado as empresas de aviação e os gestores aeroportuários a investirem em busca de soluções eficientes 
para adequar a infra-estrutura aeropotuária ao crescimento da demanda de passageiros. Porém, a ampliação da 
planta dos aeroportos tem custo elevado, fazendo com que outras alternativas econômicas e rápidas sejam 
adotadas. Neste artigo apresenta-se a situação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles em Vitória – ES 
contemplando a avaliação da qualidade do processo de atendimento - check-ins, por meio de simulação, e 
também compara as informações obtidas com os padrões recomendados por organizações internacionais 
aeroportuárias. 
 
ABSTRACT 
The increase concern about the aviation sector with the customer satisfaction, from the perspective of the service 
provision, has made the aviation companies and the airport managers invest to search efficient solutions to 
adequate the airport infra-structure to the increase of passengers demand. However, the expansion of the airports 
are very expensive what makes other cheaper and faster alternatives to be chosen. This article presents the 
situation of the Airport Eurico de Aguiar Salles in Vitoria-ES including the assessment of check-in quality 
process, by a service simulation process, and comparing the information obtained with the standards 
recommended by airport  international  organizations. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, empresas do setor de aviação têm dedicado mais atenção à qualidade dos 
serviços prestados aos clientes, em busca de promover melhores condições aos usuários, 
tornando, assim, a qualidade do atendimento como um diferencial. Simultaneamente, a 
demanda mundial de passageiros tem crescido consideravelmente, e a previsão é que o tráfego 
de passageiros aumente 4,9% ao ano, de 2006 até 2026, e que o número de freqüências 
oferecidas nas rotas de passageiros dobre no mesmo período (AIRBUS, 2007).  Neste sentido, 
os responsáveis pela gestão dos aeroportos têm buscado alternativas para reduzir ou eliminar a 
incidência de situações envolvendo congestionamento de passageiros e bagagens no interior 
dos terminais aeroportuários. 
 
Em uma pesquisa realizada pela Specialists in air transport communications and IT solutions -
SITA (2008)- em 163 dentre os principais aeroportos do mundo, mostrou que os aeroportos 
avaliados têm voltado suas atenções na expansão do auto-serviço no check-in do passageiro 
(35%), no processamento de bagagem fora do aeroporto (32%) e nos pontos de entrega de 
bagagem (33%). O aperfeiçoamento na prestação de serviços e na conquista da satisfação de 
clientes aparece como prioridade de investimentos com mais de 80% das respostas dos 
aeroportos que participaram do estudo. 
 
No Brasil, o transporte de passageiros configura-se como principal atividade das empresas 
aéreas, sendo, também, o principal agente gerador de demanda por serviços e infra-estrutura 
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aeroportuária, representando aproximadamente 85% da receita do setor (ANAC, 2009). Tal 
crescimento tem motivado diversos estudos os resultados obtidos têm servido como auxílio 
para o atendimento da resolução nº 004/2008 do Conselho de Aviação Civil - CONAC - que 
estabeleceu a implementação de medidas para aperfeiçoamento da eficiência e da prestação 
adequada do serviço de Transporte Aéreo. 
 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade dos serviços do processo de check-in 
do aeroporto Eurico de Aguiar Salles em Vitória – ES, por meio de simulação do processo de 
atendimento. Para tanto, realizou-se uma revisão teórica sobre gestão de serviços e qualidade 
de serviços. Em seguida, coletaram-se dados necessários por meio de pesquisa de campo e 
utilizou-se o software Arena para simular o cenário pesquisado. 
 
Este estudo teve a permissão da Infraero e das companhias aéreas para a coleta de dados e 
divulgação dos resultados, entretanto as companhias aéreas solicitaram que seus nomes não 
fossem revelados. Assim, por questões éticas e por não comprometer a veracidade das 
informações, esse pedido foi atendido. 
 
Após a contextualização apresentada nesta seção introdutória segue-se na seção 2 com a 
descrita da fundamentação teórica sobre o tema, a seção 3 aborda a metodologia usada, a 
seção 4 enfoca o desenvolvimento com a descrição do fluxo e, finalizando, apresenta-se a 
conclusão do artigo na seção 5. 
 
2 GESTÃO DE SERVIÇOS  
2.1 Conceitos e Definições 
O termo serviço é encontrado na literatura para designar vários fenômenos, cada um com 
diferentes significados. De acordo com Lovelock & Wright (2001), "serviço é um ato ou 
desempenho que cria benefícios para clientes por meio de uma mudança desejada no – ou em 
nome do – destinatário do serviço". Neste aspecto, o serviço é desempenhado no tempo e no 
espaço os quais geram valores as partes interessadas. As principais características são 
(CORREA E CAON, 2008): 

a) Inseparabilidade: característica que sinaliza que para toda atividade de serviço, existe um 
momento em que a produção e consumo são simultâneos, permitindo a interferência do 
consumidor no processo produtivo. Pressuposto que não é pertinente na indústria de produtos, 
onde os tempos de produção e consumo são diferentes. 

b) Variabilidade: os de serviços variam conforme os prestadores de serviços e os clientes, 
possibilitando interfases de customização, personalização e diferenciação do produto. 

c) Intangibilidade: embora o serviço não seja objeto palpável, possui fases tangíveis e 
perceptíveis que funcionam como evidências do serviço.  São os sinalizadores que traduzem a 
promessa de produção do serviço, tais como embalagem, ambiente de prestação do serviço, 
profissionais envolvidos, etc. 

d) Perecibilidade: as atividades de serviço não podem ser estocadas, essa característica 
delimita a prestação de serviços no tempo e no espaço, direcionando a busca do equilíbrio 
entre a oferta e a demanda pelo serviço. 

Os conceitos apresentados sobre gestão de serviços possuem características que peculiares, 
que são úteis para os pesquisadores interessados em mensurar a qualidade de um serviço. 
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Notadamente, tal fato merece destaque no setor de transportes, pois está relacionado 
diretamente com oferta de serviços, seja para movimentação de carga ou passageiros. 
 
2.2 Qualidade de Serviços de Transporte 
A palavra “qualidade” é comumente associada às definições de serviços e produtos e alguns 
autores renomados são: Deming (1982), Ishikawa (1985), Juran (1986). A definição de 
qualidade mais difundida é a de Juran (1990): “Qualidade é a adequação ao uso, isto é, 
alcançar um determinado nível de satisfação de um produto no atendimento aos objetivos do 
usuário”. 
 
Gronröos (1978) define que qualidade do serviço de transporte “é o resultado da diferença 
entre expectativas e percepções do serviço, sendo as percepções resultantes do desempenho de 
um conjunto de atributos associado ao resultado do processo e outro conjunto associado à 
realização deste processo e à ocorrência entre os clientes e o sistema de prestação do serviço”. 
 
Para serviços, no entanto, os primeiros trabalhos datam do final da década de 70 (BATESON, 
1977; GRONRÖOS, 1978; BERRY, 1980). Segundo Ashford (1988) os serviços diferem dos 
produtos, pois são produzidos e consumidos simultaneamente, ou seja, o cliente tem contato 
direto com a operação.  
 
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa baseou-se em teoria das filas que consiste na modelagem analítica de processos ou 
sistemas que resultam em espera e tem como objetivo determinar e avaliar quantidades, 
denominadas nível de serviço quantitativo, que expressam a produtividade desses processos 
(CAO et al, 2006). A teoria das filas foi desenvolvida para prover modelos que retratem 
previamente o comportamento de um sistema que forneça serviços que possuam demandas 
que aumentem aleatoriamente. Na maioria dos casos, seis características básicas de processos 
de filas fornecem uma descrição adequada de um sistema de filas: (1) padrão de chegada dos 
clientes, (2) padrão de serviço dos servidores, (3) disciplina de filas, (4) capacidade do 
sistema, (5) número de canais de serviço e (6) número de estágio de serviços. 
 
O universo da pesquisa foi o processo de check-in de três companhias aéreas do aeroporto em 
estudo. A coleta de dados foi realizada no mês de abril do ano de 2009, em quatro dias 
distintos da semana escolhidos de forma aleatória. 
 
Foram coletadas amostras, por meio de cronometragem, no maior horário de movimento de 
atendimento, das 6h às 8h, baseado no planejamento de vôos concedido pela Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC. Foram considerados o tempo de atendimento, os 
instantes das chegadas sucessivas e calculados os intervalos de tempo entre essas chegadas. 
Verificou-se a taxa de ocupação do sistema, o número médio de clientes no sistema, o 
tamanho médio da fila, o tempo médio de permanência no sistema, o tempo médio de espera 
na fila e o tempo máximo de espera na fila. Calcularam-se também as probabilidades do 
sistema estar vazio, de haver fila, de ócio de um servidor qualquer, de ócio parcial no sistema 
e de atendimento imediato. 
 
Para a representação do processo utilizou-se de modelos de simulação que são aqueles que, 
utilizando representações matemáticas e lógicas do mundo real, convertem parâmetros e 
dados de entrada em saídas que caracterizam o sistema em questão (ALMEIDA, 1998). Os 
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resultados de simulação são comumente utilizados como “apoio à decisão” a fim de permitir 
tomar as melhores decisões possíveis baseadas nas informações disponíveis (BASTOS et al, 
2008). Utilizou-se o software ARENA, que é um ambiente gráfico integrado de simulação, 
para a modelagem do sistema. Os dados coletados e calculados foram ajustados em funções 
de distribuições teóricas de probabilidade através da ferramenta Input Analyzer contida no 
software, que determina o tipo de distribuição mais adequado em relação ao menor erro. Por 
fim, analisou-se o cenário atual, verificando quais os problemas para cada empresa. 
 
4 DESCRIÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 
O aeroporto escolhido para o estudo foi o aeroporto Eurico de Aguiar Salles e de acordo com 
dados da Fundação Promar (2003) este está localizado num sítio aeroportuário com pouco 
mais de 5,2 milhões de metros quadrados e uma pista de 1.750 metros de comprimento. 
Possui um Terminal de Passageiros - TPS com uma área de 2.200 m² de área operacional, 
com 25 balcões de check-ins com capacidade de atender 500 passageiros em horário de pico, 
filas para o check-in de 350 m² o que corresponde a uma capacidade de atendimento de até 
290 passageiros simultâneos, espera e circulação: 730 m² o que corresponde a uma capacidade 
aproximada para 480 passageiros simultâneos, 350 m² de área comercial, 300 m² de área 
administrativa e 450 m² de área técnica, com total de área construída de terminal de 
passageiros de 3.819 m². 
 
O processo de check-in no aeroporto funciona das 5h às 22h e a coleta de dados ocorreu no 
período da manhã, pois nesse horário se encontra 25% dos atendimentos para o total de vôos 
diários do aeroporto. Foi analisado o atendimento de 21 dos 25 balcões de check-ins, de três 
companhias aéreas, Companhias A, B e C, em vôos com diferentes destinos. Analisaram-se 
também cinco totens de atendimento na empresa B. Para a coleta dos dados e modelagem 
definiu-se como entrada do sistema a chegada do passageiro ao espaço delimitado para 
formação de fila no processo. 
 
4.1 Descrição da Empresa A 
A companhia A tem oito balcões de atendimento com oito atendentes e também pode-se 
realizar o check-in via internet. Com o intuito melhorar atendimento a companhia possui um 
serviço especial para os clientes preferenciais e portadores de necessidades especiais por meio 
de uma fila para atendimento diferenciado. No check-in convencional, aquele em que o 
passageiro precisa imprimir o cartão de embarque e despachar bagagem, tem-se seis 
atendentes e no preferencial mais dois atendentes. O atendimento preferencial também 
incorpora as pessoas que efetuaram o check-in via internet, que possuem bagagem para 
despachar e também as que não imprimiram o cartão de embarque. A realização do check-in 
via internet ou também chamado de on-line corresponde a 18% do total de pessoas e destas, 
89% despacham bagagem. Se a pessoa já realizou o check-in on-line, imprimiu o cartão de 
embarque e não possui bagagem pode dirigir-se diretamente para o portão de embarque. 
 
Para modelar o sistema, coletou-se 100 amostras dos ritmos de chegada e tempo de 
atendimento para cada tipo de atendimento: convencional, preferencial e on-line. Após 
calculou-se o intervalo entre chegadas. As freqüências do número de clientes que chegam a 
cada minuto foram calculadas e apresentam-se no Gráfico 1. 
 
Os dados do gráfico 1 referem-se ao número de chegadas de clientes, de onde pode-se 
observar uma variabilidade não significativa do ritmo de chegadas - λ, podendo então 
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considerar como constante. Encontrou-se um ritmo de chegada no convencional de λa = 1,74 
clientes por minuto e para o Preferencial de λa = 0,84. Para os tempos de atendimento nos 
guichês foram obtidos para o convencional 3,13 minutos por cliente e no Preferencial de 2,17, 
tendo um tempo médio de atendimento total de 2,65 minutos por cliente. 
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Gráfico 1: Número de chegadas de clientes por intervalo de 10 minutos na empresa A. 

 
Dos resultados obtidos, assume-se o modelo M/M/6/∞/FIFO (first in – first out), com λ = 
1,74 clientes por minuto e ritmo de atendimento - µ = 0,32 clientes por minutos para o check-
in convencional. Para o Preferencial assume-se o modelo M/M/2/∞/FIFO (first in – first out), 
com λ = 0,84 clientes por minuto e µ = 0,46 clientes por minutos. 
 
Para determinar o tipo de distribuição teórica de probabilidade mais adequado em relação ao 
menor erro, utilizou-se a ferramenta Input Analyzer contida no software Arena. A Tabela 1 a 
seguir apresenta os parâmetros indicados para a modelagem, sendo TA – Tempo de 
Atendimento e IC – Intervalo entre Chegadas: 
 

Tabela 1: Distribuição de Probabilidade e Parâmetros. 

Parâmetro analisado 
Nº de 

Amostras 
Distribuição de 
probabilidade 

Parâmetros das 
distribuições 

TA Chek-in Convencional (min) 100 Weib 1+weib (2.4 , 1.7) 
IC Check-in Convencional (seg) 100 Expo 34.48 
TA Check-in Preferencial (min) 100 Weib weib (2.46 , 2.28) 
IC Check-in Preferencial (seg) 100 Expo 71.43 

IC  Check-in on-line (min) 100 Constante 3.5 
Legenda: TA - Tempo de Atendimento; IC - Intervalo de Chegada 

A tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados no modelo. No intervalo de chegadas foi 
utilizada a função exponencial negativa, uma vez que o ritmo de chegada do processo segue a 
distribuição de Poisson. Já para os tempos de atendimentos a distribuição que melhor se 
ajustou foi a função weibull. Para o on-line adotou-se a distribuição constante. 
 
Gráfico 2:apresenta-se os Box plot referente ao tempo de atendimento da empresa A.  
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Gráfico 2: Box plot da empresa A. 
 

O gráfico 2 permite ter uma idéia da posição, dispersão, assimetria, caudas e dados 
discrepantes - outliers: O Box plot de número 1 corresponde ao atendimento convencional e o 
2 se refere ao Preferencial. Nota-se que o 2 apresenta um maior número de valores centrais da 
distribuição. Pode-se observar no 1 que os valores não estão uniformemente distribuídos em 
torno da mediana  e portanto é uma distribuição assimétrica. Neste caso a média é menor que 
a mediana – assimetria negativa, é relevante citar que a mediana corresponde a 75% do tempo 
se comparado com o atendimento preferencial. Além disso, possui observações destoantes 
(outliers), que consistem num tempo de atendimento maior que o da mediana. Já no 2 
observa-se  um conjunto mais simétrico em torno da mediana . Com isso a média coincide 
com a mediana. Pode-se observar também que o 2 apresenta uma maior variabilidade nos 
dados que o Box plot 1. 
 
4.1.1 Descrição da Empresa B 
A companhia B tem dez balcões de atendimento com dez atendentes e mais cinco totens de 
auto-atendimento. Com o intuito de promover um melhor atendimento a companhia possui 
um serviço especial para os clientes preferenciais por meio de uma fila para atendimento 
diferenciado. Já para os clientes portadores de necessidades especiais, idosos e mulheres 
grávidas, há uma fila com atendimento diferenciado, chamada de check-in preferencial. 
 
O check-in convencional, onde o passageiro precisa imprimir o cartão de embarque e 
despachar bagagem, possui seis atendentes. Já no preferencial encontram-se dois e no especial 
mais dois atendentes. Já para os totens consideraram-se cada um deles como atendentes 
totalizando, portanto, cinco. O atendimento especial também incorpora as pessoas que 
efetuaram o check-in nos totens ou via internet que possuem bagagem para despachar e 
também as que não imprimiram o cartão de embarque. A realização do processo via internet 
ou também chamado de on-line corresponde a 22% do total de pessoas e destas, 64% 
despacham bagagem. Se a pessoa já realizou o check-in on-line, imprimiu o cartão de 
embarque e não possui bagagem pode dirigir-se diretamente para o portão de embarque. 
 

                       Convencional                           Preferencial    
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Para modelar o sistema, coletou-se 100 amostras em campo dos ritmos de chegada e tempo de 
atendimento para cada tipo de atendimento: convencional, preferencial, especial, totens e on-
Line. Após calculou-se o intervalo entre chegadas. As freqüências do número de clientes que 
chegam a cada minuto foram calculadas e apresentam-se no Gráfico 3 abaixo: 
 

0

4

8

12

16

20
N

º 
d

e 
cl

ie
n

te
s

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tempo observado (min.)

Check in Preferencial Check in Especial

Check in Totem Check in Convencional
 

Gráfico 3: Número de chegadas de clientes por intervalo de 10 minutos na empresa B. 
 
Os dados do gráfico 3 referem-se ao número de chegadas de clientes, de onde pode-se 
observar uma variabilidade não significativa do ritmo de chegadas - λ, podendo então 
considerar como constante. Encontrou-se um ritmo de chegada no Preferencial de  λb = 0,77 
clientes por minuto, no Especial é de λb = 1,21, no totem é de λb = 1,43 e no convencional é 
de λb = 1,63. Para os tempos de atendimento nos guichês foram obtidos os tempos de 
atendimentos médio para o convencional de 2,93 minutos por cliente, no Preferencial de 3,01, 
no Especial de 2,78 e nos Totens 1,60 minutos, tendo um tempo médio de atendimento total 
de 2,58 minutos por clientes.  
 
Dos resultados obtidos, assume-se o modelo M/M/6/∞/FIFO (first in – first out), com λ = 
1,63 clientes por minuto e ritmo de atendimento - µ = 0,34 clientes por minutos para o check-
in Convencional. Para o Preferencial: M/M/2/∞/FIFO (first in – first out), com λ = 0,69 
clientes por minuto e µ = 0,33  clientes por minutos. Especial: M/M/2/∞/FIFO (first in – first 
out), com λ = 1,21 clientes por minuto e µ = 0,36 clientes por minutos e por fim, para os 
totens: M/M/5/∞/FIFO (first in – first out), com λ = 1,43 clientes por minuto e µ = 0,50 
clientes por minutos. 
 
A tabela 2 a seguir apresenta os tipos de distribuição teórica de probabilidade mais adequado 
em relação ao menor erro indicados para a modelagem, sendo TA – Tempo de Atendimento e 
IC – Intervalo entre Chegadas:  
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Tabela 2 : Distribuição de Probabilidade e Parâmetros. 

Parâmetro analisado 
Nº de 

Amostras 

Distribuição 
de 

probabilidade 

Parâmetros das 
distribuições 

TA Check-in Convencional (min) 100 Logn 1+logn (1.95,2.38) 
IC Check-in Convencional (seg) 100 Expo 36.81 

TA Check-in totem (min) 100 Normal Normal (1.6, 0.729) 
IC Check-in totem (seg) 100 Expo 41.96 

TA Check-in Especial (min) 100 Tria Tria (0.999 , 1.28 , 6.55) 
IC Check-in Especial (seg) 100 Expo 49.59 

TA Check-in Preferencial (min) 100 Normal Normal (3.01 , 1.25) 
IC Check-in Preferencial (seg) 100 Expo 86.96 

IC Check-in on-line (min) 100 Constante 3 
Legenda: TA - Tempo de Atendimento; IC - Intervalo de Chegada 

A tabela 2 apresenta os parâmetros utilizados no modelo. No intervalo de chegadas foi 
utilizada a função exponencial negativa, uma vez que o ritmo de chegada do processo segue a 
distribuição de Poisson. Já para os tempos de atendimentos as distribuições que melhor se 
ajustaram foram a função lognormal, normal e triangular. Para o on-line adotou-se a 
distribuição constante. 
Abaixo no gráfico 4 apresentam-se os Box plot de tempo de atendimento da empresa B: 

1 2 3 4

1
2

3
4

5
6

7

 
Gráfico 4: Box plot da empresa B. 

O Box plot de número 1 apresentado na figura acima se refere ao atendimento Convencional, 
o 2 se refere ao Preferencial, o 3 refere-se ao atendimento Especial e o 4 refere-se ao 
atendimento no Totem. Nota-se que o 2 e 3 apresentam um maior número de valores centrais 
da distribuição. Podemos observar que o 2 e 4 os valores não estão uniformemente 
distribuídos em torno da mediana  e portanto são uma distribuição assimétrica. Neste caso a 
média é menor que a mediana – assimetria negativa. Já no 1 e 3 pode-se observar um conjunto 
mais simétrico em torno da mediana . Com isso a média coincide com a mediana. Pode-se 
observar também que o 2 e 3 apresentam uma maior variabilidade nos dados que o Box plot 1 
e 4. Já o conjunto de dados número 2, 3 e 4 possuem essas observações atípicas ou outliers 
em menor quantidade do que o 1. 

      Convencional        Preferencial          Especial          Totem 
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4.1.2 Descrição da Empresa C 
A companhia C possui apenas três balcões de atendimento com três atendentes e também 
disponibiliza ao passageiro a opção de realizar o check-in via internet. Com o intuito de 
promover um melhor atendimento a companhia possui um serviço especial para os clientes 
preferenciais e portadores de necessidades especiais por meio de uma fila para atendimento 
diferenciado. 
 
No check-in convencional, aquele em que o passageiro precisa imprimir o cartão de embarque 
e despachar bagagem, tem-se dois atendentes e no preferencial mais um atendente. O 
atendimento preferencial também incorpora as pessoas que efetuaram o check-in  via internet, 
que possuem bagagem para despachar e também as que não imprimiram o cartão de 
embarque. A realização do check-in via internet ou também chamado de on-line corresponde 
a 14% do total de pessoas e destas, 71% despacham bagagem. Se a pessoa já realizou o check-
in on-line, imprimiu o cartão de embarque e não possui bagagem pode dirigir-se diretamente 
para o portão de embarque. 
 
Para modelar o sistema, coletou-se 100 amostras em campo dos ritmos de chegada e tempo de 
atendimento para cada tipo de atendimento: convencional, preferencial e on-line. Após 
calculou-se o intervalo entre chegadas. As freqüências do número de clientes que chegam a 
cada minuto foram calculadas e apresentam-se no Gráfico 5 abaixo: 
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Gráfico 5: Número de chegadas de clientes por intervalo de 10 minutos na empresa C.  

 
Os dados do gráfico 5 referem-se ao número de chegadas de clientes de onde pode-se 
observar uma variabilidade não significativa do ritmo de chegadas - λ, podendo então 
considerar como constante. Encontrou-se um ritmo de chegada no convencional de λc = 1,24 
clientes por minuto e para o Preferencial de λc = 0,43. 
 
Para os tempos de atendimento nos guichês foram obtidos para o convencional 2,03 minutos 
por cliente e no Preferencial de 1,85, tendo um tempo médio de atendimento total de 1,94 
minutos por cliente. 
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Dos resultados obtidos, assume-se o modelo M/M/2/∞/FIFO (first in – first out), com λ = 
1,24 clientes por minuto e ritmo de atendimento - µ = 0,50 clientes por minutos para o check-
in Convencional. Já para o Preferencial: M/M/1/∞/FIFO (first in – first out), com λ = 0,43 
clientes por minuto e µ = 0,54 clientes por minuto. 
 
Para determinar o tipo de distribuição teórica de probabilidade mais adequado em relação ao 
menor erro, utilizou-se a ferramenta Input Analyzer contida no software Arena. A Tabela 3 a 
seguir apresenta os parâmetros indicados para a modelagem, sendo TA – Tempo de 
Atendimento e IC – Intervalo entre Chegadas:  
 

Tabela 3: Distribuição de Probabilidade e Parâmetros. 

Parâmetro analisado 
Nº de 

Amostras 
Distribuição de 
probabilidade 

Parâmetros das 
distribuições 

TA Check-in Convencional (min) 100 Weib weib (2.29 , 2.71) 
IC Check-in Convencional (seg) 100 Expo 48.39 
TA Check-in Preferencial (min) 100 Tria Tria (0.14 , 1.06 , 3.81) 
IC Check-in Preferencial (seg) 100 Expo 139.53 

IC  Check-in on line (min) 100 Constante 4 
Legenda: TA - Tempo de Atendimento; IC - Intervalo de Chegada 

 
A tabela 3 apresenta os parâmetros utilizados no sistema. No intervalo de chegadas foi 
utilizada a função exponencial negativa, uma vez que o ritmo de chegada do processo segue a 
distribuição de Poisson. Já para os dados de atendimento a distribuição que melhor se ajustou 
aos dados foram as funções weibull e triangular. 
 
O gráfico 6 apresentam-se os Box plot  referente ao tempo de atendimento da empresa C: 
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Gráfico 6: Box plot da empresa C. 

O Box plot de número 1 apresentado na figura acima se refere ao atendimento Convencional, 
o 2 se refere ao Preferencial. Observa-se que no 2 os valores não estão uniformemente 
distribuídos em torno da mediana são uma distribuição assimétrica. Neste sentido a média é 
menor que a mediana – assimetria negativa. Já no 4 pode-se observar um conjunto mais 
simétrico em torno da mediana . Com isso a média coincide com a mediana. Nota-se que 
ambos apresentam uma boa variabilidade nos dados.  

                 Convencional                                   Preferencial  
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4.2 Análise do Terminal de Passageiros  
O aeroporto atualmente possui 25 balcões de check-ins, com capacidade de atender até 500 
passageiros em horário de pico. Com a simulação do processo de atendimento no horário da 
manhã observou-se os valores contidos no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Número médio de clientes no sistema. 

 

A simulação mostrou que no horário da manhã saíram 445 passageiros, faltando apenas 55 
passageiros para atingir a sua capacidade. A empresa A teve um número médio de 150 
passageiros saindo do sistema, já a empresa B alcançou um número médio de 208 passageiros 
e na empresa C a média de saídas girou em torno de 87 passageiros. Há que levar em 
consideração que a empresa B tem o maior número de balcões de atendimento e mais tempo 
no mercado. A empresa C possui menos de dois anos de operação, tendo menos passageiros e 
vôos. A partir destes dados nota-se que o processo de atendimento chegou ao seu ápice e que 
a atual estrutura do terminal de passageiros é insuficiente para atender a demanda atual, com 
isso torna-se necessárias mudanças a fim de reduzir estes gargalos operacionais. 

Também foi analisado o tempo médio e máximo de permanência no sistema que pode ser 
visto no gráfico 8. 
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Gráfico 8: Tempo de permanência no sistema 
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O tempo médio de permanência do cliente no processo girou em torno de 5,14 a 9,32 minutos, 
neste caso a empresa C apresentou o maior tempo, apesar de ter um número menor de vôos se 
comparada com as outras empresas. Em relação ao tempo máximo de permanência no sistema 
este ficou entre 12,62 a 38 minutos, nesta situação a empresa B teve o maior tempo. 
 

 

Gráfico 9: Taxa de ocupação dos check-ins 

O gráfico 9 apresenta as respectivas taxas de ocupação das três empresas. Neste aspecto o que 
se destaca é que a maior parte dos atendentes estão próximos de 1, ou seja, trabalhando na sua 
capacidade máxima. Há que se ressaltar que o totem possui uma taxa bem abaixo dos demais, 
em torno de 0,50, o que demonstra a baixa utilização deste recurso. A pouca utilização do 
totem provém de vários fatores tais como a dificuldade por parte dos usuários de se adequar a 
nova tecnologia e a falta de incentivo da companhia para a utilização deste recurso. 
 
Foi avaliado a situação de cada check-in no tempo médio de fila e tamanho médio da fila, que 
pode ser visto nos gráficos 10 e 11 respectivamente. 

 

Gráfico 10: Tamanho médio da fila. 
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Gráfico 11: Tempo médio de espera na fila.  

Avaliando todo o processo de atendimento, observa-se que o maior número de gargalos se 
concentra na empresa B, principalmente no check-in especial, já que o mesmo foi 
desenvolvido para atender clientes fidelizados e passageiros que apenas despacharão 
bagagem. Os números apresentados para o atendimento citado são elevados, em comparação 
aos demais modos de atendimento da própria empresa e também se comparados aos 
atendimentos com características semelhantes das outras empresas analisadas. Este fato ocorre 
levando-se em consideração a disponibilidade de apenas dois atendentes no horário de pico, 
justamente o período onde a demanda de passageiros com o perfil indicado para este 
atendimento aumenta consideravelmente. O totem apresenta ociosidade, o que pode ser 
comprovado no tempo médio de fila e tamanho de fila que corresponde a 0,12 minutos e 0,19 
pessoas respectivamente. No caso da empresa C, o check-in convencional tem um tempo de 
espera de 11,37 minutos e o tamanho de fila de 14,59 pessoas. 
 
O nível de serviço do cenário atual obtido por meio da simulação produz uma informação que 
permite uma avaliação e comparação dos resultados com dados fornecidos pela  International 
Air Transport Association - IATA, que estabelece normas e valores máximos a serem 
respeitados pelas empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo. O padrão 
internacional estabelecido para tempo médio de espera na fila é de 10 minutos, e os resultados 
do check-in Especial da Empresa B e do check-in Convencional da Empresa C ultrapassam 
este valor máximo estipulado. Já para o tempo de atendimento de cada passageiro, a IATA 
estipula o valor máximo de 1,50 minutos, e os resultados apontaram que todos os check-ins 
analisados apresentam valores superiores ao recomendado. Tais resultados, quando 
comparados com padrões internacionais, apontam para a necessidade de ações que 
proporcionem o aperfeiçoamento do nível de serviço oferecido aos usuários.    
 
5 CONCLUSÃO 
O objetivo deste trabalho foi de avaliar a qualidade de serviço do processo de atendimento de 
um terminal de passageiros via simulação. Analisando os resultados obtidos, a estrutura do 
terminal de passageiros é insuficiente para atender a demanda atual que cresce a cada ano. 
Para reforçar a necessidade de ampliação ressaltamos aqui que o tempo de atendimento é alto 
já que  apresentam valores superiores aos estipulados pelo IATA. Para isso é necessário 
solucionar problemas operacionais presentes, e se adequar às resoluções da CONAC e IATA 
afim de proporcionar melhorias ao processo de atendimento. 
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Uma dessas medidas seria a adoção de check-in on-line e bilhetagem eletrônica, já que a 
utilização de novas tecnologias é um fator preponderante pois facilita a vida dos passageiros e 
melhora a eficiência e eficácia do gerenciamento do nível de serviço quantitativo e qualitativo 
por parte das companhias aéreas. Outra medida a fim de reduzir o tempo de fila é a colocação 
de totem e o incentivo de utilização do mesmo por parte das companhias, já que este tipo de 
atendimento ocorre apenas na empresa B. 
 
Já que o aeroporto limita o número de guichês, uma alternativa plausível na hora de pico é a 
alocação de pessoal com o intuito de reduzir o tempo de espera na fila e até mesmo criar 
indicadores específicos que melhorem o nível de serviço. 
 
Estudos realizados já apontam crescimento na demanda de passageiros e a simulação dos 
cenários com os crescimentos propostos confirmam a necessidade de implantação das 
medidas propostas a fim de evitar a saturação do sistema e, consequentemente, a redução da 
sua eficiência e eficácia. Neste aspecto, o software usado mostrou-se uma ferramenta 
computacional eficaz na criação da referida modelagem, podendo ser criada representação 
gráfica que mostrasse a validade do modelo e a ilustração da rotina do processo de 
atendimento aos passageiros. 
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RESUMEN 
En el presente artículo se especifican cuestiones asociadas al relevamiento y/ó la caracterización meteorológica 
de un aeropuerto y su entorno desde el punto de vista del diseño y/o de la seguridad operacional. Se busca 
identificar las variables meteorológicas involucradas y se brinda un panorama general sobre las afecciones de las 
mismas en los sistemas aeroportuarios. Se indican, de acuerdo a la normativa de OACI, aquellos parámetros 
meteorológicos cuyos estados y evoluciones deben ser reportados en un aeropuerto. Además, se presentan 
algunas cuestiones relativas a la toma de datos y tipos de informes, como así también algunas consideraciones a 
tener en cuenta con respecto a la ubicación del campo meteorológico en el sistema aeroportuario. 
 
ABSTRACT 
This article specifies issues associated with the meteorological survey and / or characterization of an airport and 
its environment from a design and / or operational safety point of view. It seeks to identify the meteorological 
variables involved and offers a general overview about the affections of these in the airport systems. It indicates, 
according to ICAO regulations, those meteorological parameters whose states and evolutions must be reported at 
an airport. Additionally, it presents some issues relatives to the collection of data and types of reports, as well as 
some considerations to take into account with respect to the location of the meteorological field at the airport 
system. 
 
1 ALCANCE 
Con la intención de acotar el presente, no se contemplan en el mismo: 
 
� aspectos relacionados con estudios de costos ni financieros. 
� el impacto ambiental que trae asociada la operación de un aeropuerto.  
� los fenómenos meteorológicos que no sean ordinarios. 
� situaciones particulares de desastres naturales (como por ejemplo terremotos, huracanes, 

explosiones volcánicas, otros), aunque las mismas deben tenerse en cuenta en zonas 
proclives.  

� características y descripciones de los equipos que se utilizan para la adquisición de 
registros y mediciones. 

 
2 CONDICIONES DE CONTORNO GENERALES 
La calidad, la precisión y la disponibilidad de las fuentes de información constituyen el factor 
primario que condiciona el desarrollo del presente trabajo. 
 
3 DESARROLLO 
Los diferentes factores meteorológicos influyen de una manera particular y distinta sobre la 
seguridad operacional de las aeronaves y el diseño de las principales características físicas de 
un sistema aeroportuario.  
 
3.1 Identificación e Influencia de las Variables   
A continuación se detallan la mayoría de las variables meteorológicas que se deben considerar 
y de qué manera cada una de ellas influye en la actividad aeroportuaria. 
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3.1.1 Temperatura 
Se define la temperatura como el estado calórico de la materia. 
 
La temperatura se encuentra asociada a la corrección de la Longitud de Campo de Referencia 
(LCR), la cual está definida como: “…Longitud de campo mínima necesaria para el despegue 
con la masa máxima certificada de despegue al nivel del mar, en atmósfera tipo, sin viento y 
con pendiente de pista cero…” (Anexo 14, OACI). 
 
Influencia en el Diseño: 
Cuando la temperatura de referencia del sistema aeroportuario difiere de la de atmósfera 
estándar, se debe modificar la longitud de campo de referencia a los efectos de obtener la 
longitud real de la pista. Esta longitud se incrementa si las temperaturas son mayores que la 
estándar y se reduce si las mismas son menores. Esto es debido a que a medida que aumenta 
la temperatura, la densidad del aire disminuye repercutiendo en un menor empuje de los 
motores y una menor fuerza de sustentación, y por lo tanto, en un incremento de la longitud 
de pista para el despegue. El aumento de un grado Celsius implica un incremento del 1% en la 
longitud de la pista. 
 

 
Figura 1: Variación de LCR con la Temperatura. 

 
Donde: 
� LCRC: Longitud de Campo de Referencia Corregida por Temperatura. 
� TAMB: Temperatura Ambiente. 
� TSTD: Temperatura Estándar. 
 
Se observan en las siguientes fórmulas cómo la disminución de la densidad de aire se traduce 
en un menor valor de sustentación y del empuje. 
 

SCVL L ⋅⋅⋅⋅= 2

2

1
ρ   amT ⋅= &  AVm ⋅⋅= ρ&  

 
Siendo: 
� L : fuerza de sustentación  
� ρ : densidad del aire 
� V : velocidad del aire 

� LC : coeficiente de sustentación de las alas 
� S : superficie alar de la aeronave 
� T : empuje de los motores 
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� m& : flujo másico del aire 
� a : aceleración de la aeronave 
� A : área transversal de la entrada del aire a los motores 
 
Influencia en la Seguridad Operativa: 
La temperatura en el aeropuerto se encuentra asociada con la velocidad de decisión, la cual 
permite disponer de una longitud de pista para asegurar que, después de iniciar el despegue, 
pueda detenerse con seguridad el avión o concluir el mismo sin peligro. Esta es conocida 
normalmente cono “V1”. 
 
3.1.2 Presión atmosférica 
La presión atmosférica es el peso por unidad de superficie que ejerce la atmósfera. 
 
Esta variable está vinculada, como en el caso de la temperatura, con la corrección de la 
Longitud de Campo de Referencia (LCR). Esta longitud se reduce si la presión es mayor que 
la estándar (aeropuerto ubicado por debajo del nivel del mar) y se incrementa si la misma es 
menor (aeropuerto ubicado por encima del nivel del mar). 
 
Influencia en el diseño: 
La variación de la Longitud de Campo de Referencia ocurre debido a la relación directamente 
proporcional que guardan la presión atmosférica y la densidad de aire entre sí. Al encontrarse 
el aeropuerto por encima del nivel del mar, la presión atmosférica decae, originando una 
menor densidad de aire. Una elevación de 300 metros produce un incremento del 7% en la 
longitud de la pista. 

 
Figura 2: Variación del LCR con la Presión Atmosférica. 

 
Donde: 
� LCRC: Longitud de Campo de Referencia Corregido por Presión (Elevación). 
� PAMB: Presión Ambiente. 
� PSTD: Presión Estándar. 
 
Influencia en la Seguridad Operativa: 
La presión atmosférica influye en el ajuste de los altímetros (Código Q), en los sistemas 
aeroportuarios se establecerán emplazamientos para la verificación del altímetro. 
 

3.1.3 Viento 
Es el movimiento del aire en la atmósfera,  producido por causas naturales.  
 
El viento afecta tanto la performance de vuelo de la aeronave como su controlabilidad. 
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Influencia en el diseño: 
El viento en el sentido opuesto a las aeronaves aumenta la sustentación de las mismas durante 
el despegue debido a un incremento de la velocidad relativa que perciben las alas y favorece 
el frenado cuando éstas aterrizan en la pista. Por esta misma razón, se deben orientar las pistas 
de acuerdo a la dirección de los vientos dominantes. Para la orientación de la pista es 
necesario saber la componente transversal a la misma que afectará a los aviones. 
 

 
Figura 3: Topografía local propensa de originar cizalladura del viento. 

 
Influencia en la Seguridad Operativa: 
En tanto que los vientos en sentido contrario al movimiento de las aeronaves son deseados, la 
cizalladura o cortante del viento (variación repentina y apreciable del viento en dirección o 
intensidad) puede afectar adversamente a las aeronaves en la trayectoria de aproximación o en 
la trayectoria de despegue, o durante la aproximación en circuito, o afectar a las aeronaves en 
la pista en el recorrido de aterrizaje o la carrera de despegue, poniendo de esta forma en 
compromiso la seguridad operacional.  
 

 
Figura 4: Cizalladura del viento que afecta a la operación de aterrizaje. 

 
Los vientos transversales a la dirección de operación afectarán a la seguridad operacional, ya 
que, dependiendo del tipo y tamaño de la aeronave, existe un momento máximo que el timón 
de dirección es capaz de generar a los efectos de contrarrestar el momento producido por 
estos. 
 
3.1.4 Visibilidad 
La visibilidad es la mayor o menor distancia a que, según las condiciones atmosféricas, 
pueden reconocerse o verse los objetos. 
 
La visibilidad se relaciona con los requerimientos de radio ayudas que debe poseer un 
aeropuerto. 
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Dentro de la visibilidad debemos definir el alcance visual en la pista (Runway Visual Range) 
como: “…Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de 
una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que 
señalan su eje…” (Anexo 14, OACI). 
 
Influencia en el diseño: 
Es posible estimar, conociendo el punto de rocío y la temperatura, la probabilidad de 
formación de niebla, cuya formación se produce por la condensación de gotas microscópicas 
de agua en la capa baja de la atmósfera. El nivel de visibilidad definirá la necesidad de las 
radioayudas y ayudas visuales requeridas para poder operar, de forma segura, bajo las 
condiciones de visibilidad reducida. 
 
Influencia en la Seguridad Operativa: 
La visibilidad se ve afectada principalmente por el fenómeno meteorológico denominado 
niebla. Para una determinada masa de aire, se define la humedad relativa como la cantidad de 
vapor de agua contenida con respecto a la que se requiere para llegar al punto de saturación, 
expresada en porcentaje. Cuando el punto de saturación es alcanzado, se dice que se ha 
llegado al punto de rocío. 

 
Figura 5: Visibilidad reducida. 

 
3.1.5 Nubes 
Una nube es un hidrometeoro que consiste en una masa visible formada por cristales de nieve 
o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. 
 
La clasificación de nubes de acuerdo con sus características visuales proviene de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los nombres oficiales de los diferentes tipos 
de nubes se dan en latín. Existen cuatro géneros fundamentales: 
 
Cúmulos (Cumulus): son nubes de desarrollo vertical, que normalmente se generan entre los 
500m y los 6.000m de altura y se suelen encontrar desparramados en densas formaciones. 
 
Estratos (Stratus): son nubes chatas, sin formas, de baja altitud (por debajo de los 2.400m) 
yendo de color gris negruzco hasta blanquecinas. Estas nubes son esencialmente niebla por 
encima del nivel cero y no suelen precipitar, transformándose, si están suficientemente bajas 
en neblina, niebla o en llovizna. 
 
Nimbos (Nimbus): son nubes capaces de producir precipitaciones. 
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Cirros (Cirrus): son nubes compuestas de cristales de hielo y caracterizadas por su forma de 
banda delgada y fina. Suelen  aparecer a altitudes entre los 8.000m y los 12.000m, siendo 
nítidas en la ausencia de vientos cortantes. 
 
Se debe tener en cuenta que las cuatro caracterizaciones de nubes antes nombradas no suelen 
presentarse de forma independiente sino como combinación de dos o más tipos.  
 

Tabla 1: Cuatro géneros fundamentales de nubes. 
 

 
Nubes cúmulos. 

 

 
Nubes estratos. 

 

 
Nubes nimbos. 

 

 
Nubes cirros. 

 
Influencia en el diseño: 
Las nubes se encuentran relacionadas con la visibilidad, especialmente con la visibilidad 
vertical, la cual definirá también la necesidad de radioayudas y ayudas visuales requeridas 
para poder operar, de forma segura, bajo las condiciones de visibilidad reducida. 
 
Influencia en la Seguridad Operativa: 
Las nubes, según su cantidad, tipo y altura de la base, afectan a la seguridad operacional, 
especialmente en el tramo final de aproximación y aterrizaje de las aeronaves. La altura de 
base de nubes está ligada a la altura de decisión de las distintas categorías de aproximación de 
precisión. Por lo tanto, esta variable, junto con el rango visual en la pista (RVR), determinan 
la categoría de ILS o MLS que debe poseer el sistema aeroportuario para que sea operable 
bajo las malas condiciones de visibilidad vertical y de RVR.  
 
3.1.6 Tiempo Presente 
El tiempo presente hace referencia a fenómenos meteorológicos particulares, dentro de los 
cuales se pueden destacar entre otros las precipitaciones como la lluvia y la nieve, y otros que 
son más extraordinarios como la precipitación de cenizas volcánicas. 
 
Influencia en el diseño: 
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Dichos factores afectan el diseño de la pendiente de pista y la infraestructura necesaria. En el 
caso especifico de la lluvia, esta definirá la pendiente de pista y el diseño de su superficie, 
para permitir la evacuación del agua precipitada en el menor tiempo; la nieve se asocia con la 
infraestructura necesaria para realizar deshielos. 
 
Influencia en la Seguridad Operativa: 
Todos estos factores meteorológicos afectan la seguridad operativa, ya que por ejemplo la 
lluvia disminuye la fricción entre los neumáticos y la pista, afectando directamente a la 
distancia de frenado necesaria. La nieve, tanto como tormentas de polvo o arena, entre otros 
factores, afectan la visibilidad  
 
3.2 Información meteorológica que se debe proveer según OACI 
OACI exige, a través de las especificaciones del Anexo 3, a los estados contratantes designar 
una autoridad meteorológica y suministrar, a través de ésta misma, servicio meteorológico en 
todos sus aeropuertos. 
 
El fin de este servicio es contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación 
aérea.  
 
En el Manual de Métodos Meteorológicos Aeronáuticos de OACI, se establece que en los 
aeropuertos existentes, las observaciones rutinarias son realizadas e informadas normalmente 
cada hora o cada media hora dependiendo de los acuerdos regionales de navegación aérea. No 
obstante, cuando se produzca algún cambio significante en las condiciones meteorológicas 
que pueda afectar a la seguridad operacional, se deben hacer observaciones e informes 
especiales entre los intervalos de las observaciones rutinarias. 
 
Los datos de las observaciones deben emitirse en dos tipos de informes meteorológicos 
rutinarios: los informes locales ordinarios y los METAR (estándar internacional del formato 
del código utilizado para emitir informes de las observaciones meteorológicas realizadas 
periódicamente en los aeródromos). Por otro lado, se deberán emitir, en caso de que se 
presente un cambio de algún fenómeno meteorológico específico que amenaza la seguridad de 
las operaciones, los informes locales especiales y SPECI. 
 
3.2.1 Estaciones y observaciones  meteorológicas  
 “…Las estaciones meteorológicas aeronáuticas efectuarán observaciones ordinarias a 
intervalos fijos. En los aeródromos, las observaciones ordinarias se completarán con las 
observaciones especiales cuando ocurran cambios especificados con respecto al viento en la 
superficie, la visibilidad, el alcance visual en la pista, el tiempo presente, las nubes o la 
temperatura del aire….” (Anexo 3, OACI). 
 
“…En los aeródromos con pistas previstas para operaciones de aproximación y aterrizaje por 
instrumentos de Categorías II y III, se instalará equipo automático para medir o evaluar, según 
corresponda, y para vigilar e indicar a distancia el viento en la superficie, la visibilidad, el 
alcance visual en la pista, la altura de la base de las nubes, las temperaturas del aire y del 
punto de rocío y la presión atmosférica en apoyo de operaciones de aproximación, aterrizaje y 
despegue. Estos dispositivos serán sistemas automáticos integrados para la obtención, 
tratamiento, difusión y presentación en pantalla en tiempo real de los parámetros 
meteorológicos que influyan en las operaciones de aterrizaje y de despegue. En el diseño de 
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los sistemas automáticos integrados se observarán los principios relativos a factores humanos 
y se incluirán procedimientos de reserva….” (Anexo 3, OACI). La normativa recomienda 
instalar equipos automáticos para medir o evaluar los parámetros meteorológicos, en 
aeródromos con pistas previstas para operaciones de aproximación y aterrizaje por 
instrumentos de Categoría I. 
 
3.3 Información y variables según OACI 
En este apartado se nombran los factores meteorológicos que se deben medir y reportar en un 
aeropuerto existente. Como se ha indicado en el presente artículo no se contemplan 
fenómenos meteorológicos particulares, se analizarán solamente los factores meteorológicos 
que se informan en los informes rutinarios, es decir, los informes locales ordinarios y los 
METAR, y el factor cizalladura del viento. 
 
3.3.1 Temperatura 
“…La temperatura de referencia del aeródromo debería ser la media mensual de las 
temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del año (siendo el mes 
más caluroso aquél que tiene la temperatura media mensual más alta). Esta temperatura 
debería ser el promedio de observaciones efectuadas durante varios años…” (Anexo 14, 
OACI). 
 
La temperatura del aire y la del punto de rocío se medirán y se notificarán en grados Celsius. 
 
Las observaciones deben ser representativas de todas las pistas, y son reportadas, tanto en los 
informes locales como en METAR, en escala de grados Celsius enteros, es decir, cuando se 
observa un valor de 0,5º se redondea hacia el  siguiente grado Celsius entero superior. 
 
En los informes locales, la temperatura del aire es identificada con “T” y el número de grados, 
en caso de que la temperatura fuese por debajo de 0º Celsius, se agrega después de la “T” la 
indicación “MS” y luego los grados. La temperatura del punto de rocío se identifica con “DP” 
seguida de los grados. 
 
Un ejemplo de representación para un informe local será: “T17 DP16” 
 
Si la temperatura fuese de 8º por debajo del cero la indicación sería: “TMS8 DP16” 
 
En los informes METAR la temperatura se representa por dos dígitos separados por una barra, 
por ejemplo si la temperatura del aire fuese de +20,4º, y la del punto de rocío de +8,7º, se 
representarían como: “20 / 09” 
 
En caso de que la temperatura fuese menor a los cero grados, se le coloca delante de los 
dobles dígitos la letra “M”. Para temperaturas entre los cero grados y ± 0,4º, se representa por 
medio de “00”. 
 
3.3.2 Presión atmosférica 
Como elevación del emplazamiento para la verificación del altímetro antes del vuelo, se dará 
la elevación media, redondeada al metro o pie más próximo, del área en que esté situado 
dicho emplazamiento. La diferencia entre la elevación de cualquier parte del emplazamiento 
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destinado a la verificación del altímetro antes del vuelo y la elevación media de dicho 
emplazamiento, no será mayor de 3 m (10 ft). 
 
Se medirá la presión atmosférica y los valores QNH y QFE (solo para informes locales), 
código Q para expresar la presión atmosférica al nivel del mar y a la altura del aeropuerto 
respectivamente. Se calcularán y se notificarán en hectopascales redondeando siempre hacia 
el siguiente valor inferior entero. 
 
Tanto en los informes locales como los METAR se reportarán en cuatro cifras, en los 
informes locales se añade la unidad de medición luego del número indicativo, por ejemplo 
tenemos: “QNH 1011HPA” 
 
Mientras que para un METAR: “Q1011” 
 
3.3.3 Viento 
Viento en la superficie: 
OACI recomienda una serie de valores máximos de velocidad de vientos transversales en 
función de la longitud de campo de referencia. 
 
Esta limitación de la componente transversal del viento está vinculada al denominado 
“coeficiente o factor de utilización”, el cual se define como: “…El porcentaje de tiempo 
durante el cual el uso de una pista o sistema de pistas no está limitado por la componente 
transversal del viento…” (Anexo 14, OACI). El número y la orientación de la pista debería 
ser tal que el coeficiente de utilización del aeródromo sea no menor de 95%. 
 
Se medirán la dirección y la velocidad media del viento, así como las variaciones 
significativas de ambos. La dirección y la velocidad del viento se notificarán en escalas de 10 
grados geográficos y 1 kilómetro por hora (1 nudo) respectivamente. Cuando la velocidad del 
viento es de 200 km/h (100 kt) o mayor, se indica como ABV199KMH (ABV99KT). El 
término “calmo” es utilizado en los informes locales cuando la velocidad observada es menor 
de 2 km/h (1 kt). La forma para indicar los datos observados en el informe local es  “WIND 
240/18KMH”, mientras que para el METAR es 24018KMH. 
 
Se consideran variaciones significativas de la dirección y velocidad media del viento, 
refiriéndose siempre al intervalo de los últimos 10 minutos antes de la observación, cuando la 
variación total de la dirección es mayor de 60º o más, y la velocidad máxima exceda de la 
velocidad media en 20 km/h (10 kt) o más.  
 
Para los informes locales, las observaciones basadas en un período promedio de 2 minutos, 
deberían ser representativas de las condiciones a lo largo de la pista para las aeronaves que 
despegan, y de la zona de toma de contacto para las aeronaves que aterrizan.  
 
Para los informes METAR, dichas observaciones, basadas en un período promedio de 10 
minutos (excepto cuando haya alguna discontinuidad marcada en la dirección y/o la velocidad 
del viento), deben ser representativas de las condiciones por encima de toda la pista o todo el 
conjunto de las mismas. 
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Una discontinuidad ocurre cuando hay un cambio abrupto y sostenido de la dirección del 
viento de 30º o más, con una velocidad del viento de 20 km/h antes o después de dicho 
cambio. También se considera una discontinuidad a un cambio en la velocidad del viento de 
20 km/h o más, mantenido por al menos 2 minutos.  
 
Según la normativa OACI, las precisiones de las observaciones operacionalmente 
convenientes son:  
 
Dirección: º10± . 
Velocidad: 2±  km/h hasta 19  km/h y de %10±  cuando pase  de 19  km/h. 
Cizalladura de viento: 
En cuanto a la cizalladura de viento se especificada que: “…La oficina meteorológica 
designada por la autoridad meteorológica que corresponda preparará los avisos de cizalladura 
del viento, que darán información concisa de la presencia observada o prevista de cizalladura 
del viento que pudiera afectar adversamente a las aeronaves en la trayectoria de aproximación 
o en la trayectoria de despegue, o durante la aproximación en circuito entre el nivel de la pista 
y una altura de 500m (1.600ft) sobre éste, o afectar a las aeronaves en la pista en el recorrido 
de aterrizaje o la carrera de despegue. Cuando la topografía local haya demostrado que se 
origina cizalladura del viento notable a alturas por encima de los 500m (1.600ft) sobre el nivel 
de la pista, los 500m (1.600ft) sobre el nivel de la pista no se considerarán como límite 
restrictivo…” (Anexo 3, OACI). 
 
La cizalladura del viento, siendo el cambio del vector viento desde un punto en el espacio al 
otro, se mide mediante la diferencia de los vectores viento que se encuentran en dos puntos 
distintos. En la práctica, la intensidad de este factor meteorológico está dada generalmente por 
kilómetros por hora por 30m (km/h por 30m), metros por segundo por 30m (m/s por 30m) o 
nudos por 100 pies (kt por 100ft)   
 
3.3.4 Visibilidad 
Se entiende como visibilidad para fines aeronáuticos al valor más elevado entre los siguientes 
(Manual de Métodos Meteorológicos Aeronáuticos, OACI): 
 
la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de 
dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un fondo brillante. 
 
la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de aproximadamente 1.000 
candelas ante un fondo no iluminado. 
 
La visibilidad puede ser percibida por un observador humano o medida por métodos 
instrumentales. 
 
Cuando los sistemas instrumentales son aplicados, el período promedio de las observaciones 
es de un minuto para los informes locales y 10 minutos para los informes METAR. 
 
Para los informes locales, las observaciones deberían ser representativas de las condiciones a 
lo largo de la pista para las aeronaves que despegan, y de la zona de toma de contacto para las 
aeronaves que aterrizan.  
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Para los informes METAR las observaciones de visibilidad deben ser representativas del 
aeropuerto. Y se debe prestar especial atención a las significantes variaciones de la dirección 
de la visibilidad. 
 
En los informes locales y METAR, la visibilidad se presenta en escala de 50m para visibilidad 
menor a 800m, escala de 100m cuando la visibilidad es mayor a 800m y menor a 5.000m, y 
en escala de 1.000m cuando la visibilidad es mayor a 5.000m pero menor a 10.000m. Cuando 
la visibilidad es de 10.000m o más, se indica como 10.000m, excepto cuando aparte de lo 
anteriormente dicho, se dan las condiciones de techo de nubes mayor a 5.000m, y sin 
presencia de cumulonimbos, lo cual se indica como CAVOK (Ceiling And Visibility Okay). 
 
En los informes locales, la visibilidad a lo largo de la pista se presentará indicando el número 
junto con la unidad de medida, por ejemplo, "VIS 600M". Cuando la visibilidad sea 
observada para más de una pista en uso y en más de una ubicación a lo largo de la pista, la 
identificación de las pistas y la ubicación en la pista deben expresarse en el reporte de 
evaluación de visibilidad, por ejemplo, "VIS RWY 19 TDZ 6KM", siendo RWY y TDZ las 
abreviaturas indicativas de pista y zona de toma de contacto respectivamente. 
 
En METAR, la visibilidad que se informa es la que se encuentra en al menos 180º a la 
redonda (denominada como Visibilidad Predominante). Se informa utilizando cuatro dígitos, 
por ejemplo, 0200, 1500, 4000. Cuando la visibilidad es de 10.000m o por encima, y las 
condiciones para el uso de CAVOK no se aplican, la visibilidad se indicará como 9999. 
 
Cuando la visibilidad mínima es diferente a la predominante, y menor a 1.500m o menor al 
50% de la visibilidad predominante, se debe informar la visibilidad mínima con la dirección 
en la que se encuentra, indicando esta última teniendo en cuenta los 8 puntos de la brújula, por 
ejemplo, “2000 1200NW”. En caso de que la visibilidad predominante no pueda ser indicada 
por las rápidas fluctuaciones, se indicara la visibilidad mínima sin indicar la dirección. 
 
Alcance visual en la pista (RVR): 
El alcance visual en la pista debería ser reportada siempre que la visibilidad o el RVR sea 
menor a 1.500m, particularmente en aeródromos que tienen pistas para aproximación de 
precisión destinadas a operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categoría 
I o pistas utilizadas para despegue con luces de borde de alta intensidad y/o luces de eje de 
pista. 
 
Sin embargo, el RVR debe ser reportado siempre, usando sistemas instrumentales, en todas 
las pistas para aproximación de precisión destinadas a operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos de Categoría II o III. 
 
Las mediciones se presentan en escalas de 25m para RVR menor a 400m, en escalas de 50m 
para RVR entre 400 y 800m y en escalas de 100m para RVR mayor a 800m. 
 
En los informes locales, se notifican los valores medios en un período de 1 minuto. El RVR es 
informado en metros con una indicación de la unidad (M) y la pista a la cual los valores están 
referidos, por ejemplo, RVR RWY 20: 500M RVR RWY 26: 800M (RVR pista 20: 500 
metros, RVR pista 26: 800 metros). En caso de que RVR se observe en más de un lugar, la 
forma de dar los datos será primero la zona de toma de contacto, seguido por una ubicación de 
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un punto medio y luego el punto final, por ejemplo RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M 
END 400M (RVR pista 16 en la zona de toma de contacto 600 metros, en el punto medio 500 
metros y en el punto final 400 metros). Esto es también aplicable para los informes METAR, 
lo que varía es que se representa la letra R seguida por la pista y después la visibilidad, por 
ejemplo R12/0500. 
 
3.3.5 Nubes 
Se observará la cantidad, el tipo de nubes y la altura de la base de las nubes, y se notificará, 
según sea necesario, las nubes de importancia para las operaciones. 
 
Nota 2: nubes de importancia para las operaciones son aquellas con una altura de base de 
nube por debajo de 1.500 m o por debajo de la altitud mínima operativa. 
 
Las observaciones destinadas a los informes locales deberían ser representativas del área de 
aproximación. Y las observaciones en METAR deberían ser representativas en el aeródromo y 
su alrededor. 
 
La altura de la base de nube es informada, tanto en los informes locales como en METAR, en 
escalas de 30m hasta 3.000m, y en escalas de 300m por encima de 3.000m. La forma de 
reportar es distinta, para los informes locales se expresa “CLD 300M”, mientras que para 
METAR, en la forma “010” y en saltos de 300m por encima de los 3.000m. 
 
La cantidad de nube (o cobertura) es dada utilizando las abreviaturas FEW (1-2 oktas), SCT 
(3-4 oktas), BKN (5-7 oktas) o OVC (8 oktas). Y el tipo de nube es identificado solamente 
por cumulonimbos (CB) y torre de cúmulos (TCU). 
 
Nota 3: okta es una unidad de medición utilizada para describir la cobertura del cielo por la 
cantidad de nubes. Su escala es de 0 (completamente despejado) a 8 (95 % del cielo cubierto). 
 
Cuando el cielo está oscuro, las observaciones de visibilidad vertical deberían ser reportadas 
en lugar de la cantidad de nubes, el tipo de nube y la altura de la base de nube. La escala para 
la visibilidad vertical debería ser de 30m hasta 600m de altura en los informes locales. 
 
Un ejemplo de un informe local será: “CLD SCT 300M OVC 600M” 
 
Mientras que uno de METAR: “SCT010 OVC020” 
 
3.3.6 Tiempo presente 
Se observará el tiempo presente en el aeródromo y en sus cercanías (para los METAR) y se 
notificará en la medida necesaria utilizando las abreviaciones correspondientes. 
 
En los informes locales, la información debería ser representativa de las condiciones en el 
aeródromo y los fenómenos son reportados en términos de tipo, características y calificados 
con respecto a intensidad. 
 
La información del tiempo presente en METAR debería ser representativa de las condiciones 
en el aeródromo y en su proximidad para ciertos fenómenos. Los fenómenos deben ser 
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reportados en términos de tipo, características, y calificados con respecto a intensidad o 
proximidad del aeródromo. 
 
Los tipos de fenómenos del tiempo presente que se deben observar en los aeródromos son: 
llovizna (DZ), lluvia (RA), nieve (SN), cinarra (SG), hielo granulado (PL), cristales de hielo 
(IC), granizo (GR), graniza menudo (GS), niebla (FG), neblina (BR), arena (SA), polvo (DU), 
calima (HZ), humo (FU), ceniza volcánica (VA), remolinos de polvo o arena (PO), turbonada 
(SQ), nube de embudo (FC), tempestad de polvo (DS) y tempestad de arena (SS). 
 
La intensidad de dichos fenómenos se indicará, para los informes locales, con las siglas FBL, 
MOD y HVY para representar fenómenos suaves, moderados y fuertes, respectivamente. En 
los informes METAR la intensidad se indica con un signo menos (-) delante para fenómenos 
suaves, y con una más (+) para fenómenos fuertes, los fenómenos moderados no llevan 
ninguna indicación, y se utiliza la sigla VC para indicar un fenómeno que se encuentra a 8km 
del perímetro aeródromo. 
 
Un ejemplo para un informe local podrá ser “MOD DZ FG”,  el cual indica la presencia de 
llovizna moderada con niebla. 
 
3.4 Consideraciones generales sobre la ubicación del campo meteorológico 
La ubicación del campo meteorológico en el predio aeroportuario requiere un estudio y 
análisis puntual, ya que se debe tener presente que el sitio sea representativo del 
emplazamiento. Además se debe prestar atención a que el mismo no esté en la sombra 
aerodinámica de ningún edificio, o lugares donde pueda ser afectado por la velocidad de los 
gases emitidos por las aeronaves en condición de operación normal. 
 
Vale mencionar que además de los instrumentos colocados en el campo meteorológico, se 
debe disponer de algunos equipos complementarios como RVR, dispositivo indicador de la 
dirección del viento (manga) y otros para caracterizar meteorológicamente un aeropuerto 
existente. 
 

 
Figura 6: Sombra aerodinámica en el entorno aeroportuario. 
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3.5 Resumen de los factores meteorológicas que debe reportar un sistema 
aeroportuario 

 
4 DISCUSIÓN FINAL  
La caracterización meteorológica de un sistema aeroportuario existente, es de suma 
importancia en cuanto al diseño y a la seguridad operacional se refiere. Por esto, se han hecho 
y se siguen haciendo estudios que relacionan los fenómenos meteorológicos con dicho 
sistema. Para llevarla a cabo, además de cumplir con la normativa internacional vigente, se 
debe: 
 
� Contar con personal competente. 
 
� Utilizar equipos calibrados (con trazabilidad asegurada) a los efectos de obtener valores 

precisos y confiables. Vale mencionar que en la actualidad, existen equipos automatizados 

Factores 
Meteorológicos 

Se mide Se informa Se publica en Observaciones 

Temperatura  Valores de ambas 
temperaturas 

Siempre Informes locales y 
METAR 

Se notifican en grados 
Celsius 

Presión atmosférica Valor de presión 
atmosférica 

Siempre Informes locales y 
METAR 

En los informes locales se 
calcula y se presenta el 

valor de QFE 

Viento en la 
superficie 

Dirección, velocidad 
y variaciones 

significativas de 
ambos 

Siempre Informes locales y 
METAR  

Se notifican en grados 
geográficos y kilómetros 

por hora o nudos 

Cizalladura del 
Viento 

Divergencia de la 
dirección y 

velocidad del viento 

Cuando se observa o 
se prevé que la 

presencia de ésta 
puede afectar a las 

aeronaves 

Avisos de cizalladura 
del viento 

Se notifica generalmente 
en km/h por 30m, m/s por 

30m o kt por 100ft 

Visibilidad Valor de visibilidad Siempre Informes locales y 
METAR 

Se informa m o km, y si 
ésta supera los 10km y el 
techo de nubes es mayor a 

5km se indica CAVOK 

Rango visual en la 
pista (RVR) 

Valor de RVR Para pistas con 
categoría I cuando la 
visibilidad o el RVR 
es menor a 1.500m y 

para pistas de 
categoría II y III 

siempre 

Informes locales y 
METAR 

Se informa en metros 

Nubes Cantidad, tipo y 
techo de nubes 

Siempre Informes locales y 
METAR 

Se informa en m para la 
altura de techo de nubes y 

en oktas para indicar la 
cantidad 

Tiempo presente Tipo, característica 
y la intensidad de 

los distintos 
fenómenos 

Siempre Informes locales y 
METAR 

Adicionalmente, la 
información dada por 

METAR debe contemplar 
la proximidad del 

aeródromo de algunos 
fenómenos  
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que cumplen con los requerimientos aeronáuticos, los cuales facilitan la adquisición y el 
posterior procesamiento de los datos meteorológicos. 

 
� Ubicar el campo meteorológico adecuadamente, contemplando las posibles perturbaciones 

locales por efecto aerodinámico de instalaciones periféricas.  
 
� Realizar mínimamente una observación cada hora, de acuerdo a lo especificado en el 

Manual de Métodos Meteorológicos Aeronáuticos emitido por OACI, con el fin de 
obtener una cantidad suficiente de registros estadísticos que sean representativos del 
aeropuerto. Se debe prestar especial atención a las horas de funcionamiento y la 
estacionalidad del aeropuerto. 

 
� Medir, registrar y almacenar los datos de los factores meteorológicos considerados con 

anterioridad.  
 
Por otro lado, es sabido que adquirir y procesar datos meteorológicos es de suma importancia 
para diferentes actividades (agropecuaria, impacto ambiental, energías alternativas, desarrollo 
sostenible, entre otras). De acuerdo a la extensión de nuestro territorio, existen varias zonas en 
las que no se dispone de registros meteorológicos. A pesar de ello y en virtud de la estrecha 
relación entre la meteorología y la actividad aeronáutica, resulta la distribución de campos 
meteorológicos existentes en aeropuertos de nuestro país, en su mayoría del Servicio 
Meteorológico Nacional. Además, existen otros organismos (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, Organizaciones Agropecuarias, Cooperativas, Institutos, entre otros) que se 
encargan de recopilar los datos que se citan en éste documento, como así también otros que no 
tienen influencia directa en la actividad aeronáutica. No obstante ello, muchas veces estos 
últimos datos son utilizados como referencia y/o complemento de los primeros. He aquí la 
importancia de la estandarización en la obtención de datos, como así también en el 
procesamiento de los mismos a los efectos de que sean compatibles para diversas 
aplicaciones.  
 
Considerando lo anteriormente expresado, surge la necesidad de desarrollar una metodología 
para caracterizar meteorológicamente los aeropuertos existentes con el objetivo de disponer 
de una herramienta de trabajo consistente en procedimientos sistematizados. 
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RESUMO 
A tomada de decisão nas organizações deve ser estruturada por procedimentos e regras que especifiquem papéis, 
métodos e normas. Quando as decisões a serem tomadas têm muita visibilidade e a segurança e o alto impacto 
sobre a opinião pública estão em jogo, a organização tem que acompanhar o processo decisório de perto por 
meio de um elaborado sistema de checagem e controle dos múltiplos fatores que afetam a segurança. No ramo do 
transporte aéreo, por exemplo, se uma empresa resolve terceirizar a manutenção de seus aviões, deve fazer uma 
rígida pesquisa sobre as políticas de trabalho, a formação e as condições de trabalho dos funcionários do 
fornecedor contratado, assim como exercer um plano de fiscalização eficaz sobre todo o processo — pois, se um 
acidente ocorrer, é o nome da empresa contratante que ficará à mercê do julgamento da opinião pública. 
Entretanto, em meados dos anos 1990, a história de uma empresa área norte-americana de baixo custo chamada 
ValuJet ilustrou a antítese dessa assertiva, com consequências trágicas. O último e fatídico acidente da ValuJet, o 
dos Everglades, foi consequência de uma desastrosa sequência decisória.  
 
ABSTRACT 
Decision making in organizations must be structured by procedures and rules that specify roles, methods and 
regulations. When the decisions to be made are too much visible and the safety and the high impact on public 
opinion are at stake, the organization has to follow the decisive process very closely by an elaborated checking 
system and control of the multiple factors that affect safety. In air transportation, for instance, if one company 
decides to outsource the maintenance of its airplanes, it must have a rigid research on the work policy, the 
formation and working conditions of the employees who work for the contracted company, and carry out an 
effective inspection plan on the whole process, therefore; if an accident happens, it is the name of the contracting 
company that will be at the mercy of the public opinion judgement. However, in the middle of the 1990's, the 
history of a low cost North American air company named ValuJet illustrated the antitesis of this assertive with 
tragic consequences. ValuJet's last and fatidical accident, I n the Everglades, was a consequence of a disastrous 
decision making sequency. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Nos Estados Unidos da América (EUA), cabe aos altos oficiais da Federal Aviation 
Administration (FAA), ao Inspetor-Geral do Departamento de Transportes, aos comitês do 
Congresso, às autoridades da Casa Branca, às forças-tarefa e ao braço investigativo do 
Congresso, o General Accounting Office (GAO), identificar, investigar e documentar 
problemas e irregularidades detectados nas empresas aéreas. O resultado que se espera dessa 
combinação de órgãos com diferentes culturas é um comportamento decisório racional e 
assertivo. Contudo, sinais evidentes de desvios de normas de segurança da empresa aérea de 
baixo custo ValuJet, norte-americana, que indicavam um potencial acidente, foram 
interpretados por aqueles órgãos como normas de desempenho dentro dos limites de risco 
aceitáveis.  
 
A ValuJet se tornou uma bem-sucedida companhia aérea, oferecendo passagens para 31 
cidades dos EUA por preços menores do que as passagens de trem ou ônibus; por esse 
motivo, transformou-se na “queridinha da América”. Entretanto, no dia 11 de maio de 1996, 
caiu nos Everglades, região do Estado da Flórida, um DC-9 da empresa, levando à morte 110 
passageiros e tripulantes. O inquérito do acidente revelou os segredos da rápida decolagem da 
Valujet no mercado aeronáutico. 
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Segundo o relatório de Marla Felcher (2004) realizado para The Century Foundation and 
Understanding Government, as famílias das vítimas do Voo 592 não tinham ideia de que os 
mesmos oficiais do Governo norte-americano que concediam entrevistas garantindo que o 
acidente havia sido um fato isolado, e que a ValuJet não era culpada, sabiam que os 
problemas de segurança da ValuJet eram há tempos uma realidade. "Eu voo pela ValuJet, ela 
é a companhia aérea mais segura de todas", disse o Secretário de Transportes, Frederico Peña. 
Um dos altos funcionários da Administração Federal da Aviação (FAA), Anthony Broderick, 
afirmou aos jornalistas que se a ValuJet fosse insegura, a FAA não a deixaria voar; e seu 
chefe, David Hinson, fez eco às palavras do subordinado dizendo: "A companhia aérea 
ValuJet é segura para voar, eu gostaria de ser piloto lá”.  
 
Mary Schiavo, Inspetora-Geral do Departamento de Transportes, e seu staff estavam 
investigando a ValuJet há anos e estavam bem cientes dos recordes de insegurança da 
empresa. Schiavo havia condenado as operações de manutenção da ValuJet meses antes do 
acidente. Schiavo declarou ao comitê de investigação que estava preocupada com uma das 
mais inseguras medidas de corte de custos em uma empresa aérea: a terceirização das funções 
de manutenção. A ValuJet terceirizou a sua manutenção com 50 fornecedores independentes, 
sobre os quais ela, ValuJet, tinha pouco controle. Schiavo alertou sobre as fiscalizações 
insuficientes  
 
O Senador Ted Stevens declarou que Schiavo estava “destruindo a confiança” na segurança 
aérea. Tempos depois, ele foi julgado por envolvimento em operações de recebimento de 
milhares de dólares em “presentes” de indústrias interessadas em esconder verdades 
indesejadas.   
 
Meses antes do acidente do ValuJet 592, a equipe da FAA na cidade de Atlanta, no Estado da 
Geórgia, em um memorando a seus superiores em Washington apontou que a ValuJet não 
cumpria o seu dever de prestar serviços com o maior grau possível de segurança, conforme 
exigido pelo seção 44.702 da Public Law 103-272: “A ValuJet opera suas aeronaves de forma 
insegura” (v. FAA Divisão de Manutenção de Aeronaves – AFS-300, relatório datado de 14 
de Fevereiro de 1996). Mesmo com tais denúncias, nenhuma providência foi tomada contra a 
ValuJet. 
 

Determinada a obter cópias daqueles documentos, Mary Schiavo solicitou-as à FAA. Foi-lhe 
dito que os documentos não existiam, nenhum funcionário sabia do que ela estava falando. 
“Eles haviam se aliado com o inimigo. Pela primeira vez, vi por mim mesma como é difícil 
para os funcionários da FAA falarem contra uma companhia aérea ou tomarem uma posição 
contrária à linha de gestão. A lealdade à indústria aérea era mais importante do que chegar ao 
fundo dos problemas de segurança" (Schiavo,1997). Poucos dias depois do acidente, devido a 
medidas judiciais, os documentos estavam nas mãos de Mary Schiavo. 
 
A Inspetora-Geral foi amordaçada antes do acidente, mas após a tragédia nada mais a impediu 
de falar: Schiavo declarou em cadeia nacional que nunca voaria pela ValuJet. 
 
A opinião pública ficou revoltada. O Congresso mergulhou na briga da ValuJet, audições 
foram marcadas, e o braço investigativo do Congresso, o GAO, foi obrigado a examinar a 
situação. 
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Isso foi o que deflagrou a ação dos responsáveis pelo processo decisório, e, cinco semanas 
após o acidente, a empresa foi proibida de operar. A autoridade encarregada de fiscalizar a 
segurança do transporte aéreo, a FAA, foi severamente advertida por sua atitude tolerante com 
relação à ValuJet, o que custou a vida de 110 pessoas. 
 
No relatório U.S. Aviation Security (2004), Marla Felcher destacou que as vítimas, cujos 
restos mortais ficaram enterrados na lama de pântano dos Everglades, não tinham como saber 
que a aeronave na qual embarcaram na cidade de Miami, Flórida, um DC-9-32, de 27 anos, 
havia sido chamada ao menos quatro vezes para a sua base em Atlanta por problemas de 
manutenção. Talvez poucas delas houvessem lido o artigo da revista Businessweek, em que o 
Chefe de Operações da ValuJet afirmava que o principal objetivo da empresa era torná-lo 
rico. 
 
Esse acidente, entretanto, não foi um fato isolado: ele foi a consequência de um processo 
decisório que envolvia várias organizações que tinham arraigadas em sua cultura a 
normalização do desvio e a aceitação do risco.  
 
2 ACIDENTES GRAVES DA VALUJET 
2.1 8 de Junho de 1995, fogo no motor no Voo 597 
Uma explosão no motor feriu sete pessoas a bordo, dentre elas uma comissária, que ficou 
permanentemente desfigurada pelo fogo decorrente. A falha do motor foi atribuída a uma 
rachadura resultante de fadiga. 
 
Causas: deficitária manutenção da empresa turca Hava Yollari, uso de peças piratas, falta de 
um adequado registro de manutenção (NTSB/AAR-96/03). 
 
2.2 7 de Janeiro de 1996, abertura em voo dos ground spoilers de um McDonnell 

Douglas Dc-9-32 
Durante a descida, os ground spoilers da aeronave abriram, levando-a a uma excessiva razão 
de afundamento. Danos substanciais ocorreram na seção da cauda da aeronave, no trem de 
pouso do nariz, na fuselagem traseira, nos slats, flapes e em ambos os motores. Foi reportado 
que um comissário de bordo e alguns passageiros sofreram ferimentos.  
 
Segundo o National Transportation Safety Board (NTSB), os fatores que contribuíram para o 
acidente foram: manuais de operação e procedimentos incompletos e insuficiente 
conhecimento, compreensão e treinamento da tripulação a respeito dos sistemas da aeronave 
(NTSB/AAR-96/07). 
 
2.3 11 de Maio de 1996, o fatídico Voo 592 
Às 13h10 do dia 11 de Maio de 1996, com cerca de uma hora de atraso, o DC-9 com 27 anos 
da ValuJet chegou a Miami procedente de Atlanta. O atraso aconteceu por problemas 
técnicos, sendo eles: PA inoperante e problemas no piloto automático. Os dois casos já tinham 
sido reportados há muito tempo e nenhuma providência havia sido tomada. Naquele dia, a 
manutenção também não conseguiu resolvê-los. Decidiram, então, seguir viagem assim 
mesmo, para que o tempo em solo em Miami fosse reduzido ao máximo, para evitar atrasos 
adicionais no voo.  
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Assim que o DC-9 parou, as equipes de terra apressaram-se em abordar a aeronave para 
iniciar os trabalhos, abriram os porões, retirando com urgência carga e malotes, reabasteceram 
o jato, embarcaram as malas dos passageiros do Voo 592, bem como a carga de porão. Dentre 
as 4 mil libras de carga declaradas, havia bagagem, correio e materiais de uso da própria 
companhia, classificados e etiquetados como Company Material (COMAT). O COMAT 
daquele voo consistia de dois pneus e duas rodas para o trem de pouso principal, uma roda e 
um pneu da bequilha e cinco caixas identificadas como "cilindros de oxigênio vazios", 
violando regulamentos de FAA que proíbe o transporte de materiais perigosos em aeronaves 
de carga. 
 
O National Transportation Safety Board (NTSB) determinou que, devido à diferença de 
pressão, os módulos geradores químicos, que estavam sem a tampa de proteção, 
transformaram-se em verdadeiros maçaricos, causando um incêndio e, precisamente às 
14h13:42, o DC-9 mergulhou nas águas escuras e pantanosas dos Everglades, matando todos 
seus ocupantes. 
 
O NTSB determinou que a causa primária provável do acidente foi o erro da SabreTech em 
preparar, identificar e impedir o transporte dos geradores químicos de oxigênio. Como fator 
contribuinte, identificou a falha da própria ValuJet em inspecionar o trabalho da SabreTech e 
em garantir que o mesmo fosse realizado corretamente. O NTSB acusou, ainda, a FAA de não 
obrigar as empresas a instalarem sistemas de monitoramento de fogo nos porões das 
aeronaves. E, finalmente, o NTSB acusou tanto a SabreTech como a ValuJet de 
desconhecerem as normas de transporte de materiais potencialmente perigosos, como 
publicado pelo órgão em sua recomendação (NTSB/AAR-97/06).  
 
O acidente teve enorme repercussão nacional. A ValuJet, que estava em rápida ascensão, foi 
duramente atingida, sobretudo quando se fez pública a infeliz declaração de seu Presidente. 
Sem conseguir livrar-se da imagem causada pela tragédia e à beira da falência, adquiriu o 
controle de uma pequena empresa aérea, a AirTran, adotando o seu nome e a sua imagem.  
 
3 DECISÕES 
Para alcançar seu objetivo de "ficar rico" rapidamente, o Presidente da ValuJet tomou a 
decisão magna de reduzir ao máximo os custos por meio das seguintes medidas: 
 
� Os pilotos da ValuJet recebiam os piores salários e eram os menos experientes da 

indústria de aviação norte-americana. Além disso, a ValuJet pagava apenas pelos voos 
completados, um desestímulo à segurança. Rotineiramente, seus pilotos voavam em 
condições de tempo em que outras companhias não se arriscariam a voar. 

 
� A empresa exigia que seus pilotos pagassem pelo próprio treinamento. 
 
� A empresa adotava a prática do suborno de senadores e membros dos órgãos reguladores 

do Congresso, para que ignorassem os relatórios que descreviam em detalhes os graves 
problemas encontrados nas operações de aeronaves, no deficiente treinamento da 
tripulação, no uso de peças piratas (Bogus parts), nas oficinas de reparos e com os 
mecânicos de aeronaves. 
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� Tudo na empresa, do handling nos aeroportos aos salários, da compra de combustível à 
manutenção, era reduzido ao mínimo essencial para o seu funcionamento. 

 
� atendimento, carregamento da aeronave e despacho de operações eram terceirizados, 

confiados a empresas cujo principal atributo era oferecer custos irrisórios à ValuJet.  
 
� Terceirização das funções de manutenção com 50 empresas independentes, sobre as quais 

a ValuJet tinha pouco controle. 
 
� Troca das oficinas dos EUA por uma na Turquia, motivada por custos menores. 
 
� Aviões antigos comprados por preços baixos, que exigiam maiores gastos, não recebiam 

serviços de manutenção adequados. 
 
3.1 Fatores (pessoas/eventos/condições) que influenciaram as decisões 
Os órgãos reguladores do Governo estavam cientes de que algo estava errado com a ValuJet. 
Em 1995, o Departamento de Defesa dos EUA investigou a ValuJet, quando a empresa 
ofereceu um contrato para transportar o pessoal do Departamento. Após entrevistar os pilotos 
da companhia, mecânicos e gerentes e examinar minuciosamente os livros da empresa, o 
Pentágono concluiu que a ValuJet não poderia transportar o pessoal do Governo com 
segurança, pois não satisfazia o Department of Defense Commercial Air Transportation 
Quality and Safety Requirements (DOD) ― o relatório do Departamento de Defesa a respeito 
foi mantido em segredo. 
 
Enquanto os empregados do Departamento de Defesa ficavam distantes dos voos da ValuJet, 
o público continuava a embarcar em seus aviões.  
 
Rumores sobre os problemas de manutenção da ValuJet começaram a circular fora do 
Departamento de Transportes, e muitos repórteres faziam aos reguladores da FAA perguntas 
sobre a segurança da empresa. Oficiais do Governo, porém, insistiam que não havia 
“preocupação significante com segurança”.  
 
O Secretário Peña decidiu abrandar a preocupação pública, ao cancelar a sua reserva em um 
voo da Delta Airlines de Atlanta para Washington, DC, e reservar, ele mesmo, um lugar no 
voo da ValuJet. A ValuJet era uma empresa completamente segura, afirmava Peña aos norte-
americanos, e, em alguns casos, até mesmo “superava as normas de segurança federais”. 
 
Membros e reguladores do Congresso reafirmaram suas opiniões pró-ValuJet, assemelhando-se 
mais a relações públicas da indústria aérea do que a servidores públicos (Aviation Safety, 
1996).  
 
É bem provável que o Governo norte-americano nunca tivesse tomado uma atitude contra a 
ValuJet, mesmo após o acidente, não houvesse um funcionário anônimo da FAA secretamente 
informado a Schiavo sobre o memorando que a equipe da agência em Atlanta havia escrito a 
seus superiores em Washington, três meses antes do acidente, pedindo aos oficiais da FAA 
que mantivessem a empresa “no chão”.  
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Mary Schiavo, que ganhou o apelido de "Scary Mary", enfureceu o Congresso e a 
administração Clinton quando concedeu uma entrevista para a revista Newsweek, no dia 20 de 
Maio de 1996, intitulada: “I Don't Like to Fly”: A Top Air-Safety Cop on Why Off-Brand 
Airlines, Spotty Inspections and Control-Tower Snafus Worry Her. 
 
A sociedade americana, sentindo-se enganada, exigiu explicações e influenciou a tomada de 
decisão dos governantes de criar, no dia 25 Junho de 1996, o Aviation Safety: Issues Raised 
by the Crash of ValuJet Flight 592. U.S. House of Representatives, Subcommittee on Aviation, 
Committee on Transportation And Infrastructure. E, nessa investigação, as declarações de 
amor à ValuJet, feitas anteriormente pelos altos funcionários responsáveis pela segurança 
aérea, começaram a mudar de tom.  
 
Hinson disse ao Congresso: “É notório agora que o crescimento extraordinário da ValuJet 
criou problemas que deveriam ter sido reconhecidos claramente mais cedo e de forma mais 
agressiva”. O que Hinson se eximiu de explicar foi o motivo de ele próprio ter ignorado tanta 
informação, recusando-se a tomar alguma atitude nos meses que antecederam o acidente.  
 
Peña também mudou inesperadamente de opinião, confessando publicamente que a ValuJet 
havia forçado a FAA a fazer mudanças gerenciais e organizacionais significantes. Ainda 
assim, faltou explicar porque a FAA havia ignorado os dez relatórios escritos por seu próprio 
departamento, o Office of Inspector General, desde 1992, que criticavam com detalhes os 
lapsos de supervisão da própria FAA sobre as operações de aeronaves, fabricação de peças, 
oficinas de reparos e mecânicos de aeronaves da ValuJet.  
 
Cansada da inatividade da FAA, Mary Schiavo demitiu-se do cargo de Inspetora-Geral em 
Julho de 1996, não sem antes declarar: “Eu não poderia continuar trabalhando em um lugar 
onde tudo o que fazíamos era permanecer sentados, esperando que pessoas morressem”. 
 
3.2 SabreTech 
A SabreTech, empresa terceirizada pela ValuJet, ignorou as ordens de serviço escritas que 
determinavam a instalação de tampas de segurança nos cilindros de oxigênio e foi considerada 
culpada pelo acidente, sendo responsabilizada pelo pagamento de indenização às famílias das 
vítimas. Entretanto, a empresa faliu e as famílias não receberam o que lhes era devido, 
permanecendo até hoje em litígio. 
 
Mas o que realmente aconteceu foi que, como o contrato com a ValuJet se esgotava, a 
SabreTech subcontratou mão de obra para poder cumprir os prazos. 
 
Segundo Langewiwsche (1998), no seu artigo “The Lessons of ValuJet 592”, no dia do 
acidente do Voo 592, cerca de 600 pessoas trabalhavam em três aviões da ValuJet no hangar 
da SabreTech em Miami, 72 das quais contavam inúmeras horas de trabalho sem descanso, há 
várias semanas, para substituir os geradores de oxigênio ― na maioria dos casos, porque 
havia "expirado" o prazo de validade dos mesmos. Misturados na mesma caixa, havia: 
geradores vazios; geradores cheios com validade vencida; cilindros vencidos e gastos; e 
cilindros ainda dentro da validade, mas gastos. Houve também a substituição do conjunto de 
novos depósitos, que se juntaram ao saldo remanescente. 
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Essa situação, acima descrita, era dantesca para os subcontratados da SabreTech, imigrantes 
de língua espanhola, muitos vivendo ilegalmente no país e sujeitando-se a ganhar salários 
baixíssimos — esse era o motivo pelo qual a SabreTech podia oferecer preços menores no 
mercado. As dificuldades de comunicação eram imensas entre aquele pessoal, que não falava 
inglês, e os engenheiros da ValuJet, que não entendiam castelhano e haviam escrito as ordens de 
serviço em inglês.  
 
Além dos subcontratados, os supervisores e inspetores também falharam, pois deveriam ter 
verificado se as tampas de proteção dos cilindros de oxigênio haviam sido colocadas, o que 
não foi feito. Alguns mecânicos afirmaram que expressaram a sua preocupação com a falta de 
fiscalização dos serviços por parte da ValuJet, mas não foram ouvidos. A empresa havia se 
acostumado a tomar atalhos, e, com isso, ocorreram desvios por falta de fiscalização 
adequada. Ainda, apesar dos vários avisos sinalizando o perigo ― no caso, a presença de 
materiais perigosos sem a devida proteção ―, as pessoas tinham se acostumado a não levá-los 
a sério. Como resultado, os passageiros tiveram sua "última linha de defesa” derrubada e, 
infelizmente, esse sistema os matou. 
 
Todo esse processo viciado não representou apenas a cultura do lucro acima de tudo, mas algo 
bem mais insidioso: a flexibilização das normas técnicas coletivas ― o que Diane Vaughan 
(1996) teria chamado de "a normalização dos desvios", apontada por ela como uma das causas 
principais da explosão do ônibus espacial Challenger.  
 
4 ARMADILHAS PSICOLÓGICAS IDENTIFICADAS 
Um dos maiores erros dos executivos é achar que a tomada de decisões é uma ação pessoal, 
quando, na verdade, é um processo que envolve a avaliação de diversas questões, interesses e 
metas. O livro Decisões Inteligentes (Hammond, Skeeney, Raiffa, 2004) classifica seis 
armadilhas psicológicas decorrentes dessa visão:  
 
� Ancoragem (apego demasiado a uma primeira ideia) –."As novas empresas aéreas que 

estão surgindo por aí querem ser uma nova Southwest ou United ou American. Nós, ao 
contrário, só queremos ficar ricos”. Lawrence Priddy, Chief Operating Officer. Ficar rico 
não era o problema, a estratégia é que foi errada: ficar ricos acima dos riscos, ancorando 
todas as decisões visando somente o lucro, acabou impedindo a visão do crescimento de 
falhas latentes catastróficas.  

 
� Status quo (manter o que vem sendo feito) – manter a forma de trabalho, apesar de as 

evidências (ocorrência de vários incidentes) provarem que a mesma colocava pessoas em 
risco. 

 
� Fundos perdidos/capital empatado (proteger decisões já tomadas) – a perpetuação do 

contrato com uma empresa de manutenção pouco confiável em prol do lucro, a despeito 
dos riscos impostos por tal postura. 

 
� Confirmação das evidências (ver o que se quer ver) – conformidade entre governantes e 

inspetores do órgão regulador a respeito dos níveis de segurança oferecidos e praticados 
pela ValuJet. 
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� Excesso de autoconfiança (confiança demais em si próprio) – o fato de não ter ocorrido 

nenhum grande acidente anteriormente levou a ValuJet a acreditar que poderia continuar 
burlando os bons preceitos de segurança exigidos. 

 
� Taxa básica (deixar de lado informações importantes) – ignorar os relatórios de 

engenheiros e supervisores quanto aos riscos que a empresa corria devido aos desvios do 
fornecedor de manutenção e aos seus próprios desvios. 

 
5 ERROS 
Segundo Hammond et al. (2004), existem oito erros mais comuns em tomada de decisões: 
 
� Trabalhar com o problema errado 

O corte de gastos foi a principal ação da ValuJet frente aos altos custos inerentes ao seu 
tipo de negócio. Ela avaliou, equivocadamente, que os custos com funcionários eram 
demasiadamente altos e resolveu fazer cortes drásticos nessa área, terceirizando os 
principais serviços, inclusive manutenção. Acreditando ter solucionado o seu problema, 
acabou por criar um problema maior: com a terceirização, seria muito mais difícil 
controlar e fiscalizar regras de manutenção, de formação de profissionais, de obrigações e 
práticas no caso de transporte de produtos perigosos e a validade dos contratos dos 
fornecedores, uma vez que as empresas terceirizadas estavam espalhadas por diversos 
pontos do país, e até em outros países, tornando mais complexa uma fiscalização 
constante.  

 
� Não identificar os objetivos principais 

O Presidente da ValuJet não identificou que a segurança era o principal alicerce que 
sustentaria o alcance de seu objetivo: a missão da organização vem em primeiro lugar e o 
seu programa de segurança (safety) suporta a sua missão. A ValuJet decidiu investir em 
aviões antigos e, como tais aeronaves estavam gerando muitos custos de manutenção, 
decidiu terceirizar a sua manutenção tendo em vista somente o objetivo de baixar custos e 
ter mais lucro. Porém, a ValuJet não identificou que, para aumentar o lucro e diminuir 
gastos de manutenção, poderia ter tomado outra decisão: comprar aviões mais novos ― 
obviamente, aviões novos têm menos gastos de manutenção. 

 
� Não ser capaz de criar uma margem de alternativas boas e criativas 

As práticas de segurança desenvolvidas eram o ponto mais fraco da ValuJet, que deveria, 
então, investir no treinamento intensivo dos funcionários, fortalecendo o principal alicerce 
de uma empresa aérea, a segurança ― o que geraria, consequentemente, lucros. 
 
Também era de fundamental importância desenvolver uma rígida pesquisa sobre as 
políticas de trabalho dos fornecedores contratados, a formação e as condições de trabalho 
de seus funcionários, assim como exercer um plano de fiscalização eficaz, pois, na 
ocorrência de um acidente seria (como foi) o nome da ValuJet que ficaria à mercê do 
julgamento da opinião pública. 
 
A partir do ponto em que a qualidade dos serviços terceirizados estava se deteriorando, a 
ValuJet tinha duas alternativas: mudava ou afundava ― o que, literalmente, aconteceu, 
sendo a companhia vítima de sua própria incapacidade de não se adequar às exigências de 
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segurança. Os mesmos comportamentos e atitudes pessoais que nos estágios pioneiros da 
empresa eram as suas maiores forças tornaram-se as suas maiores fraquezas. 
 

� Examinar superficialmente as consequências importantes de suas alternativas 
Como alternativa para baixar custos, serviços da ValuJet foram passados para empregados 
temporários e empresas terceirizadas ― por esse motivo, ela era chamada de “empresa 
virtual”. As consequências da escolha da alternativa “terceirização radical” foram: 
 
Meses antes do acidente com o Voo 592, o motor de outro DC-9 da ValuJet explodira no 
Aeroporto de Atlanta. Na ocasião, descobriu-se que a última manutenção a que o avião 
havia sido submetido fora feito por uma oficina na Turquia, bem longe dos olhos das 
autoridades norte-americanas, e foram usadas peças piratas (Bogus parts). 
 
A SabreTech, por sua vez, havia contratado mecânicos de outras empresas. Três quartos 
do pessoal no projeto eram temporários. A vulnerabilidade dos trabalhadores pôde ser 
sentida durante seus testemunhos após o acidente: eles habitavam um mundo de 
repentinas exonerações e com poucas garantias para o futuro. 
 
Outra alternativa para a diminuição de custos foi cortar programas de treinamentos. Os 
pilotos da ValuJet que quisessem se aperfeiçoar tinham que arcar com os custos de seu 
treinamento. Por causa disso, os pilotos da empresa eram inexperientes. Em 1994, a 
companhia fez 15 pousos de emergência e, em 1995, fez 57. Em apenas cinco meses, em 
1996, a ValuJet já havia quebrado o seu próprio recorde: 59 pousos de emergência, quase 
um a cada dois dias, culminando com o acidente dos Everglades e na falência da empresa. 
 

� Pensar de maneira inadequada sobre as consequências 
Para poder voar por mais tempo, uma alternativa da ValuJet era adiar ao máximo o 
estacionamento para reparo. A aeronave que caiu nos Everglades havia sido chamada de 
volta para sua base em Atlanta por problemas de manutenção ao menos quatro vezes. 
 
Outra alternativa encontrada pela empresa para que os voo não parassem foi a de que os 
pilotos da ValuJet, se não completassem um voo, perderiam uma gratificação substancial 
― correspondente, no fim do mês, ao dobro de seu salário-base. Isso tornava a escolha 
difícil: decolar, mesmo correndo riscos; ou parar o avião e não receber, uma vez que a 
ValuJet só pagava pelo voo completo. Muitos dos pilotos da ValuJet pagaram por sua 
formação profissional na empresa com dinheiro de seus próprios bolsos, ficando bastante 
endividados, e, consequentemente, não só fizeram vista grossa às exigências da direção 
comercial da companhia, como aceitaram trabalhar além da carga horária legal por mês: 
Um piloto disse: "Tem gente que voava noite e dia e ficava completamente esgotada". Os 
pilotos ficaram numa situação esquizofrênica, divididos entre a preocupação com a 
segurança e as perspectivas de crescimento de dividendos. 
 
Não apenas a ValuJet ficou com a sua imagem prejudicada e tornou-se um exemplo a não 
ser seguido, mas também a FAA, que deveria supervisioná-la, mentiu, omitiu informações 
importantes que poderiam ter evitado o acidente e não mediu as consequências graves que 
enfrentaria quando a opinião pública se desse conta de sua cumplicidade. O público deu à 
FAA o apelido de the graveyard agency (agência-cemitério), uma agência do Governo que 
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atuava apenas após a morte das pessoas. E, por suspeitas de que a FAA havia caído nas 
mãos de lobistas, a sua reputação ficou extremamente abalada.  
 

� Ignorar a incerteza 
Não se deve ignorar informações disponíveis sobre resultados, sejam bons ou ruins. A 
ValuJet ignorou a incerteza e, agindo como se os riscos não existissem (ou seja, os lucros 
não seriam diminuídos para minimizar riscos), apenas considerou o seu sucesso e ignorou 
um feedback importante: os seus incidentes e acidentes. A análise adequada desse 
feedback teria mostrado que, embora a ValuJet estivesse no topo da lista das empresas de 
sucesso, as falhas também estavam aumentando. A taxa de acidentes da ValuJet era quatro 
vezes maior do que a de outras companhias de baixo custo e dez vezes maior do que a das 
principais companhias aéreas. 
 
No sucesso e no fracasso, a tomada de decisão deve ser baseada em todas as informações 
disponíveis. 
 

� Não avaliar sua capacidade de suportar risco 
O risco faz parte de qualquer empreendimento, compromisso prático e até de uma 
pequena decisão. As pessoas envolvidas não trocam conscientemente segurança por 
dinheiro ou conveniência, mas inevitavelmente fazem muitas escolhas erradas. Às vezes 
saem ilesas de suas escolhas erradas, mas, um dia, por agrupamento de contingências, 
essas escolhas derrubam um avião. O gerenciamento de riscos é o centro da metodologia 
de tomada de decisões que suporta o equilíbrio adequado entre risco e oportunidade. A 
ValuJet poderia ter usado a investigação de seu primeiro acidente ou incidente como uma 
oportunidade de descobrir e corrigir deficiências no seu sistema. 
 
O gerenciamento de riscos deveria ter sido usado pela ValuJet como alternativa para a 
tomada de decisões mais corretas e para se evitar o pior. Mas o seu uso repetido da 
sequência decisória de ignorar os sinais de perigo, não aplicar ações corretivas, não 
fiscalizar, não fazer um reconhecimento da escalada crescente de riscos, assim como 
aceitar as violações, acabou validando a lógica dominante na empresa de que, se os lucros 
estavam altos, então todo risco era aceitável. 
 
Além disso, a ValuJet preferiu utilizar o dinheiro ganho para subornar os auditores que 
detectavam problemas, ao invés de usá-lo para promover melhorarias na empresa, como 
investir em treinamentos, em melhores empresas de manutenção, em pagar melhor seus 
funcionários etc. 
 

� Não planejar com antecedência ao tomar decisões interligadas no tempo 
O massacre da imprensa é comum em momentos de crise. Apenas nas duas semanas 
seguintes à queda do avião da ValuJet nos Everglades, o USA Today publicou 71 
matérias. O New York Times, o Chicago Tribune, o Washington Post e os noticiários 
vespertinos da CBS e da NBC fizeram 50 reportagens, cada um, durante aquela quinzena.  
 
Durante um mês, a FAA, para melhorar a sua própria imagem e tentar se redimir dos seus 
erros, empregou 60 inspetores e realizou duas mil inspeções nos 51 aviões da ValuJet. 
Não é de surpreender, portanto, que tenham surgido irregularidades suficientes para fechar 
as portas da empresa. O Presidente da ValuJet estava provavelmente certo quando disse 
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que quase nenhuma companhia aérea resistiria àquele nível de escrutínio sem precedentes. 
Mas a companhia não possuía um planejamento para enfrentar situações de crise e sofreu 
as consequências com grandes perdas financeiras e a perda da credibilidade da sua marca 
junto aos funcionários, clientes, acionistas e público em geral. Suas ações, antes em alta, 
despencaram como o seu DC-9.  
 
A ValuJet não havia se preparado para o pior. O excesso de confiança fez com que ela não 
se prevenisse, adotando um plano de ação capaz de organizar, passo a passo, as medidas 
certas para evitar que um momento de crise se transformasse no fim do seu negócio. 

 
6 DECISÕES PARA EVITAR OS ERROS IDENTIFICADOS  
Segundo Langewiesche (1998), uma suspeita da causa dessa situação, desse emaranhado de 
decisões erradas, poderia estar no mercado de uma indústria aérea desregulada. Para evitar 
tais catástrofes no futuro, deveria ser considerada a possibilidade de uma nova regularização, 
um retorno ao velho sistema de competição limitada, sindicato forte, salários maiores e 
passagens aéreas mais caras. A melhora na segurança viria de um ritmo mais lento, 
permitindo a algumas empresas a possibilidade de descobrirem seus erros e trabalharem sobre 
eles. Mas os efeitos na sociedade seriam custosos e anti-igualitários, um retorno a um sistema 
aéreo restritivo, em que poucas pessoas poderiam pagar para nele viajar ou usá-lo.  
 
Outra forma de regulamentar a indústria aérea é investir em fiscalização rigorosa. Os 
executivos das empresas aéreas se sentem invadidos com a fiscalização e regulamentação do 
Governo, mas, eles devem perceber que essa dependência é sadia e ajuda a sobrevivência das 
empresas no mercado.  
 
Também deveria ser evitada uma cortesia perigosa entre reguladores e regulados. A FAA era 
uma aliada da indústria aérea e não impunha as regulamentações necessárias.  
 
O trabalho burocrático é parte necessária e inevitável do sistema, mas, também, apresenta 
perigos. É necessário fiscalizar se a empresa criou uma realidade virtual para cumprir 
requisitos, na qual tudo funciona (no papel) e é perfeito, mas esconde, porém, uma realidade 
verdadeira de uma rede de comandos inoperantes, programas de treinamentos ruins, manuais 
ininteligíveis. Os sistemas funcionam no papel, contudo a prática real geralmente tem pouco a 
ver com o que está formalmente escrito ― e é nessa confusão da vida real com a “virtual” que 
os acidentes sistêmicos nascem. 
 
7 CONCLUSÃO 
O que separa um sonho de grandeza da realidade angustiante é uma sucessão de decisões 
equivocadas. Não é possível dizer que os executivos da ValuJet tenham errado por 
inexperiência ou incompetência. 
 
Segundo Correa e Mano, vencedoras 17th Case News Holland (CNH), de  Jornalismo 
Econômico, tomar decisões erradas é um risco a que todas as empresas estão sujeitas — 
inclusive, e sobretudo, as bem-sucedidas, que, inebriadas pelas suas conquistas, acabam por se 
tornar autoconfiantes demais e costumam deixar de lado a disciplina necessária para a tomada 
de decisões. 
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É fato, portanto, que grandes empresas erram, e que seus erros custam muito caro. Turbinadas 
pela tecnologia e submetidas a uma implacável cobrança por resultados imediatos, as pessoas 
precisam decidir rapidamente e, na ânsia de crescer, de aumentar o lucro e de tomar mercado 
dos concorrentes, são, muitas vezes, incapazes de enxergar todas as variáveis em jogo. Por 
isso, muitas decisões acabam sendo tomadas por impulso ou sem bases consistentes (Correa e 
Mano, 2005). 
 
Nos últimos anos, os executivos foram alçados à categoria de celebridades, com salários 
bilionários, remuneração variável atrelada a resultados e presença maciça na mídia. Lewis 
Jordan, dono da ValuJet, era considerado pela mídia o gênio dos negócios, por ter elevado a 
sua empresa ao topo em tão pouco tempo, ultrapassando empresas tradicionais. Lawrence 
Priddy, Chefe de Operações da ValuJet, foi considerado pela Businessweek um homem de 
ação que tinha encontrado a solução para o grande enigma: como ter segurança e lucro 
gastando pouco.  
 
Esses executivos “midiáticos” colocaram a vaidade pessoal acima dos interesses da empresa 
e, para manter-se no topo, não tiveram escrúpulos em fazer uso de esquemas ilícitos. A 
vaidade é considerada um dos pecados capitais, e, neste caso, literalmente, a vaidade derrubou  
o capital da empresa. 
 
Decisões que não levam em conta o futuro podem ser fatais. Identificar falhas e tomar as 
decisões corretas, sejam elas operacionais, administrativas ou comerciais, exige a superação 
do maior obstáculo para o desenvolvimento das organizações: a falta de uma percepção 
situacional correta e abrangente por parte dos administradores das empresas. A falta dessa 
percepção é causada por premissas culturais e profissionais inadequadas dos administradores, 
quer eles se deem conta ou não disso. Essa falta de percepção leva a decisões equivocadas e 
comprometedoras. 
 
O acidente da ValuJet representa o mais evasivo tipo de desastre, um “acidente de sistema” 
(system accident), que está além do alcance de soluções convencionais e que um pequeno 
grupo de pensadores, inspirados pelo sociólogo de Yale, Charles Perrow, tem explorado por 
toda parte (Langewiesche,1996). Perrow (1984) cunhou o termo normal accident (acidente 
normal) para tais desastres, porque acredita que são normais para a nossa época. Seu ponto de 
vista é que esses acidentes são filhos ilegítimos da ciência, bastardos nascidos da confusão 
encontrada nas complexas organizações com as quais gerenciamos nossas perigosas 
tecnologias.  
 
No caso em questão, o sistema não incluiu apenas a ValuJet, mas também prestadoras de 
serviços e órgãos do Governo, que deveriam supervisioná-las. Se o propósito é atacar as 
raízes de tal acidente, é impossível arrancá-las sem abalar todas as estruturas que constituem 
este sistema. 
 
Um acidente de sistema não exige que aceitemos nossa sina sem luta, mas serve como um 
aviso importante. O acidente da ValuJet serviu para direcionar o interesse público e 
governamental para equilibrar nas companhias aéreas a questão da segurança com os seus 
esforços para manter os custos tão baixos quanto possível. E chamou a atenção para as falhas 
graves de decisões de todos os envolvidos, incluindo a FAA, na sua inexorável obrigação de 
regulamentar as companhias aéreas ― as tradicionais e as novas, que, por suas características, 
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já são ou estão em vias de ser "virtuais", terceirizando a manutenção, treinamento e quase 
todas as outras suas atividades empresariais. 
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RESUMO 
Este trabalho propõe padrões de nível de serviço para terminais de passageiros em heliportos, com base em uma 
pesquisa de opinião com usuários de um grande complexo heliportuário brasileiro. A literatura especializada 
contém diversos estudos e manuais de nível de serviço em aeroportos. Todavia, não foi identificado um estudo 
particularmente para usuários de heliportos. Através de regressão linear entre respostas dos usuários e medidas 
de nível de serviço in-loco, foi possível relacionar a percepção dos passageiros com o serviço prestado. Uma 
pesquisa de opinião também identificou o grau de importância que os usuários atribuem aos serviços prestados 
nas áreas comerciais. Os resultados são úteis a planejadores e projetistas, que dificilmente encontrarão tais 
padrões na literatura especializada. 
 
ABSTRACT 
This work proposes level of service standards for heliport passenger terminals, through a user survey at a major 
Brazilian heliport. The specialized literature provides several airport level of service manuals. However, a 
heliport level of service manual has not been identified. A linear regression analysis was applied to obtain a 
correlation between level of service measures and passenger opinions. Additionally, a passenger survey has 
identified the degree of importance that users attribute to the various services at the concessions area. The results 
are useful for planners and designers, since they will hardly find those standards at the literature. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de medidas de nível de serviço para terminais de passageiros (TPS) em 
aeroportos tem sido uma das questões mais relevantes para operadores aeroportuários nas 
últimas décadas. Isto motivou a realização de uma série de estudos sobre o tema por parte de 
muitas agências internacionais, como a FAA – Federal Aviation Administration (TRB, 1987), 
ACI – Airports Council International (ACI, 2000) e Transport Canada (1979). Apesar desses 
esforços de pesquisa, os padrões e métodos propostos foram amplamente criticados por 
profissionais da área. Uma das principais questões é a falta de consulta aos usuários através de 
pesquisas de opinião. Nesses estudos mencionados, os padrões de nível de serviço foram 
desenvolvidos arbitrariamente. Por outro lado, um número considerável de pesquisadores tem 
desenvolvido vários métodos para avaliar o nível de serviço sob a ótica do usuário. 
 
Um manual de referência para desenvolvimento aeroportuário foi desenvolvido pela IATA - 
International Air Transportation Association (IATA, 1995), que apresenta padrões de nível de 
serviço, os quais podem ser utilizados durante as fases de planejamento e projeto de 
aeroportos. Todavia, além de os padrões apresentados terem sido desenvolvidos sem consulta 
aos usuários, o manual não apresenta padrões específicos para projeto de heliportos, os quais 
possuem características particulares que os diferem dos aeroportos regionais, nacionais ou 
internacionais de asa fixa. 
 
O dimensionamento de um heliporto depende de muitos fatores. O âmbito de utilização – 
transporte particular, serviço de emergência médica, entre outros – é um dos principais 
requisitos para a análise de um projeto de infraestrutura. De modo geral, helipontos bem 
conhecidos são encontrados em navios, plataformas petrolíferas ou edifícios importantes. De 
fato, companhias que desenvolvem as suas atividades econômicas no mar constroem 
helipontos a bordo de navios ou em plataformas petrolíferas, muitas vezes para promover o 
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encurtamento do tempo de viagem origem/destino. Neste contexto, este trabalho busca suprir 
esta lacuna para desenvolver estes padrões para heliportos através de uma pesquisa feita em 
um grande complexo heliportuário da costa brasileira. 
 
Além dos estudos técnicos mencionados anteriormente, vários projetos de pesquisa sobre 
nível de serviço em um TPS foram desenvolvidos nas últimas décadas. Uma revisão completa 
em nível de serviço foi apresentada por Correia e Wirasinghe (2004). Adicionalmente, uma 
proposta de padrões de nível de serviço em aeroportos brasileiros foi apresentada por Correia 
e Wirasinghe (2007). Apesar do esforço de diversos pesquisadores, os trabalhos publicados 
também se concentraram na avaliação de nível de serviço de componentes de TPS em 
aeroportos. Não foi identificado nenhum estudo que tenha desenvolvido medidas de nível de 
serviço para heliportos. Esta carência também motivou o desenvolvimento destas medidas, as 
quais são objeto de estudo deste trabalho. 
 
2 METODOLOGIA DE PESQUISA 
Uma das principais questões dos métodos de pesquisa tradicionais é que a maioria das 
informações obtidas leva em consideração as declarações dos passageiros, descrevendo o que 
eles fizeram ou esperam fazer no futuro. Com respeito a ações precedentes, os entrevistados 
podem eventualmente falhar no processo de relembrar o que aconteceu, particularmente 
quando existe um espaço de tempo entre o acontecimento e a entrevista. Mesmo tipo de 
problema se aplica às ações futuras, pois elas também podem diferir marcadamente do que 
realmente acontece. Por outro lado, a observação envolve uma monitoração pessoal ou 
mecânica de algumas atividades selecionadas. Ela recorda ações da forma como ocorreram e 
neste caso não existe perda da acuidade. Proctor (2000) afirma que três condições devem 
existir para que o método de observação seja aplicado efetivamente: 
 

• evento deve ser observável: atitudes, motivações e outras atividades mentais são 
difíceis para se coletar com o método de observação. 

• evento deve ocorrer com freqüência ou ser previsto com facilidade. 
• evento deve ser completado em um curto período de tempo. 

 
A modelagem do nível de serviço neste trabalho assume que existe um relacionamento 
matemático entre a percepção dos passageiros (classificação quantitativa do TPS obtida a 
partir da aplicação de um questionário) e medidas quantitativas de nível de serviço (tempo, 
espaço, etc). Simultaneamente, o entrevistador observará o passageiro, coletando os 
movimentos seqüenciais do passageiro, agindo como um monitor. Finalmente, o entrevistador 
aplicará o questionário, obtendo a classificação do nível de serviço no TPS em questão. O 
entrevistado e o passageiro monitorado no TPS são a mesma pessoa. 
 
As vantagens deste método são: (1) informações detalhadas podem ser obtidas através do 
monitoramento dos passageiros em cada componente do TPS; (2) o entrevistado e o 
passageiro monitorado são a mesma pessoa, portanto a confiabilidade dos dados é 
maximizada; (3) é possível relacionar a percepção dos passageiros do serviço oferecido no 
TPS com medidas físicas de nível de serviço; esta relação será desenvolvida por regressão 
linear, através do software Excel, cujas análises e resultados serão discutidos na próxima 
seção. 
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Além de uma análise quantitativa para desenvolvimento de padrões de nível de serviço, este 
trabalho também desenvolveu uma pesquisa de opinião com usuários para entender quais são 
as suas principais necessidades quanto às áreas comerciais que deveriam ser disponibilizadas 
em um heliporto. Os resultados também serão apresentados na próxima seção. 
 
3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
Uma pesquisa com usuários de um grande heliporto brasileiro foi aplicada durante os dias 07 
a 09 de Março de 2007. Na ocasião, 122 passageiros foram entrevistados para opinar sobre os 
serviços e áreas comerciais necessárias ao futuro heliporto; adicionalmente, 60 passageiros 
foram observados e entrevistados sobre os padrões de nível de serviço oferecidos no balcão de 
check-in e saguão de espera. 
 
3.1 Padrões de Nível de Serviço para Check-in e Saguão 
60 passageiros foram observados para que se obtenham valores recomendados para os 
seguintes indicadores: 
 - Tempo de espera + atendimento no balcão de check-in; 
 - Espaço por passageiro na fila do check-in; 
 - Número de assentos por passageiro no saguão; 
 - Espaço por passageiro no saguão de espera. 
 
Cada passageiro observado foi entrevistado para que ele classifique o nível de serviço 
oferecido para os serviços em função de uma escala de 1 a 5 (1 – inaceitável, 2 – ruim, 3 – 
regular; 4 – bom; 5 – excelente). Os dados completos não serão apresentados neste trabalho 
pois são muito numerosos. Todavia, a Tabela 1 apresenta os valores médios encontrados a 
partir da pesquisa com os 60 passageiros observados e entrevistados. Com exceção do tempo 
de espera no check-in, os outros atributos apresentam nível de serviço regular de acordo com 
a opinião dos usuários. 
 

Tabela 1: Valores Médios Encontrados 
Item de Análise Valores Médios 

Observados 
Classificação 
Média (1 a 5) 

Nível de Serviço 
Predominante 

Tempo de Espera no 
Check-in 

7,9 minutos 3,7 Bom 

Espaço por Passageiro no 
Check-in 

1,4 m2 3,3 Regular 

Número de Assentos por 
Passageiro no Saguão 

1,0 Assentos/pax 3,1 Regular 

Espaço por Passageiro no 
Saguão 

1,6 m2/pax 3,1 Regular 

 
As próximas seções irão apresentar uma relação entre os valores médios observados e as 
classificações dos usuários. Para isto, foi empregada regressão linear aos dados da amostra; 
inicialmente, os passageiros foram divididos em grupos de dados similares para facilitar as 
análises. 
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3.1.1 Tempo de Espera no Check-in 
60 passageiros foram divididos em 6 grupos de tempos de espera similares. A Tabela 2 
apresenta as características destes grupos: faixa de tempo de espera, tempo de espera médio, 
número de observações e médias das classificações (1 a 5). 
 

Tabela 2: Tempo de Espera no Check-in 
Grupo Tempo de Espera (min) Classificação Número de 

 Faixa Média Média Observações 
1 20-25 21,7 2,7 3 
2 11-19 15,0 3,2 5 
3 6-10 9,8 3,4 21 
4 5 5,0 4,0 21 
5 3-4 3,4 4,2 6 
6 0-2 1,0 4,8 4 

 
Uma regressão linear foi aplicada aos dados das colunas 3 e 4, onde foi obtida uma relação 
estatística entre a classificação dos usuários (1 a 5) e o tempo de espera (minutos), conforme 
Equação 1. A Figura 1 apresenta os dados observados e a curva obtida a partir da regressão. 
 

Classificação  (1 a 5) =  4,55  –      0,092 tempo (minutos)  (Eq. 1) 
t = 33,05    t = -7,86 
R2 = 0,94 -  F = 61,71 
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Figura 1: Tempo de Espera no Check-in – Observado vs. Previsto 

 
De acordo com a Figura 1, o nível de serviço B (nota 4,0) será oferecido quando o tempo de 
espera estiver próximo de 5 minutos; analogamente, o nível de serviço C (nota 3,0) 
corresponde ao tempo de espera aproximado de 17 minutos. O tempo de atendimento 
(pesagem + verificação do nome do passageiro) foi incluído no tempo de espera e equivale em 
média 60 segundos. 
 
3.1.2 Espaço por Passageiro no Check-in 
60 passageiros foram divididos em 5 grupos de espaços oferecidos similares. A Tabela 3 
apresenta as características destes grupos: faixa de espaço, espaço médio, número de 
observações e médias das classificações (1 a 5). 
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Tabela 3: Espaço por Passageiro no Check-in 

Grupo Espaço (m2) Classificação Número de 
 Faixa Média Média Observações 

1 0,4 – 0,5 0,5 2,4 11 
2 0,6 – 0,9 0,7 2,4 5 
3 1,0 1,0 3,3 10 
4 1,1-1,9 1,5 3,8 12 
5 >2,0 2,1 3,9 16 

 
Uma regressão linear foi aplicada aos dados das colunas 3 e 4, onde foi obtida uma relação 
estatística entre a classificação dos usuários (1 a 5) e o espaço oferecido (m2), conforme 
Equação 2. A Figura 2 apresenta os dados observados e a curva obtida a partir da regressão. A 
função logarítmica apresentou melhor aderência aos dados. 
 

Classificação  (1 a 5) =  3,13   +  1,19 ln [espaço (m2)]  (Eq. 2) 
            t = 33,89    t = 6,76 

R2 = 0,94 - F = 45,77 
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Figura 2: Espaço por Passageiro no Check-in – Observado vs. Previsto 

 
De acordo com a Figura 2, o nível de serviço B (nota 4,0) será oferecido quando o espaço 
oferecido por passageiro estiver próximo de 2m2/pax; analogamente, o nível de serviço C 
(nota 3,0) corresponde ao espaço por passageiro aproximado de 0,4m2/pax. 
 
3.1.3 Número de Assentos por Passageiro no Saguão 
60 passageiros foram divididos em 6 grupos de número de assentos similares. A Tabela 4 
apresenta as características destes grupos: faixa de número de assentos, número de assentos 
médio, número de observações e médias das classificações (1 a 5). 
 
Uma regressão linear foi aplicada aos dados das colunas 3 e 4, onde foi obtida uma relação 
estatística entre a classificação dos usuários (1 a 5) e o número de assentos por pax, conforme 
Equação 3. A Figura 3 apresenta os dados observados e a curva obtida a partir da regressão. A 
função logarítmica apresentou melhor aderência aos dados 
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Tabela 4: Número de Assentos por Passageiro no Saguão 

Grupo Número de Assentos por Pax Classificação Número de 
 Faixa Média Média Observações 

1 2,3 – 2,8 2,5 4,3 3 
2 1,8 – 2,2 2,1 4,0 7 
3 0,8 – 1,7 1,1 3,5 20 
4 0,7 0,7 2,7 13 
5 0,6 0,6 2,8 8 
6 0,3-0,5 0,4 2,0 9 

 
Classificação  (1 a 5) =  3,21 + 1,22 ln [no. Assentos/pax]  (Eq. 3) 

t = 53,29  t = 13,22 
R2 = 0,98 - F = 174,69 
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Figura 3: Número de Assentos por Pax no Saguão – Observado vs. Previsto 

 
De acordo com a Figura 3, o nível de serviço B (nota 4,0) será oferecido quando o número de 
assentos por pax estiver próximo de 2,0; analogamente, o nível de serviço C (nota 3,0) 
corresponde ao número de assentos por pax aproximado de 0,9. 
 
3.1.4 Espaço Oferecido por Passageiro no Saguão 
60 passageiros foram divididos em 6 grupos de espaços oferecidos similares. A Tabela 5 
apresenta as características destes grupos: faixa de espaço oferecido, espaço oferecido médio, 
número de observações e médias das classificações (1 a 5). 
 

Tabela 5: Espaço Oferecido por Passageiro no Saguão 
Grupo Espaço Oferecido por Pax (m2) Classificação Número de 

 Faixa Média Média Observações 
1 >3,0 3,7 4,1 8 
2 2,0-2,9 2,4 4,0 6 
3 1,4-1,9 1,5 3,3 12 
4 1,1-1,3 1,0 2,8 14 
5 1,0 1,0 2,8 9 
6 0,5-0,9 0,7 2,0 11 
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Regressão linear foi aplicada aos dados das colunas 3 e 4, onde foi obtida uma relação 
estatística entre a classificação dos usuários (1 a 5) e o número de assentos por pax, conforme 
Equação 4. A Figura 4 apresenta os dados observados e a curva obtida a partir da regressão. A 
função logarítmica apresentou melhor aderência aos dados. 
 

Classificação  (1 a 5) =  2,64   +  1,32 ln [espaço/pax (m2)] (Eq. 3) 
t = 23,18       t = 7,85 
R2 = 0,94            -          F = 61,62 
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Figura 4: Espaço por Pax no Saguão – Observado vs. Previsto 

 
De acordo com a Figura 4, o nível de serviço B (nota 4,0) será oferecido quando o espaço 
oferecido por pax estiver próximo de 2,8; analogamente, o nível de serviço C (nota 3,0) 
corresponde ao espaço oferecido por pax aproximado de 1,4. 
 
3.1.5 Comentários Gerais sobre a Situação Atual 
Um dos principais comentários dos usuários é que o espaço oferecido atualmente no Heliporto 
em questão não é satisfatório mesmo para as operações padrões. Além disso, quando ocorrem 
atrasos significativos (> 1 hora), acumulam-se passageiros em excesso no saguão, que não 
está preparado para isto. De acordo com muitos funcionários, os atrasos são freqüentes em 
função da meteorologia, visto que vôos com helicópteros são muitos vulneráveis aos ventos, 
chuvas e visibilidade reduzida. É consenso entre os usuários que o espaço disponível no 
heliporto e o número de assentos não são suficientes para a operação existente e que espaço e 
assentos adicionais deveriam ser providenciados. 
 
Desta forma, para que uma nova instalação ofereça um bom nível de serviço (nível B) de 
acordo com a opinião dos usuários, recomendam-se os seguintes padrões de 
dimensionamento: 

• Tempo de Espera no check-in inferior a 5 minutos. 
• Tempo médio de processamento no check-in de 60 segundos. 
• Área de fila para o check-in de 2 m2 por passageiro. 
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• Assentos para 90% dos passageiros na hora-pico. Em caso de atrasos freqüentes 
superiores a 1 hora, considerar a hipótese de oferecer assentos para o dobro do número 
de passageiros na hora-pico. 

• Espaço no saguão de 2,8m2 por passageiro. Este índice já contempla espaço para 
circulação, cadeiras e alguns serviços básicos como telefones, água, ventiladores e 
hidrantes. 

 
3.2 Necessidades de Áreas Comerciais 
O manual do ACI (2000) motivou o levantamento dos componentes das áreas comerciais, 
listados na Tabela 5. Um total de 122 passageiros embarcando no heliporto em questão foram 
entrevistados para opinar sobre as necessidades de áreas comerciais, oferecendo uma nota de 
1 a 5 para o grau de importância do componente (1 – sem importância, 2 – pouco importante, 
3 – importante, 4 – muito importante ou 5 – extremamente importante). O resumo das 
respostas está apresentado na tabela, onde as respostas grifadas em vermelho foram opinadas 
pela maioria dos entrevistados. 
 

Áreas Comerciais ESCALA USUÁRIOS 
LAZER 1 2 3 4 5 TOTAL 
Restaurantes 3 5 21 25 68 122 
Fast food / Lanchonetes 1 7 35 26 53 122 
Cafés 6 14 33 32 37 122 
Academia 75 30 10 4 3 122 
Barbearia 43 45 25 8 1 122 
Massagista 56 33 10 18 5 122 
Igreja Ecumênica 59 29 22 8 4 122 
Espaços culturais / Exposições  10 32 38 25 17 122 
COMPRAS 1 2 3 4 5 TOTAL 
Lojas de Roupas 22 47 38 9 6 122 
Loja de Artigos Regionais 25 50 32 8 7 122 
Loja de Brinquedos 16 76 25 5 0 122 
Perfumaria 23 41 34 19 5 122 
Livraria 4 14 42 43 19 122 
Joalherias 57 50 11 2 2 122 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1 2 3 4 5 TOTAL 
Casas de Câmbio 40 38 28 12 4 122 
Farmácias 0 1 15 37 69 122 
Bancos 1 3 10 28 80 122 
Internet  2 3 31 25 61 122 
Comunicação Wireless 5 13 40 37 27 122 
Serviços de Postagem / Correios 2 10 39 35 36 122 
Caixas Eletrônicos 0 1 16 21 84 122 
Papelaria  4 7 42 34 35 122 

Figura 5: Resumo das Opiniões dos Usuários Quanto à Necessidade de Áreas Comerciais 
 
3.2.1 Área de Lazer 
A opção de existir um restaurante foi a mais solicitada pelos funcionários, além deste, 
lanchonetes e cafeteria. Uma área dedicada a Exposições Culturais e Artes, de modo geral, foi 
considerado importante como opção de lazer. A Figura 6 apresenta o resumo das respostas. 
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Figura 6: Opinião dos Usuários Quanto aos Atributos Relacionados ao Lazer 

 
3.2.2 Compras 
As lojas de modo geral tiveram pouca importância pelos entrevistados, porém não foram 
descartadas pela maioria. Com exceção da joalheria, onde a resposta predominante foi a 
categoria “sem importância”. Na área de compras, o serviço que recebeu maior importância 
dos usuários foi o de livraria. A Figura 7 apresenta o resumo das respostas. 
 

 
Figura 7: Opinião dos Usuários Quanto aos Atributos Relacionados a Compras 

 
3.2.3 Serviços Especializados 
Serviços como Farmácias, Bancos, Caixas eletrônicos e Internet foram considerados pela 
maioria como extremamente importantes para um heliporto. Além destes, comunicação 
wireless, correios e serviços de papelaria foram ditos importantes. O único serviço que 
recebeu menor destaque pelos entrevistados foram casas de câmbio, consideradas sem 
importância pela maioria. 
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Figura 8: Opinião dos Usuários Quanto aos Atributos Relacionados a Serviços 
Especializados 

 
3.2.4 Outros Serviços Solicitados 
Os serviços de LAZER que tiveram maior ênfase foram voltados para ambientes de jogos, 
leitura/ TV e repouso (de preferência climatizados); Além destes, o transporte público e 
serviços de táxi do passageiro até o embarque/ desembarque do terminal foram bastante 
solicitados pelos usuários em SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, acompanhado de um 
estacionamento maior e mais adequado, que facilitaria o deslocamento do usuário, caso este 
prefira deixar seu veículo a disposição durante sua viagem. 
 
O guarda-volumes também foi requerido como um fator importante para um heliporto. 
Mesmo que este seja cobrado, os usuários consideram-no de grande importância. 
 
4 CONCLUSÕES 
Através das análises das respostas dos usuários às pesquisas de opinião retratadas neste 
trabalho, foi possível a geração de padrões de nível de serviço para importantes componentes 
do terminal de passageiros de um heliporto. Além disso, foi apresentado o grau de 
importância que os usuários atribuem aos diferentes serviços comerciais. Entende-se que os 
resultados são úteis a planejadores e projetistas de heliportos, os quais dificilmente 
encontrarão informações semelhantes na literatura especializada. 
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RESUMO 
Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo de interface gráfica entre o controlador de tráfego aéreo e o 
SISCONFLUX, especificamente para os módulos MBF e MAPC. A interface gráfica foi desenvolvida utilizando 
a metodologia HCI para prover uma melhor usabilidade do módulo de balanceamento de fluxos já desenvolvido. 
Em relação ao MAPC, foi desenvolvido também um simulador do referido módulo, que trabalha com dados 
históricos. A interface gráfica foi submetida à avaliação heurística de pesquisadores em usabilidade e 
especialistas no domínio da aplicação, e também à avaliação por usuários reais do sistema, que no caso foram 
controladores de voo e supervisores do CINDACTA I, por meio de realização de tarefas para obtenção de 
medidas de eficácia e eficiência e o formulário QUIS para medição do grau de satisfação do usuário. Como 
resultado das avaliações, observamos que a interface gráfica atinge o objetivo de flexibilizar o MBF e facilitar o 
seu uso. Foram detectados problemas na usabilidade do sistema e sugeridas melhorias de re-design da interface. 
 
ABSTRACT 
This work developed a graphical interface prototype between the flight controller and SISCONFLUX, 
specifically for the MBF and MAPC modules. The graphical interface was built based on the HCI methodology 
to provide better usability to the already developed Flow Balance Module. As for MAPC, it was also designed a 
MAPC simulator, which works with historical data. The graphical interface was put under heuristics evaluation 
of usability researchers and Domain Application Specialists, and also put under evaluation from real potential 
SISCONFLUX users, in this case flight controllers and supervisors from CINDACTA I. By executing various 
tasks, it was possible to obtain effectiveness and efficiency measures and the QUIS form to measure user 
satisfaction degree. As a result from evaluations, it was observed that the graphical interface plainly reaches its 
objective, which is to make MBF more flexible and make its use simple. Usability problems were detected on 
the system and, thus, re-design measures were suggested to solve the problems and improve the system. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, o Sistema de Transporte Aeroviário é composto pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC), pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO) e pelo 
Ministério da Defesa. 
 
Nota-se que a utilização do transporte aéreo pela população mundial vem crescendo. No 
Brasil, no ano de 2008, o número de embarques e desembarques somaram um total de 113,26 
milhões de passageiros, superando os 110,56 milhões de passageiros do ano de 2007 e dos 
102,18 milhões do ano de 2006. Esse crescimento é relatado em trabalhos de diversos autores, 
como (Dib, 2004), (Ribeiro e Ribeiro, 2008), (Souza, 2008) e (Agogino e Tumer, 2008), entre 
outros. 
 
Este contexto da crise instalada no setor de transporte aeroviário brasileiro possui diversos 
fatores geradores e contribuintes que o afetam consideravelmente. Dentre esses fatores, deve 
ser considerado aquele associado à forma empírica como são utilizadas as técnicas previstas 
para o gerenciamento tático do fluxo de tráfego, o que se evidencia na aplicação intuitiva de 
medidas restritivas ao fluxo de tráfego aéreo, com o objetivo de se evitar a saturação dos 
setores de controle aéreo, (Crespo et al, 2007, Weigang et al., 2008). 
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A escolha das técnicas de gerenciamento tático do fluxo de tráfego, no que tange às medidas 
restritivas ao fluxo de tráfego, ocorre de uma forma empírica fortemente condicionada à 
experiência dos controladores, os quais exercem uma função de supervisor. Entretanto, o 
número de fatores e de variáveis envolvidos neste processo tornam a tomada de decisão, 
empiricamente fundamentada, apenas parcialmente eficaz.  
 
Evidencia-se, então, a existência de um espaço para a otimização do fluxo de tráfego, 
mediante o incremento da eficiência das medidas restritivas aplicadas (Souza, 2008). Essa 
otimização se dará através da escolha sistematizada da medida mais adequada, levando-se em 
conta o grande número de fatores e variáveis envolvidos. 
 
Levando em conta a necessidade de um sistema capaz de maximizar a eficiência das medidas 
restritivas adotadas pelos controladores de tráfego aéreo, o Sistema de Aplicação e 
Gerenciamento das Medidas de Controle de Fluxo de Tráfego Aéreo (SISCONFLUX), 
proposto em (Crespo et al., 2007), foi idealizado. Para facilitar sua implementação, uma 
arquitetura modular foi definida, e o desenvolvimento dos módulos dividido em equipes. 
 
Este artigo descreve o desenvolvimento da uma interface gráfica deste sistema com o usuário 
final, e sua posterior avaliação através da metodologia HCI (Human-Computer Interaction).  
 
2 SISCONFLUX 
2.1 2.1. Visão geral 
O Sistema Distribuído de Apoio à Decisão Aplicado ao Gerenciamento Tático do Fluxo de 
Tráfego (SISCONFLUX) é composto pela constante interação entre o Módulo de 
Balanceamento (MBF) e o Módulo de Acompanhamento e Previsão de Cenário (MAPC), 
recebendo informações do Módulo de Avaliação e Apoio à Decisão (MAAD) acerca de 
modificações no cenário vigente não determinada pelos movimentos aéreos e ações que 
possam implicar alterações no fluxo de tráfego. 
 
A interface com o usuário integrará o modo de apresentação dos dados e resultados dos 
módulos do SISCONFLUX. Desta forma, a apresentação do cenário atual e das projeções 
futuras deverão ser apresentadas ao usuário, bem como, toda a informação sobre o 
balanceamento de fluxos e aplicação de medidas restritivas. 
 
Também pela interface gráfica, o sistema deverá apresentar as sugestões ao supervisor, 
alertando-o sobre possíveis congestionamentos e saturações dos setores. 
 
2.2 2.2. Descrição dos módulos 
A seguir será apresentada uma descrição sucinta da funcionalidade de cada módulo integrante 
ao SISCONFLUX, separados quanto à definição geral de suas tarefas. 
 
2.2.1 Módulo de Acompanhamento e Projeção de Cenário (MAPC): 
O MAPC possui a função principal de, em tempo real, disponibilizar ao sistema como 
ocorrerá o fluxo de tráfego nos vários setores de controle de tráfego, por meio de um 
processamento de todas as informações dos movimentos aéreos em evolução em um 
determinado cenário vigente, somados as informações disponíveis através dos Planos de Vôo 
das aeronaves. 
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Para a execução do protótipo deste trabalho, foi desenvolvido um simulador integrado ao 
MBF, capacitado a: utilizar dados e informações de todo espaço aéreo brasileiro; trabalhar 
com conceitos de re-setorização; fornecer informação de ocupação de cada setor; operar em 
diferentes horários; possibilitar a inserção de rotas, terminais e aeroportos adicionais. 
 
2.2.2 Módulo de Balanceamento de Fluxo (MBF): 
O MBF tem a função de proceder à análise da distribuição dos movimentos aéreos em 
evolução, uma vez projetado o cenário vigente na FIR-BS (Região de Informação de Voo de 
Brasília), assim como as intenções de evolução, nos diversos setores de controle, e ao serem 
projetados valores próximos aos limites de congestionamento ou saturação, este módulo fará o 
balanceamento do fluxo de tráfego, mediante a projeção de um novo cenário. 
 
2.2.3 Módulo de Avaliação e Apoio à Decisão (MAAD) 
O MAAD tem como função principal evitar a ocorrência de um congestionamento ou 
saturação dos setores de controle de tráfego por meio da sugestão, ao Supervisor, da medida 
restritiva de fluxo de tráfego mais adequada ao cenário projetado, dentre as possibilidades 
levantadas pelo Módulo de Balanceamento de Fluxo. 
 
3 MODELAGEM 
 
O objetivo geral do protótipo criado é criar uma interface com boa usabilidade, capaz de 
prover acesso ao MBF com maior facilidade. Como características específicas, a interface 
deve: facilitar a visualização de resultados retornados pelo MBF; prover melhor visualização 
do espaço aéreo relacionado com o cenário do SISCONFLUX. 
 
A interface com o usuário foi desenvolvida utilizando a API Swing do Java, contendo a 
biblioteca para desenvolvimento de interfaces gráficas, o JRE versão 6, o MySQL 5.0, e 
também a biblioteca Geotools versão 2.5. O sistema utiliza como meio de representação 
geográfica os arquivos shapefile, com extensão shp, que armazenam todas as informações 
geo-referenciadas acerca do posicionamento e dimensão das FIR’s (Regiões de Informação de 
Voo), Setores e TMA’s (Terminal Maneuvering Area – Área de Controle Terminal). 
 
Integrando o simulador do MAPC previamente desenvolvido e também o MBF, a interface 
provê meios para utilização do módulo de modo mais acessível, permitindo facilmente testes 
e avaliações do mesmo. 
 
O simulador do MAPC trabalhará para simular uma previsão do cenário com base em dados 
aéreos históricos. Ao mesmo tempo, é realizada uma simulação do tempo real, onde a 
Interface recebe, a cada minuto, dados reais do cenário aéreo, baseado também em dados 
históricos. 
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A interface é composta de três principais classes, conforme mostra a figura 1: 
 

 
Figura 1: Arquitetura da Interface e relação com o Simulador 

 
4 IMPLEMENTAÇÃO 
 
A interface desenvolvida inicialmente tem a seguinte tela, apresentando um mapa que 
representa o cenário aéreo atual, com o mostrador da hora atual à direita e acima, e uma tela 
de dados logo abaixo, conforme mostra a figura 2. 
 

 

Figura 2: SISCONFLUX rodando em modo de monitoramento 
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O conjunto de informações é composto de: mapa do cenário atual, hora atual e tela de dados, 
chamamos de Tela de Monitoramento. Pertencem também à tela de monitoramento, os 
respectivos botões de controle de seleção de camadas, dispostos logo abaixo do mapa. A tela 
de monitoramento é atualizada a cada minuto, mostrando ao usuário como está o espaço aéreo 
naquele intervalo de tempo. 
 
4.1 Previsão 
O usuário pode, a qualquer momento, realizar uma previsão, escolhendo para isso a data e o 
horário da previsão, ou o intervalo de tempo decorrido até a previsão. Para isso, basta escolher 
o menu Previsão e preencher os dados solicitados. 
 
A previsão é executada pelo SISCONFLUX e a interface carrega a tela de previsões à direita, 
paralela à tela de monitoramento, como mostra a figura 3. As mesmas funções disponíveis 
para a tela de monitoramento estão disponíveis para a tela de previsões. Caso seja necessário 
realizar mais de uma previsão simultânea ao longo da execução do sistema, estas são incluídas 
na tela de previsões, sob a forma de uma nova aba. 
 
Ao se excluir todas as previsões anteriormente realizadas, o sistema volta somente ao modo 
de monitoramento. 
 

 
Figura 3: SISCONFLUX com uma previsão realizada 

 
4.2 A Representação do Espaço Aéreo 
Para a representação do espaço, ou cenário, aéreo, tanto na tela de monitoramento quanto na 
de previsões, temos a opção de visualizar 3 camadas distintas. São elas: 
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• Camada FIR: representa as regiões de informação de voo, FIR’s. 
• Camada Setor: representa a setorização de cada FIR. 
• Camada Terminal: representa a área de controle de cada terminal, TMA. 

 
É possível ainda manipular os mapas de forma intuitiva, realizando operações de transação, 
zoom e seleção. Para isso, existe a barra de ferramentas, onde constam os botões 
“Selecionar”, “Mover”, “Zoom +” e “Zoom -”. Constam também os botões “FIR”, “Setor” e 
“TMA”, utilizados para a visualização de camadas, conforme descrito anteriormente. 
 
A seleção de objetos é também feita por camadas, portanto, deve-se primeiro escolher em 
qual camada será feita a seleção. Para isso, cada tela (monitoramento ou previsão) tem o seu 
conjunto de botões para a seleção de objetos, que se encontra logo abaixo de cada mapa. 
 
Ao selecionar um objeto, os respectivos dados são apresentados na tela de dados. Como as 
telas de monitoramento e previsões têm sua própria tela de dados, é possível realizar a 
comparação de uma previsão futura com o cenário atual. 

 
5 AVALIAÇÃO DA INTERFACE 
 
No decorrer deste trabalho, foram estudadas diversas técnicas de como aplicar a metodologia 
HCI no processo de avaliação de interfaces interativas de sistemas computacionais. As 
avaliações foram realizadas seguindo um Programa de Avaliação constituído pela escolha dos 
usuários, criação de um cronograma e preparação das tarefas e do local a ser realizada a 
avaliação. 
 
5.1 Avaliação Heurística 
As heurísticas escolhidas para serem utilizadas como parâmetros na avaliação do protótipo da 
interface do SISCONFLUX foram as “10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen”, (Nielsen, 
1993) apud (Rocha e Baranauskas, 2003), citadas abaixo: 
 

1. Visibilidade do status do sistema 
2. Compatibilidade do sistema com o mundo real 
3. Controle do usuário e liberdade 
4. Consistência e padrões 
5. Prevenção de erros 
6. Reconhecimento ao invés de relembrança 
7. Flexibilidade e eficiência em uso 
8. Estética e design minimalista 
9. Facilitação do diagnóstico e correção de erros 
10. Help e documentação 

 
Durante a avaliação, cada problema encontrado foi classificado de acordo com um nível de 
severidade, dentre os elencados na tabela 1, de acordo com a gravidade do problema, à 
frequência com que ocorrem, o seu impacto e a sua persistência na usabilidade da interface. 
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Tabela 1: Níveis de severidade 

 
5.2 Avaliação com o usuário 
As tarefas a serem realizadas pelos usuários foram propostas, de modo a representarem o 
desempenho dos usuários durante as interações com o protótipo de interface do 
SISCONFLUX. As funcionalidades do MBF e do MAPC foram abordadas na avaliação, 
sendo considerados todos os caminhos de interação fornecidos pela interface. 
 
O número de tarefas foi estabelecido levando-se em conta a complexidade das tarefas e o 
tempo alocado para cada avaliação. Com isso, foram formuladas quatro questões que abordam 
a maior parte das funcionalidades já implementadas no SISCONFLUX, sendo refletidas na 
interface com o usuário. A avaliação de usabilidade da interface foi realizada em quatro 
sessões, com usuários reais, especialistas no controle de tráfego aéreo. 
 
6 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 
6.1 6.1. Medidas de Usabilidade 
As medidas de usabilidade expressam os resultados da interação dos usuários com o sistema 
em uso. A massa de dados coletados e relacionados com cada elemento de usabilidade pode 
ser obtida através de medidas objetivas ou subjetivas: 
 

• Medidas Objetivas: referem-se às observações diretas, geralmente relacionadas com o 
desempenho do usuário quando da execução de testes utilizando determinada interface 
de um sistema. Elas proveem indicações diretas de eficiência e eficácia relacionadas 
ao comportamento do usuário. 

• Medidas Subjetivas: representam as opiniões dos usuários referentes à interface em 
questão, podendo prever dados que expressam os sentimentos, preferências e 
satisfação dos usuários. 

 
A escolha das medidas é dependente dos objetivos e contexto no qual a avaliação é inserida, 
já que há diferenças substanciais entre os tipos de usuário, tarefas ou ambientes.  
 
6.2 6.2. Análise dos dados coletados 
O procedimento de análise dos dados coletados durante a avaliação do protótipo da interface 
do SISCONFLUX foi focado na transformação dessa massa de dados em informações que 
auxiliem no re-design da interface. A análise ocorreu da seguinte forma: 
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• Coleta dos dados: processo de registro dos dados quantitativos e qualitativos obtidos 
com as sessões de avaliação heurística e avaliação com o usuário. Os dados foram 
registrados em formulários impressos e também em planilhas em formato digital. 

• Resumo dos dados: processo de extração das informações relevantes de toda massa de 
dados coletados (quantitativos e qualitativos). Os dados quantitativos foram resumidos 
em tabelas e gráficos com o intuito de auxiliar na sua exibição, enquanto os dados 
qualitativos serviram para exibir os defeitos encontrados, o nível de severidade deles e 
as sugestões de melhoria para o re-design da interface. 

• Exame dos dados: processo de exame minucioso dos dados resumidos com o propósito 
de identificar os problemas de usabilidade do protótipo da interface do 
SISCONFLUX. 

 
6.2.1 Resultados da Avaliação Heurística 
Os dados da avaliação heurística foram coletados por meio de um formulário padrão, onde 
cada avaliador utilizou o protótipo da interface do SISCONFLUX, reportando os defeitos 
encontrados, associando a uma heurística e a um nível de severidade, e sugerindo uma 
solução para a correção de cada defeito. 
 
Neste trabalho, cada uma das heurísticas será representada pela letra “H”, variando de H1 a 
H10, enquanto que os níveis de severidade serão representados pela letra “S”, seguida dos 
níveis de severidade associados, variando de S1 (insignificante) a S5 (catastrófico). 
 
A avaliação heurística realizada neste trabalho contou com a participação de quatro 
avaliadores, sendo dois alunos de graduação pesquisadores sobre usabilidade e sobre o 
domínio do sistema, e dois mestrandos especialistas no domínio do sistema. Os dados obtidos 
com as sessões de avaliação heurística foram resumidos e colocados na tabela 2, na qual é 
mostrada a quantidade de defeitos encontrados pelos avaliadores, classificados por heurística 
e por nível de severidade. 
 

 
Tabela 2: Defeitos encontrados com a avaliação heurística 

 
Dos 25 defeitos encontrados, a maioria foi classificada com níveis de severidade 1 e 2, 
referentes a defeitos de níveis insignificantes e consideráveis respectivamente. Dentre as 
heurísticas que apresentaram mais defeitos, a H1, referente à visibilidade e estado do sistema, 
apareceu 7 vezes. 
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Figura 4: Defeitos de usabilidade categorizados por nível de severidade 

 
Podemos ver na figura 4 que: 40% dos defeitos de usabilidade encontrados na interface estão 
relacionados com o nível de severidade 2, os quais devem ser consertados apenas se sobrar 
tempo adicional no desenvolvimento do projeto; que 32% dos defeitos encontrados se 
relacionam com o nível de severidade 1, relacionados unicamente a usabilidade do produto, 
apontando apenas características da interface que não geram uma adaptação rápida do usuário 
com a mesma; 20% dos defeitos possuem nível de severidade 3, com prioridade média de 
conserto, e; 8% com nível de severidade 4, possuindo prioridade alta. Além disso, não foram 
encontrados defeitos de usabilidade de nível catastrófico. 
 
Através da figura 5, podemos verificar: 
 

a. Visibilidade do estado do sistema (H1): foi a heurística que apresentou a maioria dos 
defeitos de usabilidade, totalizando 28%. Esta heurística indica que o sistema deve 
manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, mostrando dados 
importantes e provendo um feedback apropriado em um espaço de tempo aceitável. 

b. Estética e design minimalista (H8): foi a segunda heurística mais encontrada, 
indicando que o sistema deve ter uma interface limpa e direta, de forma que os 
diálogos não contenham informações irrelevantes ou desnecessárias. 

 
Por outro lado, as heurísticas que apareceram menos foram: 
 

a. Compatibilidade do sistema com o mundo real (H2), com 0% de ocorrência. O sistema 
deve falar uma linguagem adequada com um nível o qual o usuário compreenda bem, 
por meio de conceitos familiares a ele, evitando o uso de termos muito técnicos e 
orientados ao sistema. A interface do SISCONFLUX utiliza termos familiares aos 
controladores de voo e supervisores, com total compatibilidade com o usuário. 

b. Controle do usuário e liberdade (H3), com 4% de ocorrências. O sistema deve fornecer 
formas claras e simples de sair de algum estado indesejado do sistema sem a 
necessidade de percorrer diálogos extensos. 

c. Facilitação do diagnóstico e correção de erros (H9), também com 4% de ocorrências. O 
sistema deve fornecer mensagens de erro expressas em linguagem clara, com as quais 
os problemas são indicados precisamente e soluções são construtivamente sugeridas. 
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Figura 5: Defeitos de usabilidade categorizados por nível heurística 

 
6.2.2 Resultados da Avaliação com o Usuário 
Para a avaliação com o usuário, foram realizadas quatro sessões, ou seja, quatro usuários 
avaliaram o sistema. Deste modo, os quatro participantes, denominados U1, U2, U3 e U4, 
realizaram as tarefas e preencheram o formulário QUIS (Questionnaire for User Interaction 
Satisfaction). 
 
Cada tarefa foi criada para avaliar um aspecto da interface. Ou seja, cada tarefa abrange uma 
funcionalidade específica da interface. A tarefa 1 apresenta ao usuário a tela de 
monitoramento, e indica ao usuário o que deve ser observado na interface, e como ela 
funciona. Na tarefa 2 o usuário realiza uma previsão para a verificação da ocupação de um 
setor, onde aprende a observar a janela de dados da previsão referentes a cada setor. A tarefa 3 
mostra ao usuário os dados de terminais para cada previsão. Por fim, na tarefa 4 o usuário vê 
que é possível realizar mais de uma previsão ao mesmo tempo, podendo comparar dados entre 
as mesmas. 
 
Eficácia 
Durante a avaliação, todos os participantes completaram todas as tarefas, havendo pouca ou 
nenhuma dificuldade em realizá-las. No entanto a avaliação mostra que, em média, 62,50% 
das tarefas propostas foram concluídas com êxito. 
 
Analisando mais detalhadamente os acertos de cada participante por tarefa, como mostra a 
figura 6, observamos certa dificuldade com a tarefa 4 (T4). Esta tarefa é a única que envolve a 
realização de duas previsões do cenário aéreo, justificando a dificuldade pela própria 
complexidade envolvida na análise de vários dados referentes a diversas previsões. 
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Figura 6: Acertos por Tarefa de cada participante 

 
Vemos também que o participante U1 cometeu erros na tarefa 4 (T4) e U2 cometeu erros nas 
tarefas T1 e T4, enquanto o participante U3 cometeu erros nas tarefas T3 e T4 e portanto não 
receberam pontuação nas respectivas tarefas. 
 
Eficiência 
Para a medida da eficiência, cada execução das tarefas foi cronometrada, obtendo o tempo 
que cada usuário levou para realizar a tarefa, conforme é mostrado na tabela 3. O tempo 
médio de cada sessão foi de 5 minutos e 32 segundos. 
 

 
Tabela 3: Tempo de cada tarefa por Usuário 

 
Satisfação 
O nível de satisfação do usuário foi medido com a aplicação do questionário QUIS após a 
realização das tarefas propostas nas sessões de avaliação com o usuário. A satisfação com a 
usabilidade da interface foi focada em seis fatores: reação do sistema, tela, termos e 
informação do sistema, aprendizado do usuário, capacidade do sistema e cenário aéreo. 
Utilizando toda a gama de dados adquiridos com os questionários, foi possível realizar 
análises e gerar dados estatísticos. Analisando estes dados, os resultados obtidos foram: 
 

8. Reação ao sistema: A visão que os participantes tiveram do protótipo da interface do 
SISCONFLUX foi a de que o sistema é satisfatório, estimulante, bem fácil de ser usado e 
adequado ao uso. 

9. Tela: Com relação à fonte e ao tamanho das letras utilizadas na interface, os participantes 
consideraram fácil de ler. A sequencia de telas e organização da informação dispensada na 
interface foram consideradas bem claras, e os itens na tela fáceis de serem encontrados, isso 
devido aos realces entre o fundo da tela e as outras camadas (Setores, Terminais e FIR’s). 

10. Termos e informação do sistema: Constatou-se que os termos utilizados e as mensagens 
colocadas na tela foram claras e bem localizadas. No entanto, as instruções de uso não foram 
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muito satisfatórias e as mensagens de erro não muito intuitivas. Notou-se que o usuário se 
sentiu relativamente bem informado sobre o que o sistema estava fazendo em cada instante, 
devido as mensagens auto-explicativas que seguiam a barra de status durante o cálculo das 
previsões. 

11. Aprendizado do usuário: Os participantes consideraram extremamente fácil o aprendizado de 
uso da interface, isso porque as tarefas foram realizadas de forma muito rápida e lógica, e os 
termos e uso de comandos foram lembrados com extrema facilidade. Além disso, a conclusão 
das tarefas e a exploração da interface por tentativa e erro foram consideradas bastante fáceis. 

12. Capacidade do sistema: A velocidade do protótipo da interface do SISCONFLUX foi 
considerada alta, assim como a sua confiabilidade e tolerância a erros. 

13. Cenário Aéreo: Com relação aos cenários aéreos, os participantes consideraram de alta 
qualidade e também com nível de detalhamento alto. Foram considerados de fácil 
manipulação e com previsões de cenários futuros bastante satisfatórios. 

 
7 CONCLUSÕES 
 
O desenvolvimento de uma interface intuitiva e de boa usabilidade é essencial para o sucesso 
de um sistema deste porte, que deve prover grande capacidade de tolerância a falhas e 
também grande robustez. Logo, é essencial o contato com o usuário final durante o 
planejamento e a implementação do sistema, para que o desenvolvimento possa caminhar para 
o encontro de seu objetivo final, que é o apoio ao usuário. 
 
Esse trabalho concentrou esforços no desenvolvimento de um protótipo de interface gráfica 
entre o controlador e o SISCONFLUX, especificamente para os módulos MBF e MAPC. 
Nele, buscou-se desenvolver uma interface gráfica sempre observando os aspectos principais 
que determinam a boa usabilidade de um sistema, seguindo a metodologia HCI, 
fundamentando-nos na base teórica existente. 
 
Primeiramente foi empregada a técnica de inspeção de usabilidade conhecida por Avaliação 
Heurística (Nielsen, 1990), que é bastante utilizada em avaliações de interface por ser de 
baixo custo, rápida e fácil de ser aplicada. Os resultados obtidos com essa técnica foram 
bastante satisfatórios, pois, baseados nas 10 heurísticas propostas por (Nielsen, 1993), 
diversos defeitos de usabilidade foram identificados e soluções de melhoria para tais defeitos 
foram recomendadas. 
 
Logo após, foram executadas avaliações de usabilidade com usuários com perfis semelhantes 
aos dos usuários potenciais do SISCONFLUX, que no caso foram controladores de voo e 
supervisores do CINDACTA I. Com essas avaliações, foi possível obter uma boa percepção 
de o que os usuários pensam sobre a interface. Em geral, o protótipo da interface do 
SISCONFLUX obteve bons níveis de aceitação, de aprendizado do usuário, de velocidade e 
confiabilidade, dentre outros resultados de satisfabilidade obtidos com o questionário QUIS. 
 
Em suma, pode-se concluir que os objetivos propostos para este trabalho foram realizados 
com sucesso, e que os resultados obtidos foram satisfatórios. Pelos resultados obtidos, foi 
possível observar uma boa aceitação do protótipo como interface, embora haja ainda muito a 
ser aprimorado. Podemos dizer que os usuários tiveram uma boa impressão da interface pela 
análise da satisfabilidade obtida pela aplicação do formulário QUIS. 
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Apesar do pequeno espaço amostral tanto na avaliação heurística quanto na avaliação com o 
usuário, devido principalmente à dificuldade de se obter maiores números de participantes, os 
principais objetivos do trabalho eram identificar problemas maiores de usabilidade e definir a 
satisfabilidade da interface por parte dos usuários, e portanto essa pequena amostragem não 
foi considerada um empecilho, pois problemas de usabilidade realmente foram encontrados, e 
a satisfação demonstrada pelos participantes, nos servem, por enquanto, como guia para um 
desenvolvimento voltado ao usuário. 
 
É importante ressaltar que as avaliações de usabilidade devem ser feitas durante todo o ciclo 
de desenvolvimento do SISCONFLUX, para que erros sejam detectados com antecipação, e 
para que os usuários sintam que suas opiniões foram úteis durante a implementação do 
sistema, do qual eles potencialmente serão usuários e realmente façam como uma ferramenta 
de apoio. Após todo o processo de avaliação da interface do SISCONFLUX, uma lista de 
recomendações de re-design da interface foi elaborada. 
 
Como a interface desenvolvida trabalha apenas com o MBF e um simulador do MAPC, como 
trabalho futuro o MAPC, que já foi desenvolvido por (Ribeiro e Ribeiro, 2008), deve ser 
integrado ao MBF e à interface desenvolvida. Após a integração de todos os módulos, os 
dados para a utilização do sistema em toda a extensão do espaço aéreo brasileiro devem ser 
então estendidos. 
 
Com a integração MBF-MAPC, um trabalho futuro possível é a inclusão de uma nova camada 
na interface, qual seja, a camada de aeronaves, mostrando a posição aproximada de cada 
aeronave no espaço aéreo, e também uma camada de aerovias. 
 
Outra importante função do sistema a ser implementada é a re-setorização, permitindo ao 
usuário criar ou desmontar, dinamicamente, grupos de setores adjacentes, para melhor 
monitoramento e gerenciamento. 
 
Além disso, como o Módulo de Balanceamento de Fluxos já prevê um nível de configuração, 
como por exemplo, a priorização de fluxo, deve-se habilitar, na interface gráfica, a 
possibilidade de configuração do módulo. 
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RESUMO 
Este artigo faz uma análise sobre a origem da limitação de slots nos aeroportos mundiais como ferramenta 
destinada ao controle do excesso de demanda. Parte do pressuposto que conhecer a problemática e sua história é 
essencial para o planejamento aeroportuário. Tal problemática de alocação de slots, originada na década de 60, 
ainda parece encontrar-se atualmente bem distante de uma resolução. Mostramos, neste artigo, como o tema é 
polêmico e influenciado por inúmeras questões políticas, destacando também outras técnicas utilizadas com o 
mesmo propósito de controlar a excessiva demanda do transporte aéreo. Uma modelagem da concentração de 
slots, aplicado ao aeroporto de Congonhas/São Paulo, é apresentada e seus resultados discutidos. 
 
ABSTRACT 
This paper analyzes the origin of the limitation of slots in the airports as a controller for the excess of demand, 
aiming to help the airport planning by showing the historical facts related with this subject around the world. Up 
to now, it stills being difficult to solve this problem originated in the 60’s.  We intend to show that this subject is 
very polemic and influenced by a lot of political reasons; also pointing other techniques used for the same 
purpose (controllers for the excess of demand). A slots concentration modeling is presented and results are 
discussed. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O transporte aéreo mundial evoluiu intensamente nas últimas décadas. Com a desregulação do 
setor, foram geradas elevadas taxas de crescimento em conjunto com o surgimento de firmas 
com diversas concepções estratégicas, oferecendo múltiplos produtos e serviços em cenários 
cada vez mais competitivos. Observou-se um nítido incremento do bem-estar econômico do 
consumidor e uma maior popularização do modal aéreo. Esse cenário de prosperidade foi 
afetado em muitas partes do mundo pela baixa dinâmica dos investimentos nos setores de 
infraestruturas aeroportuária e de controle de tráfego aéreo. Isto porque o crescimento 
continuado da aviação comercial gerou congestionamento e sobrecarga do sistema aéreo 
como um todo. As infraestruturas, em geral dotadas de um marco regulatório estrito e 
inconsistente com o mercado aéreo desregulado, tornaram-se o cerne de uma potencial 
dissipação dos próprios ganhos advindos da desregulação do transporte aéreo. 
 
Um outro problema geralmente relacionado à escassez de capacidade das infraestruturas é a 
dominância dos recursos escassos e essenciais por poucas companhias aéreas. Por gerar 
incremento do poder de mercado das firmas, esse fenômeno gera importantes problemas de 
competitividade do setor. Em última instância, tem-se um risco adicional de dissipação do 
bem-estar, onde o maior prejudicado é o consumidor. 
 
Para que a competitividade de um setor aéreo desregulado não seja impactada por problemas 
de poder de mercado de grandes firmas estabelecidas, há que se garantir a característica da 
contestabilidade. Um mercado é perfeitamente contestável quando não há barreiras à entrada 
de novas operadoras. A contestabilidade do setor aéreo gera potencial bem-estar ao 
consumidor por meio da livre mobilidade (entrada e saída) de firmas nos diversos mercados 
do transporte aéreo. A lógica de mercado pode ser basicamente modelada com a seguinte 
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premissa: empresas estabelecidas que têm seus mercados ameaçados por novas entrantes com 
livre acesso e mobilidade não costumam exercer seu poder de mercado sobre o consumidor. 
Porém, ao se considerar a infraestrutura tipicamente disponível, a contestabilidade não está 
presente em cenários congestionados onde a oferta é limitada pela falta de capacidade. Assim, 
aeroportos com quantidade limitada de slots podem criar enormes barreiras às entrantes e 
privilegiar grandes incumbentes de acordo com a metodologia empregada na distribuição e 
alocação destes. 
 
Por slot em geral se considera o horário estabelecido para uma aeronave realizar uma 
operação de chegada ou uma operação de partida em um aeroporto coordenado (ANAC, 
2006), podendo ser também definido como um direito de pouso ou decolagem em um 
determinado tempo, geralmente separados em 30 minutos (RIKER e SENED, 1991). A 
quantidade de aeroportos com limitações de slots, vulgarmente denominados “aeroportos 
eslotados”, cresce à medida que o planejamento aeroportuário e suas ações destinadas à 
ampliação de capacidade não acompanham as alavancadas taxas de crescimento de demanda 
do setor, compondo a realidade de muitos complexos aeroportuários. Atualmente, no cenário 
brasileiro, observamos importantes aeroportos enquadrando-se na categoria de “aeroporto 
controlado” da IATA, isto é, possuindo limitações de slots, como o Aeroporto de São 
Paulo/Congonhas; enquanto outros, como o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos-
Governador André Franco Montoro, estão em vias de se enquadrar a tal categoria. Os efeitos 
de tais restrições às ofertas não se restringem aos limites setoriais das áreas de influencia 
destes “aeroportos eslotados”, influenciando toda a rede. Assim, além das questões referentes 
à segurança operacional, cabe ao órgão regulador do setor lidar com questões referentes à 
quantidade e qualidade das ofertas, assim como a propagação destes impactos, visando o bem-
estar dos consumidores. 
 
A História nos mostra uma série de formas para alocação e distribuição de slots em aeroportos 
com excesso de demanda, onde tais práticas iniciaram-se ainda nos anos 1960, limitando o 
número de direitos de operação em quatro aeroportos norte americanos já congestionados na 
época. Até os dias de hoje o assunto é extremamente polêmico, gerando imensos debates onde 
o grande impasse ocorre basicamente entre dois grupos: de um lado pequenas empresas e 
novas entrantes que buscam tais direitos para conquistar espaço no mercado e, de outro, 
grandes companhias aéreas incumbentes que detêm grande parte destes. No âmbito nacional, 
tal assunto ganha grande relevância com a criação de uma nova resolução para a distribuição e 
alocação de slots, recentemente produzida pela agência reguladora do setor no país, a ANAC 
(Agência Nacional de Aviação Civil). Para melhor compreender a problemática e os impactos 
de tais ações, buscando soluções para estes conflitos, torna-se essencial o conhecimento 
global de todo o conceito. O presente artigo busca analisar, através de uma vasta bibliografia, 
todo o histórico da distribuição e alocação de slots desde sua origem até os tempos atuais. 
 
2 A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL DE ALOCAÇÃO DE SLOTS 
Abordaremos dois casos internacionais clássicos: os Estados Unidos e a União Europeia. 
 
2.1 Estados Unidos 
Para entender a problemática existente nos Estados Unidos, é fundamental analisar a origem 
do conceito, onde vários estudos sobre slots abordam o surgimento inicial destes, que se deu 
nos Estados Unidos na década de 60, tais como Riker e Sened (1991), Jones et al (1993) e 
Hartmann (2002). O primeiro trabalho foi pioneiro na elaboração de modelagens para 
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descrever a origem política dos direitos de propriedade de slots com a criação de uma a teoria 
onde o motivo principal baseia-se no desejo de ambos os proprietários em possuir e 
concessores em conceder bens escassos. Os autores estudam o fenômeno historicamente 
dentro de quatro condições que são essenciais para a geração do sistema implantado: escassez 
do direto de operação, companhias desejando possuí-lo, órgão desejando regulá-lo e demais 
entidades que não o detêm apesar de respeitarem (como a comunidade no entorno 
aeroportuário e membros da aviação geral). 
 
O estudo de Riker e Sened (1991) é, assim, centrado na origem dos direitos de concessão de 
slots norte-americanos, fruto do imenso crescimento do tráfego aéreo na década de 60, 
tornando presente já nesta época o congestionamento dos aeroportos La Guardia, Kennedy, 
O´Hare e Washington National. Em 3 de dezembro de 1968 a agência reguladora do país 
FAA (Federal Aviation Administration) criou a High Density Rule (HDR), que submeteu 
estes quatro aeroportos a restringir a quantidade de slots no período entre 1969 a 1985. Assim, 
os slots foram distribuídos aleatoriamente entre as companhias em operação na época, onde a 
venda destes não era permitida, porém, era possível a realização de trocas do direito entre as 
companhias. Tal medida era criticada por não proporcionar uma distribuição eficaz: não 
permitia que novas entrantes operassem nestes aeroportos e também não possibilitava que 
companhias trocassem um slot mais rentável por um menos (HARTMANN, 2002). Duas 
associações da aviação geral (National Business Aircraft e Aircraft Owners and Pilots 
Association) também contestaram tal direito, afirmando que as empresas estavam sendo 
privilegiadas com o uso de infraestrutura pública. Nesta época, a Civil Aeronautics Board 
(CAB) regulamentava o setor (substituindo a Civil Aeronautics Act de 1938), formando um 
cartel em algumas localidades do país onde companhias só podiam competir em serviços, o 
que elevava a média de custos das companhias aéreas. Porém, o surgimento de novas 
entrantes na Califórnia e Texas mostrou que a competição pode gerar preços baixos e, assim, 
a CAB cessa a influencia sobre preços e rotas desregulando o setor com a aprovação da 
Airline Deregulation Act, em 1978. Isso intensifica a competição entre as companhias aéreas 
criando sistemas hub-and-spoke (onde a conectividade entre a malha passa a depender de 
alguns aeroportos principais denominados hubs que concentram rotas ligando estes aos 
demais, denominados spokes) que aumentaram ainda mais a escassez de slots, aliados à greve 
de controladores em agosto de 1981, apesar da realização de ações para tentar aliviar o 
problema como a criação de novos aeroportos e melhores programações de vôos das 
companhias aéreas. 
 
Comitês foram realizados para discutir formas de distribuição dos direitos, onde uma série de 
métodos foram abordados, como: distribuição através de direito de precedência (grandfather 
rights), open skies, designação por parte do regulador (no caso, a FAA), sorteios e leilões. 
Com exceção do direito de precedência, a maioria das companhias incumbentes possuía 
receio na adoção destas políticas por suposições óbvias: open skies e sorteios poderiam retirar 
os direitos possuídos, leilões atribuiriam valor aos slots e gerariam custos inexistentes até o 
momento e, por fim, distribuições realizadas pela FAA poderiam ter muita influencia política, 
o que as tornava imprevisíveis. Além disso, justificava-se que novas entrantes adquiririam 
slots ao protestá-los às companhias maiores, que cederiam; porém não conseguiriam 
manterem muitas destas operações a ponto de se tornarem eficientes na competição. De fato, a 
bibliografia aponta que dez novas entrantes surgiram nos EUA após a desregulação do setor, 
mas apenas uma tornou-se grande a ponto de ser competitiva com as demais empresas do 
mercado do transporte aéreo. Além disso, a limitação de capacidade elevando preços nos 
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horários de pico, embora desejável por economistas, não era agradável para empresas e 
passageiros por poder gerar monopólio em preços, e também não era desejável à aviação geral 
por poder gerar exclusão. O órgão regulador (FAA) também rejeitava esta medida, julgando 
que poderia ser fruto de perda de controle. 
 
Alguns métodos foram testados temporariamente, como loterias bimestrais por parte do 
regulador que não se tornaram satisfatórias já que novas entrantes e pequenas empresas 
continuavam sem obter um número de operações satisfatório para tornarem-se competitivas, 
assim, grandes companhias operavam a maioria dos slots, até mesmo os não lucrativos por 
medo de perderem o direito de operação (por falta de uso). Além disso, em 1982 instituiu-se 
um sistema experimental de compra e venda de slots por seis semanas que apresentou algum 
sucesso no comércio entre empresas atuantes, porém continuava havendo exclusão de 
pequenas empresas e novas entrantes. Tais fatos geraram grande impasse: de um lado grandes 
empresas atuantes, e, de outro, pequenas empresas e novas entrantes. 
 
Pensando em alternativas para resolução do conflito, o governo busca no órgão Office of 
Management and the Budget (OMB) a geração de regras para regulação baseadas em custo-
benefício. Porém, uma evidente divergência de interesses entre a OMB e a FAA ocorre, onde 
a OMB mostra-se a favor da privatização defendendo, assim, os interesses dos menos 
privilegiados (aviação geral e pequenas empresas/novas entrantes). Já a FAA mostra-se a 
favor da manutenção do direito de precedência das atuantes defendendo, assim, os interesses 
das grandes companhias incumbentes. Instituiu-se então, no fim de 1985 e início de 1986, um 
sistema de compra e venda de slots para mercados domésticos que garantia o direito de 
precedência, mesclando estas duas formas de distribuição. Assim, empresas perderiam direito 
de operação de slots que não possuíssem índices de utilização superiores a 65% durante dois 
meses; e também foi atribuído a estes números de prioridade em caso da FAA necessitar 
suspender o direito para utilizá-los no programa Essential Air Service. Desta forma, slots não 
representavam um direito de propriedade, mas sim um direito de operação sujeito a controle 
por parte do regulador, podendo ser cancelado a qualquer instante para satisfazer suas 
necessidades. 
 
Após muitas avaliações nos anos 80 e 90 constatou-se que a HDR fere a competição 
favorecendo injustamente as empresas incumbentes (US GAO, 2008). O United States 
Government Accountability Office (US GAO) publicou, em 1991, um estudo concluindo que 
o número de compras de slots por parte das novas entrantes era mínimo, assim, estas empresas 
eram desfavorecidas com o sistema. Em resposta a isso a FAA mudou temporariamente, em 
1992, a legislação (por dois meses), onde o uso mínimo dos slots passou a ser de 80%, e os 
slots que seriam redistribuídos (ou os novos slots à surgirem) seriam de prioridade de 
empresas com pequena presença nos aeroportos, ou seja, aquelas que possuíssem menos de 
doze slots. Mesmo após estas medidas a FAA admitiu que a operação de novas entrantes 
ainda era difícil. Assim, entrou em vigor a Aviation Safety and Capacity Enhancement que 
passou a permitir que novas taxas denominadas Passenger Facility Charges (PFCs) fossem 
cobradas dos passageiros com o intuito de compor um fundo destinado a ações para aumento 
de capacidade (HARTMANN, 2002). No estudo da ANAC (ANAC, 2006), temos que tal 
distribuição de slots norte-americana não foi eficiente. Utilizando dados da US GAO (1999), a 
agência brasileira mostra que a concentração de slots em uso pelas grandes incumbentes 
aumentou entre 1986 e 1999. 
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Anos mais tarde, em 2000, o congresso decidiu que a HDR deveria ser retirada totalmente dos 
aeroportos LaGuardia, JFK, e O’Hare até 2007, o que gerou a proposta da FAA (em 2006) 
para adoção de datas de expiração aos slots, onde ocorreria uma redistribuição de 10% destes 
por ano. Porém, a elaboração de tais procedimentos não foi concluída até 2007. Assim, novas 
propostas foram lançadas, onde a mais recente (lançada nos meses de abril e maio de 2008) é 
muito semelhante à proposta de 2006, continuando a manter a maioria dos slots sobre direito 
de operação das empresas incumbentes. Porém, neste novo documento, a parcela destinada à 
redistribuição seria alocada entre as empresas através de leilões. A FAA propõe utilizar tais 
fundos para mitigar custos atribuídos ao próprio órgão regulador e às empresas aéreas, 
gerados por atrasos na cidade de Nova York. Em resposta, o US GAO emitiu em 30 de 
setembro de 2008 um relatório informando que a FAA não possui autoridade para realizar 
leilões de slots em aeroportos. Este documento contesta a emissão da FAA, afirmando que o 
Congresso garante autoridade ao órgão regulador para coletar taxas de diversas formas, mas 
não aborda a questão de distribuição de slots em aeroportos. Dessa forma, não há 
embasamento legal para que este realize leilões com os slots dos aeroportos, nem administre o 
uso destes fundos. 
 
Em comparação ao mercado como um todo, as operações de compra e venda de slots ainda 
ocorrem em pequena escala nos EUA, onde se admite a hipótese de que o planejamento de 
companhias é algo muito particular, assim, um dado horário de operação depende de outros 
diversos fatores (disponibilidade de aeronave, tripulação, entre outros) que podem não 
coincidir entre companhias devido a malhas incompatíveis (JONES et al, 1993). Apesar da 
existência deste mercado secundário formal para comercialização de slots exclusivamente em 
vôos domésticos nos EUA, tais processos são raramente executados em outros países, onde 
ainda prevalece apenas o direito de precedência (HARTMANN, 2002). 
 
2.2 Estados Unidos 
Jones et al. discutiram, em 1993, a problemática existente no Aeroporto de Heathrow, na 
Inglaterra. Sob administração da British Airports Authority (BAA), o aeroporto possui 
capacidade limitada através de restrição no número de slots disponibilizados às companhias 
aéreas. As novas medidas de desregulação do setor, que entraram em vigor em 1993, 
basearam-se na observação do ocorrido nos EUA e na indústria de ônibus da Inglaterra, que 
mostraram alta competição e baixos preços mesmo em mercados com poucos grupos de 
empresas, desde que a livre mobilidade (entrada e saída) das companhias seja possível. 
Assim, dificuldades de novas entrantes em aeroportos podem tornar a competição 
enfraquecida, como problemas para adquirir slots em aeroportos como Heathrow e Gatwick. 
O estudo aborda a origem dos slots da Europa, onde, apesar da sofisticada precificação não 
convencional de taxas de pouso e decolagem dependentes dos horários (e não do tamanho das 
aeronaves), a demanda por slots em Heathrow e Gatwick já ultrapassava a capacidade do 
aeroporto em 1991. 
 
Assim, são formados comitês denominados Airport Scheduling Comittees (ASCs) para 
otimizar a programação de vôos, através da capacidade declarada pela autoridade 
aeroportuária. As companhias enviam a programação desejada para o comitê com seis meses 
de antecedência, e os slots são distribuídos de acordo com os itens: 1. direito de precedência: 
as companhias que já possuíam slots continuam com tal direito no ano seguinte; 2. use it or 
lose it: os slots que não atingiram uma dada porcentagem de utilização anual serão 
redistribuídos no ano seguinte; 3. prioridade para serviços regulares: terão prioridade na 
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aquisição dos slots disponíveis aquelas companhias que disponibilizarem serviços regulares; 
4. outros fatores: se não for possível a distribuição através dos itens anteriores, novos 
atributos serão seguidos para classificação, como planejando para reduzir o tempo de vôo à 
luz do dia, entre outros. Desta forma, ocorrem duas conferências por ano para troca de slots 
entre as companhias aéreas. Tais processos necessitam de aprovação do comitê. Não é 
permitida a compra e venda de slots. Além disso, outras regras especiais são impostas aos 
aeroportos de acordo com suas particularidades, como a não disponibilidade de slots para 
aviões cargueiros e aviação geral em Heathrow. 
 
No início da década de 90, a Comissão Européia propôs reformas a estas regras em vigor, 
com o intuito de fazer com que novas entrantes passassem a ter mais condições de adquirir 
slots. Duas medidas foram propostas: uma medida radical, onde as companhias já 
estabilizadas no setor cediam slots caso novas entrantes não consiguissem tal direito dentro de 
3 horas da programação desejada; e uma segunda abordagem com maior chance de 
aprovação, onde 50% dos slots seriam de prioridade das novas entrantes. 
 
Outra medida freqüentemente utilizada por aeroportos europeus é a restrição de capacidade 
por meio da precificação, este conceito será detalhado no terceiro capítulo deste artigo. 
Porém, há obstáculos para realização de tal pratica como informações incertas e imprecisas a 
respeito da real capacidade de todo o sistema e dos custos das operações. Assim, muitas 
incertezas são geradas dificultando a realização de uma precificação capaz de gerar este 
equilíbrio. Tal fato faz alguns especialistas recomendarem a utilização de leilões para 
distribuição de slots, onde se afirma ser o método mais eficiente devido às características do 
mercado. 
 
Este processo pode ser executado por diversas formas em diferentes intervalos de tempo. 
Leilões realizados em curtos períodos, como de 6 em 6 meses, mudam completamente a 
programação das companhias periodicamente, o que pode não ser interessante aos 
passageiros; por outro lado pode existir um só leilão para fazer a distribuição permanente, 
com troca de slots entre as companhias para correções na distribuição destes. Mesclando estes 
dois exemplos extremistas pode-se criar uma forma alternativa, como leilões de slots com 
validade de sete anos, porém, reserva-se uma parcela destes para ser leiloada em períodos 
menores, de 6 em 6 meses (Hulet et al, 1999). Baseando-se neste conceito, duas formas de 
leilão foram analisadas pelos autores: 
 
• Leilões Simples: propostos por Grether el al (1989), baseiam-se em lances fechados 
individuais por slots onde as companhias fazem todos os lances de uma única vez. Isso gera 
muitos problemas já que os lances podem ser incompatíveis, onde pares de slots podem ter 
um dos horários (pouso ou decolagem) em comum. Mesmo aplicando separação aos lances 
(distinguindo-os, lances apenas para pouso e lances apenas para decolagens), as companhias 
poderiam adquirir combinações não desejáveis ou até impraticáveis (por exemplo, horários 
muito curtos entre pousos e decolagens ou duas operações similares como dois pousos/duas 
decolagens). Assim, tal medida necessitaria de um intenso planejamento de troca e permuta 
entre slots, onde aplicações temporárias mostram sua ineficiência. Conclui-se que, apesar dos 
inconvenientes já apontados, os tradicionais métodos de divisão por precedência ainda 
possuem maior eficiência. 
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Leilões Combinatórios: proposto por Rassenti et al (1982), consiste em um sistema onde as 
companhias escolhem combinações de operações e alternativas, formando um complexo 
conjunto de dados. Uma ferramenta computacional avançada necessitaria ser empregada, 
realizando a divisão de acordo com as escolhas e alternativas. Este processo envolve uma 
série de fatores que os tornam muito complexos, assim, sua aplicação nunca foi testada, nem 
para programações mais simplificadas. Os autores aconselham tal teste antes de realizar 
estudos focados na implantação desta divisão para distribuição de slots em aeroportos. 
 
Para comercialização destes direitos, Jones et al (1993) sugerem que os slots (atualmente 
classificados como “direitos de colonizadores” denominados squatters rights) sejam 
convertidos em reais direitos de propriedade, alegando que esta prática forneceria a confiança 
necessária para a comercialização destes. Tal confiança não é encontrada hoje já que, ao 
vender-se um slot, companhias desejariam altos valores por estes devido ao fato de serem 
fontes atuais de lucro que podem ser mantidas ativas por tempo indeterminado. Porém, ao 
comprar-se slots, companhias desejariam pagar baixos valores, visto que estas correm o risco 
de perderem tal direito a qualquer momento. Os autores apostam na política de compra e 
venda, dizendo que esta tornaria o comércio de slots mais freqüente, possibilitaria novas 
entrantes operarem mesmo não os possuindo, torná-los-ia um ativo das empresas aéreas e 
possibilitaria a venda destes para companhias em dificuldade. Todos estes fatores acima 
foram observados nos EUA, porém a International Air Transport Association (IATA) ainda 
defende a distribuição de slots para o mercado internacional por meio do direito de 
precedência. Assim, Jones et al (1993) apóiam a implantação neste cenário de algo 
semelhante ao existente nos EUA, restringindo mercados, ou seja, atuar exclusivamente no 
setor doméstico para não ir contra os princípios da IATA. Porém, é apontada a possibilidade 
de tais ações não terem a mesma atratividade dos EUA, devido à diferença de tamanho entre 
os países que reflete diretamente na quantidade de vôos domésticos. É apontada no artigo a 
existência de subsídios cruzados nos aeroportos administrados pela BAA, assim, quando é 
previsto que áreas comerciais irão aumentar sua lucratividade, as taxas aeroportuárias 
costumam cair. Porém, os autores reportam que tal mudança não é repassada para os preços 
das passagens aéreas, já que os slots dificultam a entrada de novas entrantes e, assim, diminui 
a concorrência. Dessa forma as companhias aéreas são as únicas beneficiárias, e a pesquisa 
mostra que, para estabelecer-se menores preços em um mercado mais competitivo, estudos 
devem ser realizados para otimizar o planejamento e a redistribuição de slots. Assim, slots 
tornam-se grande empecilho para criação de mercados mais competitivos e com menores 
preços. 
 
A atual forma de alocação de slots na União Européia, estabelecida pelo Regulamento 
793/2004, de 21 de abril de 2004, ainda autoriza apenas a permuta de slots (proibindo o 
comércio) e garante às incumbentes o direito ao precedente histórico, desde que este apresente 
uma utilização de 80%. Os slots retirados ou devolvidos são colocados em uma grade para 
realocação, na proporção de 50% para novos entrantes e 50% para incumbentes. 
Paralelamente, o conceito de novo entrante foi modificado pelo Regulamento 793/2004 para 
torná-lo mais abrangente: considera-se como tal a empresa que não possua mais que 5% dos 
slots disponíveis em um determinado aeroporto no qual pleiteia novos slots. Outro item 
importante do regulamento diz respeito à possibilidade de se resguardar slots para a aviação 
regional, em especial as chamadas “linhas essenciais” ou “public service obligation”, que 
recebem subsídios (SEAE, 2006). Buscando melhorar ainda mais a eficiência da distribuição 
européia de slots, os comitês estão em atual debate sobre outras práticas, como possibilidade 
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de criação de um mercado de slots; instituição de leilões para novos slots ou slots da grade; e 
até mesmo uma proposta de redistribuição de slots considerando a regra do precedente 
histórico por meio de sorteio. 
 
3 MÉTODOS PARA CONTROLE DE CONGESTIONAMENTOS EM 

AEROPORTOS 
 
Em termos gerais, podemos classificar os aeroportos em dois grupos: congestionados e não-
congestionados; onde, para este segundo grupo, cabe a opção de controlá-lo ou não. O 
diagrama abaixo (Fig. 1) ilustra tais categorias e estratégias; onde, nos dias de hoje, a 
estratégia combinada consagra-se como a mais utilizada pelos aeroportos. 
 

 
Figura 1: Tipos de aeroporto e diferentes estratégias a serem adotadas 

Fonte: dos autores, 2009 
 
Czerny (2006) estudou dois métodos distintos destinados ao controle de congestionamento 
nos aeroportos: limitação de slots e precificação. O primeiro controla a quantidade de 
operações limitando o número de slots disponíveis às companhias aéreas; enquanto o segundo 
eleva as taxas de pouso e decolagem das aeronaves com a função de fazer com que 
companhias disponibilizem menos vôos nestes aeroportos. O pesquisador afirma que a 
maioria dos slots nos aeroportos são distribuídos através do direito de precedência das 
atuantes: tal fato garante a continuidade das operações das companhias, mas não leva em 
consideração diversos fatores sobre os custos operacionais das empresas, dificultando uma 
distribuição eficiente destes. Para uma administração eficiente é necessário que os slots 
estejam coerentemente distribuídos entre as companhias aéreas e, para isso, é preciso que as 
administradoras possuam informações precisas sobre custos operacionais das empresas e 
comportamento do consumidor. Com estas informações é possível avaliar como as tarifas são 
repassadas para os clientes e como os preços e a diminuição da oferta (devido à limitação de 
slots) impacta na demanda.  
 
O mercado do transporte aéreo possui a característica de rede, onde os aeroportos fornecem 
serviço complementar uns aos outros, já que um mesmo vôo liga vários aeroportos. Assim, o 
aumento do uso de slots em um aeroporto alavanca a utilização de slots nos demais. O estudo 
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analisa esta demanda complementar, mostrando que, quando a capacidade é limitada através 
do aumento nas tarifas, o número de operações não é precisamente estabelecido, gerando 
maiores imprecisões no planejamento para prever a demanda. Para realizar a modelagem e 
comparar os dois métodos de controle de congestionamento nos aeroportos, estipulou-se que 
os slots são corretamente distribuídos por leilões entre as companhias. 
 
 O estudo conclui que, devido a efeitos de rede, aeroportos pertencentes a mercados 
monopolistas tendem a realizar a limitação de capacidade através da elevação das tarifas de 
pouso e decolagem, devido à falta de concorrência, o que acaba impactando toda a rede. 
Assim, os resultados da pesquisa apontam a necessidade de regular aeroportos monopolistas 
para evitar efeitos de rede, devido a existência da demanda complementar. 
 
4 RELAÇÕES CONTRATUAIS ENTRE COMPANHIAS E ADMINISTRADORAS 
 
Hartmann (2002) analisa historicamente a questão dos slots e mostra, empiricamente, outra 
decisão das empresas ao escolher mercados de atuação: a influência de relações contratuais 
(entre aeroportos e empresas aéreas) sobre as decisões das companhias em disponibilizar 
operações entre dois aeroportos. Para tal analise, utilizou-se uma base de dados de 
aproximadamente 1700 vôos diretos entre cidades servidas por aeroportos de médio e grande 
porte. O estudo analisa três tipos de relações contratuais entre administradoras aeroportuárias 
e companhias aéreas: compensatória, residual e híbrida.  
 
Segundo Ashford et al (1999), na relação compensatória a administradora arca com os custos 
totais do aeroporto, e, assim, as taxas destinadas às companhias aéreas (taxas de pouso e 
decolagem) são mais altas. Porém, neste tipo de acordo o risco é absorvido pelo aeroporto, 
que necessita atingir a freqüência de passageiros esperada. Já na relação residual as taxas 
destinadas às empresas aéreas são menores, já que estas são responsáveis pelo pagamento das 
necessidades líquidas do aeroporto através de um rateio. A relação hibrida é uma junção de 
ambos os conceitos, mesclando-os. Os resultados do estudo indicam que empresas aéreas 
estão mais propícias a iniciar operações (isto é, novas entrantes estão mais propícias à 
entrarem) em aeroportos que utilizam contratos híbridos do que residuais. Dessa forma, 
companhias estão mais sujeitas a iniciar operação em aeroportos que utilizam contratos 
compensatórios do que híbridos. Isso reflete a questão de que contratos híbridos combinam 
ambos os elementos: são mais restritivos que os contratos compensatórios, porém menos 
restritivos que os residuais. 
 
Ainda segundo os autores, isto ocorre pelo fato de contratos residuais (onde as companhias 
aéreas assumem os riscos de quedas na demanda) tendem a ser mais longos e darem mais 
direitos às companhias do que os contratos compensatórios, como a cláusula majority-in-
interest (MII), onde os votos das companhias aéreas têm grande parcela na decisão de 
aprovação de planos de desenvolvimento dos aeroportos. Assim, companhias podem não 
aprovar planejamentos que incentivem e favoreça novas entrantes, como empresas low-cost 
low-fare. 
 
Os custos híbridos, por sua vez, foram criados para pequenas empresas possuírem maior 
facilidade ao entrar em novos mercados, ganhando presença nos aeroportos, o que favorece a 
competitividade das companhias. Este sistema é um meio termo entre os demais, gerando 
contratos de maior validade e maior participação das companhias nas decisões estratégicas 
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dos aeroportos do que nos contratos compensatórios, porém, menor validade e menor 
participação das companhias aéreas nas decisões estratégicas dos aeroportos do que nos 
contratos residuais. Além disso, os pesquisadores concluem que rotas originadas em 
aeroportos com restrição de número de slots tendem a possuir preços mais elevados, assim 
como em aeroportos que possuem exclusividade de operações de determinada companhia 
aérea. 
 
5 ANÁLISE DA REALIDADE BRASILEIRA: ESTUDO DA CONCENTRAÇÃO DE 

SLOTS E ANÁLISE DE MECANISMOS DE REGULAÇÃO 
 
Até pouco tempo atrás, alguns aeroportos nacionais começavam a apresentar problemas de 
capacidade e infraestrutura: Santos Dumont (Rio de Janeiro), Pampulha (Belo Horizonte), 
Congonhas (São Paulo) e Juscelino Kubitschek (Brasília). A redução da oferta de vôos das 
empresas nos anos de 2002 a 2004, ocasionado por diversos fatores (desaquecimento da 
economia, code-share entre empresas e controle de oferta pelo regulador), atenuou por algum 
tempo a movimentação nesses aeroportos, mas a expansão do setor nos últimos dois anos 
recolocou o assunto em pauta (SEAE, 2006). Em Santos Dumont e Pampulhas, voos tiveram 
que ser transferidos, com remanejamento de tráfego para os aeroportos de, respectivamente, 
Galeão e Confins. Em Congonhas, limites estritos de movimentação horária foram impostos 
em 2007. 
 
A situação de congestionamento de aeroportos e dificuldades de expansão da infraestrutura 
existente, combinada à concentração do mercado doméstico em poucas companhias aéreas (o 
chamado “duopólio TAM-Gol”), fez com que o problema da dominância de slots se 
materializasse no Brasil. A intenção aqui é realizar um estudo da concentração das 
freqüências de voo no País, com aplicação para o Aeroporto de São Paulo/Congonhas. A 
Tabela 1 a seguir elenca os poucos competidores participantes das rotas a partir daquele 
aeroporto, em junho de 2009, bem como suas respectivas participações de slots: 
 

Tabela 1 : Competidores presentes em Congonhas e suas porcentagens de slots (junho, 2009) 
Empresa slots (%) 

Gol 44 
Oceanair 7 
Pantanal 7 

Tam 42 
Fonte: HOTRAN+/NECTAR, 2009 

 
Realizamos um estudo da evolução da concentração de slots no Aeroporto de Congonhas, ao 
longo dos últimos dez anos (período 1999-2009). Foram utilizados dados da Base HOTRAN+ 
do Núcleo de Economia dos Transportes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(NECTAR/ITA). Essas informações se referem a dados secundários dos mapas de voos 
HOTRAN, da ANAC, e que receberam tratamento e inúmeras correções nos dados brutos. O 
gráfico a seguir apresenta a evolução do share de slots em Congonhas por grupo de 
companhia aérea: 
 
Pode-se notar, pela Figura 1, que o aeroporto foi marcado pela concentração em dois grandes 
“duopólios” ao longo dos dez últimos anos: TAM/Varig até 2006 e, mais recentemente 
TAM/GOL. Pequenas e médias empresas regionais/nacionais no total chegaram a possuir 
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quase 30% das slots deste aeroporto, onde tal valor oscilou entre 20% e 30% até o ano de 
2005. A partir de 2005, esta fatia de mercado caiu para 10% e se manteve nesse patamar 
desde então. 
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Figura 2: Dados de Share de Slots (Decolagens Regulares) em Congonhas 
Fonte: Hotran+/NECTAR e cálculos próprios  
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Figura 3: Número de participantes em Congonhas (Decolagens) 
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Fonte: Hotran+/NECTAR e cálculos próprios 

Passemos a um estudo mais detalhado da evolução dos níveis de concentração do Aeroporto 
de Congonhas. Esse detalhamento está apresentado na Figura 3a seguir. Nele, pode-se 
observar que o número de companhias aéreas detentoras de slots no aeroporto caiu ao longo 
dos últimos dez anos (de doze para quatro). Porém, o número de grupos participantes teve 
uma queda menor (de sete/oito para quatro), justificando que, no passado, havia mais 
empresas menores que operavam em nome de grandes grupos (ex. Rio Sul e Nordeste, 
operando pela Varig). 
 
A última série contida na Figura 3 exibe o chamado “Número de Competidores Efetivos”. 
Essa métrica de concentração é baseada no índice de Herfindhal-Hirshman (HHI). O HHI 
pode ser calculado da seguinte forma: 
 

                         

(1) 

 
onde ne é o Número de Competidores Efetivos, si é o share da empresa i em um mercado com 
n empresas. Assim, ao analisarmos a evolução do Número de Competidores Efetivos no 
aeroporto, veremos que a situação de dominância por parte de um duopólio é 
consideravelmente estável, com exceção do período do codeshare entre as empresas Varig e 
TAM, quando as duas empresas fizeram ajustes consideráveis na malha (com a empresa Gol 
crescendo nestes mercados). 
 
As conclusões acima apontam para uma elevada concentração de slots em poucas empresas 
aéreas, e para a necessidade de se incrementar a contestabilidade aos mercados oferecidos a 
partir do aeroporto central da capital paulistana. Tais trazem à tona a necessidade de 
regulamentar a distribuição de slots no país, onde até pouco tempo atrás não se apresentava 
critérios transparentes quanto à disciplina da alocação dos slots nos aeroportos (predominando 
o direito de precedência das atuantes). Em 2000, por exemplo, houve a Portaria n°569/GC5 
do Comando da Aeronáutica, estabelecendo que nenhuma companhia aérea poderia deter 
mais de 37% de slots em um aeroporto. Porém, não foram criados critérios para realização da 
redistribuição deste excedente, que poderia ser requisitado por outras empresas. Além disso, a 
Portaria n°569/GC5 dispunha de demais regras apenas para manutenção do HOTRAN, não 
referindo-se à questão dos slots. Assim, foi emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), em 2006, a resolução nº 2, cogitando o sistema de rodízio de alocação de slots. A 
resolução propunha grades de rodízio de slots entre as companhias aéreas, onde a posição 
destas nas grades era estabelecida através de sorteio. Companhias escolheriam os slots que 
desejam operar, uma por vez de acordo com a posição na grade, onde haviam grades distintas 
para empresas atuantes e novas entrantes: a cada duas escolhas de pares de slots para 
empresas atuantes, ocorreria uma escolha para empresas entrantes. Empresas entrantes 
passam a ocupar a grade das empresas atuantes após possuírem três pares de slots. Além 
disso, a resolução determinava que, para que as companhias possam operar os horários 
escolhidos, a taxa mínima de utilização destes slots deveria ser de 80% (regularidade e 
pontualidade).  
 
A Secretaria de Acompanhamento Econômico/Coordenação Geral de Transporte e Logística 
(SEAE) publicou, em 2006, sugestões a esta nova proposta do regulador, descrevendo que, 
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apesar desta resolução apresentar grande avanço quanto ao regramento e atuação da 
autoridade reguladora pré-existente, existem pontos de certa forma obscuros e outros dignos 
de tratamento diferenciado ao longo do texto. Um destes pontos é a necessidade de 
caracterização mais detalhada sobre empresas entrantes, evitando que empresas incumbentes 
possam reduzir preços e estrangulá-las. Tal detalhamento é necessário para diminuir o poder 
das incumbentes, permitindo às entrantes a formação de massa de vôos suficiente para que 
fosse possível a concorrência direta com as empresas já atuantes nos aeroportos, ponto já 
trabalhado no último regulamento europeu. Além disso, a SEAE aponta que a distribuição 
assimétrica de slots entre empresas entrantes e incumbentes ainda reforça a precedência das 
atuantes, reduzindo a possibilidade de entrada efetiva de nova empresa nestes mercados. 
Propõe-se, então, uma melhor distribuição de slots entre as grades de rodízio e a migração de 
slots entre as grades, de forma a garantir a possibilidade de real competição com as demais 
empresas aéreas em operação. 
 
Esta resolução foi substituída, em 2008, por uma nova resolução que entraria em vigor em 1º 
de janeiro de 2009, quando seria revogada a resolução nº 2, de 3 de julho de 2006. Esta nova 
resolução classifica as companhias entrantes e atuantes através dos seguintes critérios: 1. 
média de atraso em minutos nas decolagens; 2. quantidade de vôos cancelados em relação ao 
total de vôos previstos; e 3. quantidade de incidentes e acidentes em relação ao total de horas 
voadas. A quantidade de pares de slots a serem alocados às entrantes é calculada mediante a 
aplicação, ao total de pares de slots atribuídos a cada atuante, do fator de redistribuição (FRE) 
dado pela seguinte fórmula: 
 

      
 
O FRE é expresso em valores percentuais, até a quarta casa decimal, abandonando-se as 
demais, e limitado ao valor máximo de 20%. O somatório dos slots destinados às novas 
entrantes é repartido igualmente entre estas empresas. A etapa de realocação de pares de slots 
entre as atuantes consiste na redistribuição de até 20% dos pares de slots que remanescerem 
após aplicação do FRE, e são distribuídos através da classificação dos critérios mencionados 
anteriormente, criando índices de desempenho (ID) para as empresas atuantes. Assim, os 
direitos são retirados daquelas atuantes que possuírem ID abaixo da média, passando a fazer 
parte do FRA que irá compor o FRE destinado as entrantes, através da fórmula: 
 

      
 
O FRA é expresso até a quarta casa decimal, abandonando-se as demais, e limitado ao valor 
máximo de 20%. Toda atuante que apresentar ID inferior ao ID médio das atuantes tem, pelo 
menos, um par de slots retirado. Continua prevista a obrigatoriedade de utilização mínima de 
80% dos slots durante os trimestres e companhias não poderão deixar de utilizá-los por 
período superior a 30 (trinta) dias consecutivos. A troca de slots somente poderá ocorrer na 
base de um para um, vedada sua comercialização sob qualquer forma. Além disso, a resolução 
argumenta o uso de leilões de slots para casos específicos, como no surgimento de novos slots 
em virtude de eventuais expansões da capacidade dos aeroportos, informando que existirá 
uma legislação específica para estes procedimentos. 

Onde: 
A = número de atuantes; 
E = número de entrantes. 

Onde: 
A = número de atuantes; 
E = número de entrantes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo buscou apresentar a temática que envolve a distribuição de slots em 
aeroportos congestionados, à luz de um estudo de caso da concentração das frequências de 
voo em poucas empresas no Aeroporto de Congonhas/São Paulo.  Apesar da origem ainda na 
década de 60, a distribuição de slots entre companhias aéreas em aeroportos congestionados 
permanece sendo motivo de enormes impasses por todo o mundo até os dias de hoje. As 
abordagens ainda são praticamente exclusivas para mercados domésticos, onde a problemática 
pode ser abordada em duas óticas distintas. Uma primeira abordagem baseia-se em 
possibilitar uma distribuição de slots eficiente capaz de estimular a competição entre 
empresas, gerando baixos preços e bem-estar econômico aos consumidores. Partindo de outro 
ponto de vista, uma eficiente distribuição de slots em aeroportos congestionados pode ser 
abordada como a alocação destes entre os agentes capazes a realizar seu uso. Em um contexto 
econômico, a melhor utilização dos slots pode ser encarada como a maximização das receitas 
obtidas através destes. 
 
De acordo com a literatura apontada nesta pesquisa, nota-se uma grande divergência de 
opiniões e interesses ao estipularem-se métodos para tal distribuição, onde a problemática 
refere-se também a questões de intenso cunho político que tornam os impasses ainda mais 
difíceis de serem solucionados. Até mesmo nos EUA, país pioneiro na aplicação do conceito, 
soluções mostram-se ainda muito distantes de serem obtidas. Porém, podemos notar que o 
controle da demanda através da limitação de slots é mais bem aceito quando medidas de 
“escape” para a aviação geral são consideradas, como aeroportos próximos para uso quase 
que exclusivo desta categoria. Isto mostra a grande importância desta modalidade (aviação 
geral) no planejamento aeroportuário. No Brasil, resoluções para o problema ainda estão em 
fase inicial, onde apenas espelhar-se em práticas e experiências internacionais pode não geram 
soluções plausíveis, devido a diferença entre estes distintos cenários. 
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RESUMEN 
El transporte aéreo ha sido uno de los grandes motores del turismo internacional, especialmente el 
intercontinental. En este sentido, el turismo internacional se incrementó en casi un 450 % en los últimos 40 años. 
Ello ha sido muy positivo, pues ha contribuido a transferir las rentas desde los países ricos hasta los pobres, 
fomentando también, entre otros aspectos, el conocimiento intercultural, siendo además una de las grandes 
aspiraciones de la sociedad del bienestar. No obstante, los impactos negativos de estos movimientos turísticos 
son severos, pues el consumo energético ante un escenario de agotamiento del petróleo, acompañado de un 
encarecimiento de este producto, más el impacto ambiental de las emisiones nocivas, deja en entredicho la 
continuidad de la actual tendencia ascendente del turismo internacional, sobre todo del intercontinental que es el 
que más ha aumentado en los últimos años. Exponemos en este trabajo algunos escenarios representativos de las 
rutas aéreas turísticas más utilizadas entre los años 2002 y 2006, como muestra de la actual tendencia dentro de 
un contexto sostenible de la movilidad turística. 
 
ABSTRACT 
Air transport has been one of the major drivers of international tourism, especially intercontinental tourism. 
Thus, international tourism grew by nearly 450% in the last 40 years. This has been very positive, has helped to 
transfer income from rich to poor states. Similarly, it would also promote interculturalism is also one of the great 
aspirations of the welfare society. However, the negative impacts of tourism are very important, because energy 
consumption in a scenario of running out of oil, with a high price for this product, over the environmental impact 
of emissions, threatening the continuity of the current upward trend of international tourism, especially 
intercontinental tourism is the biggest increase in recent years. In this paper, we present some scenarios covering 
air routes to major tourist flows between 2002 and 2006, as shown by the current trend within a context of 
sustainable tourism mobility. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
El gran desarrollo experimentado por el turismo internacional en los últimos sesenta años, 
pues según la Organización Mundial del Turismo (OMT), ha pasado de los 25 millones que se 
registraron en 1950, a los 924 millones en 2008, ha contribuido a incrementar 
considerablemente el transporte aéreo. En efecto, en una parte significativa de los 
desplazamientos internacionales -por motivos de distancia, escasa disponibilidad de tiempo e 
incluso menor coste en la actualidad-, se hace uso del avión, si bien todavía es más interesante 
el dato de que los turistas internacionales esperados para el año 2020, alcanzarán la cifra de 
los casi 1.6 mil millones, presionando aún más la demanda de transporte aéreo. 
 
Es objetivo de esta comunicación, hacer una reseña de los principales retos a los que se 
enfrenta el transporte aéreo turístico en la actualidad, partiendo además de la situación 
esperada para este transporte en los próximos años. 
 
Bien es verdad que el desarrollo del transporte aéreo, especialmente de larga distancia, ha 
contribuido -y además de forma muy positiva-, al progreso de las economías del sur vía 
ingreso de divisas. No obstante, ante un escenario de agotamiento energético, del dominio del 
abastecimiento de esta energía por parte de algunos países y especialmente también las 
emisiones nocivas que genera el transporte aéreo, pone en tela de juicio el desarrollo ilimitado 
del transporte aéreo turístico, más aún el intercontinental. 
 



276   
Así pues, en este trabajo vamos a exponer algunos corredores aéreos representativos de las 
rutas turísticas más importantes en la actualidad, así como su tendencia, en aras de analizar, 
de forma objetiva, el escenario al que se enfrentará el transporte aéreo y el turismo en un 
futuro relativamente cercano. 
 
2 TRANSPORTE TURÍSTICO Y DESARROLLO DE LOS PAÍSES DEL SUR 
Cuando aludimos a los países del sur, nos referimos a un conjunto de estados donde el índice 
de desarrollo humano es menor en comparación con los países más desarrollados del norte. 
En efecto, El Índice de Desarrollo Humano (IDH), se elabora para todos los países del 
Planeta y se basa en tres parámetros fundamentales: 1.- Producto Interior Bruto (PIB) real per 
capita y en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA); 2.- Índice de escolaridad; y 3.- Índice de 
esperanza de vida. A partir de ahí se elaboran otros índices que se incluyen en el cómputo, 
como por ejemplo la tasa de alfabetización, etc. De cualquier modo, no es una clasificación 
enteramente objetiva, por cuanto algunos estados meridionales, como es el caso de Australia, 
se posicionan entre los diez primeros países del mundo con mayor desarrollo, al igual que 
Chile entre los 40 primeros. 
 
No obstante, es muy sintomático que solo tres países (Australia, Japón y Nueva Zelanda), se 
encontrasen en 2004 entre los veinte primeros del mundo con el desarrollo humano más alto, 
correspondiendo los diecisiete restantes a la Europa Occidental y a América del Norte. Esto 
pone de manifiesto que, en la actualidad, gran parte de la riqueza mundial -y a grosso modo 
del índice de desarrollo humano-, se localizase en estos países, convirtiéndolos en la principal 
fuente emisora de turistas. Pero como ya adelantaremos más adelante, la potenciación del 
turismo lejano entre los países del norte y los del sur, también conlleva una seria 
contraindicación, pues implica un gasto energético importante en comparación con otra 
situación en que estos flujos tendiesen a desarrollarse entre países más cercanos, es decir, 
entre los mismos países del norte. Ello conllevaría un menor impacto ecológico, 
especialmente porque el turismo generaría menos contaminación (sobre todo atmosférica y 
acústica), además de ocupar menos espacio para moverse. 
 
Coexisten muchas perspectivas que abordan las relaciones norte - sur y como estos últimos 
(los países más pobres), pueden tener la potestad de desarrollar su actividad turística 
valiéndose para ello de su grado de accesibilidad con los países más ricos, aunque también de 
otros parámetros (infraestructuras de alojamiento, coste de la vida, política cambiaria, etc.). 
Entre estas perspectivas tenemos algunas como las que preconizan que el turismo en el Tercer 
Mundo pretende rememorar el pasado colonial, así como perpetuar la ideología imperialista, 
al tiempo que frenar el desarrollo de entidades nacionales por parte de los habitantes de esos 
países (PALMER, 1994). Otros hacen hincapié en la imagen estrictamente colonialista como 
producto turístico que, tras visionarse en la literatura, el cine, etc., son el fundamento del 
posterior marketing turístico (STURMA, 1999). También está la perspectiva de los que ven en 
el Tercer Mundo una serie de mitos como acicate para el mencionado marketing (ECHTNER 
y PRASAD, 2003). De cualquier manera, existe la visión -particularmente desde mediados del 
siglo XX-, por el que “los turistas reciben alabanzas por ser la infantería de la democracia, 
solo porque pasan sus vacaciones en países que necesitan divisas fuertes” (GOLDSTONE, 
2003), dando lugar a ese beneficioso efecto de transferencia de capitales entre los países 
desarrollados y los que no lo son. En este sentido, la autora sigue argumentando que “los 
gobiernos, en conjunción con la banca, las instituciones financieras, los promotores turísticos 
y las agencias internacionales de préstamo que patrocinan la ayuda exterior, están 
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trabajando a marchas forzadas para remodelar los antiguos lugares conflictivos -que en 
muchos casos siguen siéndolo- y transformarlos en paraísos turísticos” (GOLDSTONE, 
2003). En la misma línea, la Organización Mundial del Turismo defiende la actividad turística 
en los países menos desarrollados, ya que los viajes de ocio “llevan a los países del sur a 
unos consumidores relativamente acaudalados, que pueden constituir un importante mercado 
para los empresarios locales y un motor de desarrollo económico sostenible para el lugar. 
Para los países en desarrollo se trata, por lo tanto, de una poderosa herramienta de 
crecimiento” (OMT, 2003). 
 
Como quiera que fuere, es indudable que el turismo conlleva una transferencia de rentas, 
aunque también es muy cierto que una buena parte de los beneficios obtenidos revierte de 
nuevo hacia los estados del norte, pues no hay que olvidar que bastantes multinacionales 
turísticas de países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España, etc. -
fundamentalmente cadenas hoteleras, tour operadores y compañías de aviación-, ostentan el 
desarrollo turístico de los países subdesarrollados. El sistema ideal sería aquel por el que los 
países del Tercer Mundo dominasen todos los sistemas de producción de la actividad turística. 
Sin embargo, esto no deja de ser una utopía, pues las iniciativas suelen proceder desde fuera, 
ya que el turismo a favor de los pobres “no puede desarrollarse sin un producto turístico o un 
flujo de turistas ya existente y los pobres no tienen tantos recursos (entre los que se incluyen 
su tiempo y su trabajo) como para arriesgarse con iniciativas que no ofrezcan a sus bienes y 
servicios unos mercados cuya viabilidad pueda demostrarse”. Por tanto, la viabilidad 
comercial es uno de los pilares básicos en los que se sostiene el turismo y, por ende, “el 
turismo solo puede florecer cuando los atractivos, los accesos y las infraestructuras reúnen la 
calidad suficiente” (OMT, 2003). 
 
No obstante, que duda cabe que uno de los principales beneficiarios de la actividad turística 
en estos países, es el empleo local, de ahí que bastantes estados del sur -o por ejemplo del este 
europeo-, perciban como una auténtica oportunidad el desarrollo turístico. Nos referimos 
especialmente a países como Malí, Zambia, la República Centroafricana, etc., donde más de 
las dos terceras partes de la población subsiste con menos de un dólar estadounidense al día 
(OMT, 2003). Si bien es cierto que el turismo nunca conseguirá proporcionarle una renta a 
toda esta población, sí que podría contribuir a paliar las severas hambrunas que padece la 
población, aunque ello conlleve la inversión de capital foráneo con todas sus repercusiones 
dentro de las leyes del capitalismo. 
 
Así pues, aún admitiendo que gran parte de estos flujos turísticos se realizan dentro de los 
mismos países -además de los adyacentes-, existe otra importante corriente de turistas que, 
cada vez más, se canaliza hacia países más distantes, sin duda y sobre todo, respaldado por los 
avances tecnológicos en transportes. De esta manera nos encontramos en una primera estancia 
y al socaire de la tecnología y su incidencia en los costes de desplazamiento, con una Europa 
del Sur, especialmente España, que se benefició sobremanera de esta circunstancia en los años 
sesenta y setenta. Con ello se puede decir abiertamente que, en estos años, se produjo una 
importantísima transferencia de rentas, sobre todo desde el Reino Unido y Alemania hacia 
España, que se puede considerar como uno de los principales valedores de la política 
económica de la época, con la connivencia, por supuesto, del régimen anterior al propiciar las 
inversiones extranjeras en España -fundamentalmente en el turismo-, desde finales de los años 
cincuenta. Así pues, el gran artífice del turismo en España y por consiguiente del despegue 
económico en este país, lo fue la extensión del motor a reacción aplicado a la aviación en los 



278   
años sesenta, permitiendo con ello la mejora de la accesibilidad en tiempo, económica, etc. 
entre los países de la Europa Central y la costa mediterránea de España. 
 
Los avances tecnológicos, especialmente en transportes, acompañado de unos precios de la 
mano de obra cada vez más costosa en los países del sur de Europa, en contraposición a los 
más alejados con una fuerza de trabajo a veces considerablemente más barata, indujo a la 
masa a desplazarse cada vez más lejos, mientras países como España pasaban de territorios 
periféricos en toda regla, a ser considerados como la inmediata periferia. Es la fase, 
coincidente a grandes rasgos con los años ochenta, del desarrollo turístico de los países del 
África septentrional, como por ejemplo Egipto, Túnez o Marruecos para el caso de los 
Centroeuropeos, mientras que los países del Caribe (México, la República Dominicana, Costa 
Rica, etc.), comenzaron a ser más visitados por los americanos del norte con poder 
adquisitivo. Desde los años noventa el proceso se acelera aún más y los principales focos 
emisores (especialmente Europa Occidental, Norteamérica y Japón), tienden a viajar más 
lejos, cruzando cada vez con mayor frecuencia el Atlántico o el Pacífico. De este modo, una 
de las principales cunas del reciente turismo internacional, como es el Mediterráneo, ha ido 
perdiendo peso en las últimas décadas a favor de otros destinos turísticos del mundo, hasta el 
punto de que entre 1973 y 1994, el turismo que llegaba al Mediterráneo pasó de un 38 % 
sobre el total mundial, a menos de un 31 (SALVÀ TOMÀS, 1998). 
 
Se convierte así el turismo para algunas regiones, como es el caso de Iberoamérica, en una 
herramienta muy importante para impulsar el desarrollo de estos países. Según datos 
preliminares, los ingresos en 2005 de los destinos iberoamericanos por turismo internacional, 
ascendieron a casi 90 mil millones de dólares estadounidenses (de los que 34 mil millones son 
destinos americanos), lo que significaba un 13 % del total mundial. Por países, los ingresos 
por turismo internacional han supuesto en el citado año, el 34 % de los ingresos derivados de 
la exportación en la Republica Dominicana y más del 10 % de los de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Portugal y España (OMT, 2006). Además, desde 
1990, América Central (desde México a Panamá inclusive, conjuntamente con los estados 
caribeños), han aumentado ostensiblemente su participación en los beneficios turísticos en 
comparación con otras áreas del mundo, hasta el punto de que el turismo ya genera 
anualmente casi 400 dólares per capita en Costa Rica y la República Dominicana, si bien 
todavía quedan a la zaga de los 1.200 de España. 
 

Tabla 1 : Ingresos por turismo internacional en Iberoamérica entre 1990 y 2005 
 Ingresos (en millones de dólares USA)  

Regiones 1990 1995 2000 2005 
Aumento % 
1990 - 2005 

Ingresos per capita 
2005 (dólares USA) 

América Central 7.360 10.158 15.739 21.673 194.47 131 
América del Sur 4.892 7.097 9.079 12.405 153.58 34 
Portugal y España 22.039 30.083 35.211 55.822 153.29 1.095 
Total Iberoamérica 34.291 47.338 60.029 89.900 162.17 153 
Resto mundo 235.709 363.662 420.971 590.100 150.35 ---- 
Mundo 270.000 411.000 481.000 680.000 151.85 105 
Cuota de mercado 
de solo América 

4.54 4.20 5.16 5.01 ---- ---- 

FUENTE: OMT, 2006. Elaboración propia. 
 
Estamos por tanto ante una fase en la que los países más alejados del centro desarrollado y 
con disponibilidad de alojamiento, aeropuertos, etc. -y por supuesto, con atractivos turísticos 
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que promocione el marketing-, cuentan con la potestad de desarrollarse con mayores garantías 
de éxito, induciendo a las mentadas transferencias de rentas entre los países ricos y los pobres. 
Es evidente que seguirán existiendo escollos para ello, como por ejemplo las guerras, los 
actos de terrorismo, etc., sin olvidar la política aérea que impone tasas cada vez más altas a 
los desplazamientos más distantes, especialmente en la Unión Europea, a la vez que en el 
horizonte se vislumbra la progresiva escasez de petróleo y el consiguiente efecto que tendrá 
sobre el turismo, favoreciendo de nuevo a países como los de la ribera mediterránea europea. 
 
Se trata en suma, de la teoría del ciclo de vida de las estrellas aplicada al turismo, en el 
sentido de que la distancia de los desplazamientos crece cada vez más, hasta que llegará un 
momento en que no exista más energía barata para posibilitar esos viajes y terminen 
reduciéndose. En cualquier caso, es un modelo que queda a expensas del desarrollo 
tecnológico de los transportes, especialmente en la vertiente de cuál será el tipo de energía 
que se use en el futuro (si será más o menos contaminante, el coste de ésta, etc.). Tampoco 
debemos olvidarnos de los tiempos de viaje, especialmente limitados en las aeronaves a 
aproximadamente los 900 kilómetros por hora desde los años sesenta, debido al sobreprecio 
energético y la contaminación acústica que implicaría la superación de la barrera del sonido. 
Son pues estos factores los que más van a sopesar en el futuro de cara a esa ideal transferencia 
de rentas entre los países ricos y los pobres y a la que tanto ha contribuido la actividad 
turística -con mayor o menor fortuna-, en las últimas décadas. 
 
3 DESARROLLO RECIENTE DEL TURISMO INTERCONTINENTAL 
El periodo de referencia que tomamos, entre los años 2002 y 2006, es una etapa de fuerte 
desarrollo económico, pues el PIB mundial aumentó algo más de un 3 % anual como media, 
con un pico de un 3.9 % en el año 2004. Las consecuencias que ello ha tenido sobre la 
evolución de la economía -y en particular de los transportes y el turismo-, han sido 
considerables, pues las exportaciones aumentaron en este periodo un 6.7 % cada año (FMI, 
2007), al tiempo que los viajes turísticos internacionales se incrementaron una media de un 
4.8 % anual para este mismo periodo (OMT, 2008). 
 

Tabla 2 : Flujos turísticos internacionales en el interior de las 
grandes áreas geográficas entre 2002 y 2006 

Áreas geográficas 2002 2006 
Incremento 

absoluto 
Incremento % 

Europa 341.497.916 386.572.696 45.074.780 13.20 
Asia Oriental y Pacífico 150.697.939 193.350.860 42.652.921 28.30 
América 87.328.353 99.823.082 12.494.729 14.31 
Oriente Medio 15.710.697 22.900.440 7.189.743 45.76 
África 13.931.315 18.562.515 4.631.200 33.24 
Asia Meridional 1.039.264 1.499.151 459.887 44.25 
Total 610.205.484 722.708.744 112.503.260 18.44 

FUENTE: OMT, 2008. Elaboración propia. 
 
Además, se detecta que al estar inmersos en un periodo de fuerte expansión económica, los 
movimientos turísticos internacionales dentro de las grandes áreas geográficas, como por 
ejemplo Oriente Medio, Europa, etc., aumentaron menos en comparación con los flujos que se 
movieron a mayor distancia, es decir, entre esas áreas geográficas. Como ejemplo, exponemos 
la tabla 2, donde se muestran los movimientos turísticos internacionales dentro de esas áreas 
geográficas, detectándose que dentro de Europa, la variación porcentual -aunque con una 
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importante desviación absoluta de 45 millones de turistas más-, fue de solo un 13 %, siendo 
los datos mundiales de algo más del 18 %. 
 
Sin embargo, los flujos internacionales con el exterior, gran parte de ellos intercontinentales, 
aumentaron en términos porcentuales bastante más en comparación con los flujos 
internacionales que se daban dentro de las propias áreas geográficas consideradas, destacando 
el aumento de los europeos, con un 37 % más en comparación con el mencionado 13 % de 
estos mismos ciudadanos dentro de sus fronteras continentales. Exactamente lo mismo ocurrió 
con los americanos, donde una gran parte de los flujos turísticos están dominados por los 
estadounidenses y canadienses. 
 

Tabla 3 : Flujos turísticos internacionales con el exterior de las 
grandes áreas geográficas entre 2002 y 2006 

Salidas al resto del Mundo 
de los turistas de: 

2002 2006 
Incremento 

absoluto 
Incremento % 

Europa 51.008.875 69.947.197 18.938.322 37.13 
América 33.287.523 43.519.010 10.231.487 30.74 
Asia Oriental y Pacífico 23.656.244 29.527.165 5.870.921 24.82 
Asia Meridional 8.236.832 11.269.305 3.032.473 36.82 
África 5.322.779 6.437.803 1.115.024 20.95 
Oriente Medio 3.847.348 5.504.884 1.657.536 43.08 
Total 125.359.601 166.205.364 40.845.763 32.58 

FUENTE: OMT, 2008. Elaboración propia. 
 
Como es evidente, estos viajes intercontinentales se realizaron en avión casi en un 100 %, 
debido sobre todo a la mayor distancia, la escasa disponibilidad de tiempo para el turismo de 
masas e incluso la menor tarifa que aplica este modo de transporte, frente a otros medios de 
transporte, sobre todo el barco o también el tren en trayectos muy distantes. 
 

Tabla 4 : Variación porcentual de los flujos turísticos entre las grandes áreas geográficas 
entre los años 2002 y 2006 

 DESTINO  

ORIGEN Europa América 
Este Asia 
y Pacífico 

África 
Oriente 
Medio 

Sur 
Asia 

Total 

Europa --- 26.69 35.65 32.13 68.37 68.39 37.13 
América 28.96 --- 26.40 41.90 61.52 90.61 30.74 
Este Asia P. 26.98 11.71 --- 57.46 30.49 82.33 24.82 
África 19.96 21.93 46.74 --- 10.27 68.56 20.95 
Oriente M. 59.21 39.50 66.63 18.68 --- 53.29 43.08 
Sur Asia 57.23 47.52 61.14 45.63 16.33 --- 36.82 

FUENTE: OMT, 2008. Elaboración propia. 
 
De este modo, tenemos que el gran contingente de turistas intercontinentales se dio en Europa 
y América, ya que ambas áreas geográficas emitieron en 2006 el 68 % de los flujos turísticos 
más distantes, aunque no es menos cierto que el turismo con otros continentes aumentó más 
en Oriente Medio y Asia Meridional. A su vez, los destinos que más han sido apetecidos por 
los europeos en términos porcentuales, ya que reiteramos que en valores absolutos siguen 
siendo los que se circunscriben dentro de las propias fronteras europeas, son los más lejanos y 
con bastante diferencia. En efecto, los destinos de Oriente Medio y Asia Meridional 
aumentaron sus flujos desde Europa en casi un 70 % entre 2002 y 2006, siendo en este caso 
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uno de los destinos más populares el corredor entre el Reino Unido y la India o también 
Alemania - India, con aumentos del 89 y 142 % respectivamente. En el mismo sentido, el 
trayecto entre el Reino Unido y Egipto, experimentó un crecimiento entre estos años del 189 
%, superando la barrera del millón de turistas en el año 2006. Igualmente, los flujos de los 
americanos al Sur de Asia aumentaron considerablemente, pues alcanzó casi el 91 %, siendo 
el itinerario más popular el que unía Estados Unidos con la India, con casi 700 mil turistas en 
2006 y con un aumento sobre el año 2002 del 100 %. 
 
Así pues, los desplazamientos turísticos intercontinentales sumaron en 2006 la cantidad de 
166 millones, de los que, como dijimos, el 68 % lo emitieron los países europeos y 
americanos, sobre todo los de América del Norte. Es más, entre estos dos grandes bloques se 
registraron en 2006 unos 53 millones de turistas anuales (en uno y otro sentido), seguido del 
corredor entre Europa y los países de Asia Oriental y Pacífico, donde destacó sobre todo la 
ruta entre Reino Unido y China, pues en un solo sentido se llegó a alcanzar un millón de 
turistas con un incremento del 46 % entre 2002 y 2006. En tercer lugar, tendríamos que 
subrayar la relación entre América y Asia Oriental y Pacífico, con casi 19 millones de turistas 
en uno y otro sentido, seguido de los corredores Europa - África, con 16 millones y Europa - 
Oriente Medio, un corredor que como habíamos comentado ha aumentado mucho desde el 
punto de vista porcentual, y que en 2006 alcanzó los 14 millones de ida y vuelta. 
 
Tabla 5 : Flujos turísticos internacionales entre las grandes áreas geográficas en el año 2006 

 DESTINO  

ORIGEN Europa América 
Este Asia 
y Pacífico 

África 
Oriente 
Medio 

Sur 
Asia 

Total 

Europa --- 23.781.240 18.606.819 13.216.770 11.408.519 2.933.849 69.947.197 

América 29.083.921 --- 10.405.756 1.370.872 1.478.305 1.180.156 43.519.010 

Este Asia P. 16.440.672 8.359.737 --- 1.131.617 2.456.975 1.138.164 29.527.165 

África 3.021.424 436.434 905.244 --- 1.907.948 166.753 6.437.803 

Oriente M. 2.411.082 255.196 875.564 1.808.346 --- 154.696 5.504.884 

Sur Asia 2.216.183 613.316 3.334.234 269.622 4.835.950 --- 11.269.305 

Total 53.173.282 33.445.923 34.127.617 17.797.227 22.087.697 5.573.618 166.205.364 

FUENTE: OMT, 2008. Elaboración propia. 
 
En suma, desde el punto de vista porcentual, el turismo intercontinental ha aumentado 
bastante más entre los años 2002 y 2006, en comparación con el que se ha registrado dentro 
de los mismos continentes. Es una consecuencia de la fuerte expansión económica que se ha 
producido en este periodo pero que, al margen de ello, es una tendencia que parece que se va 
a perpetuar, sobre todo en los periodos de bonanza económica, acompañado de la mejora de la 
accesibilidad al transporte aéreo, en especial por la progresiva desregulación de este 
transporte, por ejemplo entre Estados Unidos y Europa, la mayor competitividad entre 
compañías aéreas, dando lugar a unas tarifas más asequibles, una mayor gama de horarios y 
oferta de asientos, etc. No obstante, las contraindicaciones más significativas de este modelo, 
vienen por el escenario actual de crisis energética y de creciente interés por los temas 
ambientales, poniendo contra las cuerdas el desarrollo indefinido del turismo intercontinental. 
Por todo ello, vamos a exponer a continuación y de forma somera, el principal impacto 
(positivo y negativo) de los desplazamientos intercontinentales de los europeos como 
principales emisores del turismo intercontinental hasta ahora. 
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3.1 El caso especial de los turistas europeos hacia otros continentes 
El flujo de personas por motivos turísticos en Europa se incrementó algo más del 16 % entre 
los años 2002 y 2006, suponiendo 64 millones más de movimientos turísticos internacionales 
entre estos años. De este modo, se pasó de unos 392 millones de desplazamientos turísticos 
internacionales en el primer año, a casi 457 millones en 2006. En esta última anualidad, esa 
cifra representó exactamente el 50 % de los movimientos turísticos internacionales que se 
produjeron en el Mundo. 
 
Como es de suponer, gran parte de esa movilidad adicional se circunscribió dentro de las 
fronteras de Europa por motivos de cercanía (unos 45 millones), mientras que los restantes 19 
millones se correspondieron con desplazamientos intercontinentales, siendo aquí el avión el 
modo de transporte elegido en casi el 100 % de los casos. En efecto, según Paul Claval, más 
allá de los 1.500 kilómetros de distancia -y fundamentalmente por motivos de distancia y 
disponibilidad de tiempo de los turistas-, la frecuentación turística se realiza casi en su 
exclusividad en avión, esto es, el medio de transporte más rápido con diferencia para estas 
distancias (LOZATO-GIOTART, 1990). 
 
Como se puede observar en la tabla 6, la movilidad turística desde Europa se ha dirigido en 
especial hacia América y el área del Asia Oriental y Pacífico, hasta el punto de que estos dos 
destinos representaban en 2006 el 61 % de los desplazamientos turísticos intercontinentales de 
los europeos, significando en este último año más de 42 millones de desplazamientos. 
 

Tabla 6 : Flujo turístico de Europa al resto del Mundo (2002 - 2006) 

Áreas geográficas 2002 2006 
Incremento 

absoluto 
Incremento % 

América 18.771.130 23.781.240 5.010.110 26.69 
Asia Oriental y Pacífico 13.716.532 18.606.819 4.890.287 35.65 
África 10.003.172 13.216.770 3.213.598 32.13 
Oriente Medio 6.775.789 11.408.519 4.632.730 68.37 
Asia Meridional 1.742.252 2.933.849 1.191.597 68.39 
Total 51.008.875 69.947.197 18.938.322 37.13 

FUENTE: OMT, 2008. Elaboración propia. 
 
En este contexto y como veíamos en el apartado anterior, los ciudadanos europeos se han 
mostrado ostensiblemente más interesados en realizar turismo intercontinental entre los años 
2002 y 2006 en comparación con los del resto del Mundo, pues mientras el flujo europeo 
intercontinental había aumentado un 37 %, en el Mundo -incluyendo a Europa-, esta cifra se 
reducía en cinco puntos porcentuales. 
 
Pero quizá más importante es que, en este periodo, los viajes turísticos de los europeos hacia 
los países con menor desarrollado, se han incrementado significativamente más que hacia los 
países desarrollados, siendo este hecho muy loable, ya que en principio contribuye a una 
mejor redistribución de la riqueza como decíamos. 
 
Es verdad que si prescindimos de estos países más desarrollados a los que los europeos viajan 
por motivos turísticos, la cifra cae de unos 70 millones de desplazamientos a 51, como fue el 
caso del año 2006. Sin embargo, el incremento hacia los países menos desarrollados no 
europeos, pasa de un 37 % a casi el 46, destacándose sobre todo los flujos hacia Oriente 
Medio y Asia Meridional, donde en tan solo cuatro años el aumento se cifró en un 68 %. 
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Tabla 7 : Flujo turístico de Europa al resto del Mundo exceptuando los países 

de mayor índice de desarrollo humano (2002 - 2006)* 

Áreas geográficas 2002 2006 
Incremento 

absoluto 
Incremento % 

América 7.625.496 10.792.861 3.167.365 41.54 
Asia Oriental y Pacífico 9.047.551 12.974.284 3.926.733 43.40 
África 10.003.172 13.216.770 3.213.598 32.13 
Oriente Medio 6.775.789 11.408.519 4.632.730 68.37 
Asia Meridional 1.742.252 2.933.849 1.191.597 68.39 
Total 35.194.260 51.326.283 16.132.023 45.84 

* Los países excluidos son los que se encuentran entre los 30 de mayor IDH del Mundo y son en América: 
Estados Unidos (y sus dependencias) y Canadá; y en Asia Oriental y Pacífico: Australia, Nueva Zelanda, Japón, 

Hong Kong y Singapur. La OMT considera a Israel dentro del ámbito europeo. 
FUENTE: OMT, 2008. Elaboración propia. 

 
Reiteramos la idoneidad de estas cifras, en tanto que en los últimos años, el flujo de los 
europeos ha contribuido, de forma significativa, a transferir las rentas hacia otros países, en 
especial hacia los menos desarrollados. No obstante, el aumento de las distancias de viaje per 
capita, acompañado del enorme crecimiento de los desplazamientos en estos años, ponen en 
tela de juicio un modelo sostenible de hacer turismo, sobre todo por lo que compete al gasto 
energético en un contexto de agotamiento de las reservas petrolíferas y de creciente 
sensibilización ambiental (HERNÁNDEZ LUIS, 2008). 
 
4 TRANSPORTE AÉREO Y TURISMO INTERCONTINENTAL 
Como ya hemos argumentado, el avión es el medio de transporte más utilizado en los 
desplazamientos más distantes, especialmente los intercontinentales. Ello es así, porque es el 
transporte más rápido y en un contexto donde las vacaciones tienden a distribuirse cada vez 
más a lo largo del año -optando por ejemplo por dos semanas en un determinado mes y las 
dos restantes en otro período del año-, la escasa disponibilidad de tiempo impide la utilización 
de otros modos de transporte, si bien es cierto que los cruceros de turismo han aumentado 
mucho en los últimos años, aunque sobre todo dentro de los límites continentales. Además, en 
términos de coste -traducido en la tarifa que tienen que aportar los pasajeros-, el medio de 
transporte más económico para estas largas distancias es el avión, de ahí que, desde finales de 
los años sesenta, el medio aéreo haya terminado por ganar la batalla frente al marítimo. Ello 
puede apreciarse muy bien en la siguiente tabla referida al transporte de pasajeros entre 
Europa y América del Norte, en una etapa (1930 - 1970), donde la lucha entre el transporte 
aéreo y el marítimo fue muy importante -en especial desde finales de los años cincuenta-, en 
que el motor a reacción aplicado a la aviación, imprimió mayor rapidez y capacidad de 
asientos por aeronave, repercutiendo en una notable caída de los costes de explotación por 
pasajero: 
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Tabla 8 : Transporte de pasajeros en el Atlántico Norte entre 1930 y 1970 

 Pasajeros marítimos Pasajeros aéreos Total de pasajeros 
Años Cantidad Cuota % Cantidad Cuota % Cantidad Cuota % 
1930 360.000 100.00 ---- 0.00 360.000 100.00 
1952 194.000 58.43 138.000 41.57 332.000 100.00 
1954 220.000 52.38 200.000 47.62 420.000 100.00 
1955 214.000 44.40 268.000 55.60 482.000 100.00 
1963 788.000 21.74 2.836.000 78.26 3.624.000 100.00 
1968 375.000 6.66 5.258.000 93.34 5.633.000 100.00 
1969 338.000 5.34 5.996.236 94.66 6.334.236 100.00 
1970 252.000 3.46 7.021.789 96.54 7.273.789 100.00 

FUENTE: FERNÁNDEZ FÚSTER, 1991. Elaboración propia. 
 
Los significativos avances tecnológicos que se alcanzaron en la II Guerra Mundial en materia 
de transporte aéreo, van a tener su aplicación práctica en el campo civil, pues ya en 1952, 
entró en servicio el primer reactor de pasajeros con fines comerciales. Se trataba del 
denominado De Havilland Comet, que pronto se destinaría a los trayectos más distantes, sobre 
todo los intercontinentales. Pero su éxito fue limitado, debido a algunos trágicos accidentes 
que contribuyeron a cuestionar el proyecto. No obstante, la industria aeronáutica, lejos de 
claudicar en el empeño por ganar cada vez más velocidad, logró lanzar al final de la década 
los modelos Boeing 707 y el Douglas DC-8, auténticos abanderados de los cielos en los años 
sesenta y, por ende, los verdaderos artífices del turismo de masas. Así, en solo cinco años 
(entre 1958 y 1963), la flota aérea comercial de reactores a nivel mundial evolucionó desde 12 
a 872 aparatos (FERNÁNDEZ FÚSTER, 1991). Esto significaba pasar de solo un 0.26 % de 
aeronaves con motor a reacción en todo el mundo en 1958, a algo más del 16 % en el último 
año. Ello representaba que, en 1963, la oferta de asientos en aviones reactores ya era de casi 
un 40 %, debido a la mayor capacidad de transporte de éstos (HERNÁNDEZ LUIS, 2008). 
 
Posteriormente, la llegada del Boeing 747 y su aplicación al transporte civil en diciembre de 
1969, terminó por desempeñar un papel muy importante en los vuelos trasatlánticos, pues el 
costo directo de explotación en centavos de dólar por asiento y milla, pasó de 1.32 con el 
modelo Douglas DC-8F, que entró en servicio en marzo de 1963, a solo un centavo del 
Boeing 747, que comenzó a operar en diciembre de 1969 (FERNÁNDEZ FÚSTER, 1991). En 
este contexto y entre 1969 y 1970, el incremento del número de viajeros aéreos en el Atlántico 
Norte fue de algo más de un millón, es decir, de un 17 % tal y como exponíamos en la tabla 
anterior. 
 
Desde entonces, el turismo internacional ha aumentado significativamente, ya que ha pasado 
de los 166 millones que se registraron en 1970, a los 924 millones en 2008, esto es, un 
crecimiento de más del 450 % en menos de 40 años. Pero si el dato cuantitativo es importante, 
más lo es el análisis de estos flujos, teniendo como soporte principal los desplazamientos 
aéreos. En efecto, ya destacábamos que las distancias turísticas de los ciudadanos británicos y 
alemanes crecieron de forma significativa entre 1999 y 2003, de tal modo que por ejemplo los 
flujos turísticos de los primeros en el intervalo de 8.000 y más kilómetros desde el Reino 
Unido, aumentaron en ese periodo siete puntos porcentuales más en comparación con el 
aumento del turismo del citado país en este periodo, pasando de 3.3 a más de 3.9 millones de 
turistas, gran parte de ellos con destino a China, Australia y Nueva Zelanda (HERNÁNDEZ 
LUIS, 2008). 
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El dato más significativo es que la Organización Mundial del Turismo, prevé que entre 1995 
y 2020, el turismo internacional aumente un 176 % al pasar de 565 millones de turistas en el 
primer año, a 1.561 millones en 2020, esperándose que casi 190 millones los reciba China 
(OMT, 2000). 
 
Por tanto, si las distancias de los desplazamientos turísticos aumentan, mayor protagonismo 
adquirirá el transporte aéreo. Prueba de ello es que las previsiones apuntan a que la demanda 
de aeronaves aumente de manera muy importante en el futuro inmediato. En efecto, hasta el 
año 2025, se necesitarán en el mundo unos 22.700 nuevos aviones, según la conclusión de un 
estudio presentado por el consorcio aeronáutico Airbus en Londres (tomado de www.dw-
world.de, 18 de diciembre de 2008). Según esta misma fuente, el valor de las aeronaves que 
se venderían en 2025 alcanzaría los 2.6 billones de dólares, localizándose en Asia y el 
Cercano Oriente los mercados de aviones más importantes de las dos próximas décadas. De 
acuerdo con ello, sólo “en China se necesitarán casi 3.000 nuevos aviones de gran capacidad 
y en India más de 900”, mientras que la mayor demanda de aviones nuevos la seguiría 
ostentando Estados Unidos, donde de acuerdo con los pronósticos, se necesitarían más de 
6.600 aeronaves. También se argumenta que “en los próximos 20 años el número de aviones 
doblará al actual”, matizándose que en el año 2006 existían unas 12.600 aeronaves con una 
capacidad superior a los 100 pasajeros. En cambio, en 2025, estarían volando unos 27.300 
aparatos con esta capacidad, entre las que se contarían 4.700 que ya estarían operando. 
 
Por otra parte, el consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero, son quizá 
los problemas más importantes a los que se enfrenta la aviación en la actualidad. En efecto, se 
estima que los gases de efecto invernadero del transporte aéreo de pasajeros para un trayecto 
medio de 1.000 a 1.500 kilómetros, ascienden a 0.354 kilogramos de CO2 por pasajero / 
kilómetro, mientras que para el mismo trayecto en tren, desciende hasta 0.0284, es decir, doce 
veces menos -o cinco menos-, si se compara con el transporte marítimo (PEETERS, 2007). 
 
No obstante, vamos a desarrollar a continuación varios escenarios que tienen como punto de 
partida la utilización turística de solo el avión, pues si se comparase con los otros modos de 
transporte, las diferencias de consumo energético y de emisión de contaminantes serían muy 
considerables. Realizamos este escenario partiendo de la base del significativo aumento de las 
distancias turísticas internacionales y las implicaciones que de ello se derivan. 
 
Por un lado hemos tomado las dos principales potencias emisoras de turismo en Europa, como 
son Alemania y Reino Unido, observando el comportamiento de los desplazamientos 
turísticos hacia cuatro países representativos de otras tantas áreas geográficas hacia donde 
más se han incrementado estos flujos (dentro de las propias fronteras de Europa; Oriente 
Medio; Asia Meridional; y Asia Oriental y Pacífico), tomando aquellos países donde a su vez 
este flujo ha sido más importante. 
 
Uno de esos países representativos es España como el destino turístico más popular del 
mundo para los alemanes e ingleses en el último año considerado (2006), si exceptuamos los 
desplazamientos de los germanos a Francia por motivos de cercanía y donde además se 
emplea en un alto porcentaje el transporte terrestre. Si bien es verdad que tan solo el flujo de 
los británicos a España representó en 2006 más de 16 millones de turistas, con un aumento 
con respecto a 2002 de casi 1.5 millones, el crecimiento porcentual fue bastante menor en 
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comparación con otros destinos más distantes de los turistas británicos. Por su parte, la 
llegada de alemanes a España retrocedió un 1 % entre 2002 y 2006, mientras otros destinos 
lejanos aumentaban claramente como queda expuesto en la tabla 9. 
 

Tabla 9 : Consumo comparativo de carburante y emisión de dióxido de carbono 
en trayectos aéreos de ida y vuelta con carácter turístico 

 en clase económica y un 80 % de ocupación* 
 Año 2002 Año 2006 

Flujo turístico 

 

Año 2002 Año 2006 

Consumo 
total de Fuel 

(en kgrs.) 

Consumo 
total de Fuel 

(en kgrs.) 

Variación % 
2002 - 2006 
del consumo 
total de Fuel 

(en kgrs.) 
Países de origen** Llegadas a ESPAÑA desde***: 
Reino Unido (1.680 kms.) 14.697.387 16.185.047 2.204.608.050 2.427.757.050 10.12 

Alemania (1.820 kms.) 10.211.494 10.117.917 1.684.896.510 1.669.465.305 -0.92 

Total 24.908.881 26.302.964 3.889.504.560 4.097.222.355 5.34 

Países de origen** Llegadas a EGIPTO desde***: 
Reino Unido (3.510 kms.) 357.546 1.033.761 98.325.150 284.284.275 189.13 

Alemania (2.920 kms.) 730.323 966.386 175.277.520 231.932.640 32.32 

Total 1.087.869 2.000.147 273.602.670 516.216.915 88.67 

Países de origen** Llegadas a INDIA desde***: 
Reino Unido (7.200 kms.) 387.846 734.240 204.782.688 387.678.720 89.31 

Alemania (6.570 kms.) 64.891 156.808 31.472.135 76.051.880 141.65 
Total 452.737 891.048 236.254.823 463.730.600 96.28 

Países de origen** Llegadas a CHINA, HONG KONG y MACAO desde***: 
Reino Unido (8.140 kms.) 680.625 993.466 394.762.500 576.210.280 45.96 

Alemania (7.780 kms.) 419.427 667.929 239.073.390 380.719.530 59.25 

Total 1.100.052 1.661.395 633.835.890 956.929.810 50.97 

* La aeronave considerada para todos los trayectos fue el Boeing 747 (Jumbo). 
** Las ciudades origen consideradas para estos países fueron Londres y Frankfurt. 

*** Las ciudades de destino para estos países fueron Málaga, El Cairo, Bombay y Beijing. 
FUENTE: http://www.chooseclimate.org. Elaboración propia. 

 
Los otros destinos considerados son Egipto en primer lugar, que recibió el 55 % de los turistas 
a Oriente Medio desde Europa, representando este flujo casi unos 6.3 millones de turistas en 
2006 y con un incremento con respecto a 2002 de un 75 %. A su vez, la India también es un 
destino muy representativo desde Europa, ya que el 57 % de los turistas europeos que fueron 
en 2006 a Asia Meridional lo hicieron a este país, significando este flujo unos 1.7 millones de 
turistas, esto es, un 109 % más en comparación con el año 2002. Por último, a China, Hong 
Kong y Macao llegaron casi siete millones de turistas europeos en 2006, representando este 
flujo el 38 % del destino Asia Oriental y Pacífico para los europeos, con un aumento del 81 % 
con respecto al año 2002. 
 
Es muy significativo que en 2006, a pesar del fuerte incremento del flujo de los turistas 
alemanes y británicos hacia China, Hong Kong y Macao con respecto a 2002, esta corriente 
solo significó algo más del 6 % de las visitas turísticas que éstos hicieron a España en el 
mismo año. Sin embargo, en términos de consumo de Jet-A1 y emisión de gases de efecto 
invernadero, este flujo supuso más del 23 % del consumo de combustible de aviación que 
emplearon sus compatriotas europeos en tomar sus vacaciones en España, aunque en el fondo 
y en términos reales, este porcentaje podría superar el 25 %. Decimos esto último porque en la 
construcción y mantenimiento de las aeronaves, también se ha empleado un ostensible insumo 
energético que habría que tener en cuenta en un análisis más riguroso. Así, es indudable que 
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hay que imputarle un mayor consumo energético a aquellos viajeros que más tiempo hacen 
uso del avión, pues en este caso, el trayecto de ida a España desde Londres se reduce a unas 
dos horas de media, frente a las nueve horas entre Londres y Beijing. 
 
Pues bien, en los últimos años de expansión económica, la tendencia expuesta pone de 
manifiesto el impacto que ha tenido sobre el transporte aéreo el crecimiento del turismo, pues 
no solo ha aumentado globalmente, sino que éste se ha incrementado más desde un punto de 
vista porcentual con los países más lejanos, especialmente de otros continentes. Así pues, de 
este modelo, podemos extraer las siguientes conclusiones positivas y negativas como las más 
representativas, destacando entre las primeras las siguientes: 
 

1.- Fomento del empleo (en aeropuertos, en agencias de viaje, en los constructores de 
aeronaves, etc.). 
2.- Transferencia de rentas hacia los países más necesitados de ellas. 
3.- Acercamiento de culturas, con el consiguiente conocimiento e interrelación cultural. 
Entre las conclusiones negativas más significativas e imputables directamente al 
transporte aéreo: 
1.- Elevado consumo energético en un contexto de agotamiento de las reservas. 
2.- Dependencia energética de países terceros, especialmente grave en Europa. 
3.- Deterioro del Medio ambiente por la creciente contaminación acústica y ambiental. 
4.- Progresiva ocupación de espacio, sobre todo en los aeropuertos y sus accesos 
terrestres. También habría que considerar la ocupación inducida por el ruido. 

 
Pues bien, de todo ello destacaríamos la problemática ambiental, sobre todo porque el 
Protocolo de Kyoto ha restringido considerablemente la emisión de gases de efecto 
invernadero de la gran parte de los países europeos. Para el caso de Alemania y Reino Unido, 
el porcentaje de contaminantes que tendrían que disminuir estos países entre 1990 y 2010, 
sería de un 21 y un 12.5 % respectivamente, siendo prácticamente imposible que se llegue a 
cumplir en el actual contexto -aún de crisis económica-, en que la producción y los viajes se 
han reducido ostensiblemente desde el año 2008. 
 
De este modo, un trayecto aéreo de ida y vuelta entre Londres y Beijing en un Boeing 747 en 
clase económica y en una situación de alta ocupación media (un 80 %), consume casi 600 
litros de combustible por pasajero, generando casi dos toneladas de CO2. En cambio, el viaje 
turístico entre Londres y Málaga6 y en las mismas condiciones anteriores, consume unos 150 
litros por pasajero y la generación de CO2 es inferior a la media tonelada. 
 
Por tanto, habría que pensar seriamente si es conveniente que la gran masa turística -y por lo 
menos en un contexto de energía cada vez más escasa y sucia como es la actual-, realice cada 
vez más rotaciones en el año y, a su vez, al menos una de ellas de gran distancia. 
 

                                                 
6 Se ha tomado la ciudad turística de Málaga, al sur de la Península Ibérica, porque representa una distancia 
media más real de las visitas a España de los germanos y británicos. En efecto, es cierto que los corredores entre 
estos países europeos y Cataluña y Baleares (de unos 1.200 kilómetros de media), tienen un ostensible peso, por 
tanto son rutas más cercanas desde los países de origen, generando un menor consumo energético. No obstante, 
también una importante cifra de europeos, sobre todo las nacionalidades consideradas, tienen como destino final 
dentro de España, las Islas Canarias, situadas a unos 3 mil kilómetros de media desde Londres y Frankfurt. 
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En suma, sería conveniente que se arbitrasen medidas para paliar el impacto que, por ahora, 
está causando el crecimiento sin límites de los viajes, pero sobre todo de los más distantes, 
aunque dando oportunidad a la población a disfrutar de su derecho al turismo como una de las 
conquistas sociales más importantes. Así pues, el impacto del transporte aéreo es uno de los 
principales retos a los que se enfrentará el turismo en el futuro, siendo la minimización de este 
impacto la clave, pues la afección imputable al desplazamiento turístico siempre existirá, ya 
sea en forma de insumo energético, de consumo de espacio, etc. 
 
5 CONCLUSIONES 
El enorme desarrollo del turismo internacional en los últimos años -especialmente del 
intercontinental-, ha contribuido a elevar, de modo muy destacado, la demanda de transporte 
aéreo. 
 
Pero quizá más revelador aún es que tras la progresiva caída de las tarifas aéreas, 
conjuntamente con el incremento de las frecuencias, nuevas rutas, etc., los desplazamientos 
turísticos tienden a realizarse cada vez más lejos, como se ha demostrado entre los años 2002 
y 2006 que hemos expuesto en este trabajo. Bien es cierto que este periodo se corresponde 
con una etapa de fuerte expansión económica, conllevando un incremento de turismo aún 
mayor, desplazándose éstos cada vez más lejos. De cualquier manera, desde al menos el año 
1990, se viene detectando la misma tendencia, inherente en gran medida a la progresiva 
liberalización de los cielos, así como aeronaves con mayor capacidad y con un consumo de 
combustible por asiento inferior, incidiendo ello, conjuntamente con otros factores, en una 
paulatina caída de las tarifas y consiguiente aumento de la demanda. 
 
Así pues, tras exponer en esta comunicación varios corredores turísticos representativos de los 
europeos que más viajan por motivos turísticos, como son los británicos y los alemanes, se 
llega a la conclusión de que la tendencia comentada a viajar cada vez más lejos, utilizando las 
rutas intercontinentales, deja una gran responsabilidad sobre el transporte aéreo futuro y la 
capacidad que tendrá éste para minimizar los principales impactos que genera. Todo ello 
partiendo de la base de que el turismo es una de las principales conquistas sociales, que sin 
duda se potenciará aún más con la incorporación a la industria de los viajes de los ciudadanos 
de los países que en la actualidad se encuentran en vías de desarrollo, y a la que la sociedad 
difícilmente podrá renunciar, pues entre otras cosas, también está contribuyendo -y de modo 
muy positivo-, a la transferencia de rentas entre los países desarrollados y los que no lo son. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento do protótipo de uma aplicação web capaz de informatizar o ciclo de 
vida da loadsheet, documento de importância crítica dentro do processo de despacho de voos em empresas 
aéreas. O ciclo de vida da loadsheet abrange a especificação, o cálculo e a emissão de uma ou mais edições do 
documento. A informatização do ciclo de vida da loadsheet é vantajosa, antes de mais nada, porque proporciona 
a eliminação definitiva de erros de cálculo de peso e balanceamento. O protótipo foi desenvolvido como prova 
de conceito para um projeto de pesquisa submetido à FAPESP. Diante dos bons resultados obtidos, pretende-se 
derivar desta prova de conceito, como trabalho futuro, o suporte ao processo completo de despacho de voos. 
 
ABSTRACT 
This paper describes a web application prototype which can automate the loadsheet life cycle. The loadsheet is a 
document of critical importance within the flight dispatch process. Its life cycle includes the specification, 
calculation and generation of one or more editions of the printed document. The automation of such a life cycle 
is relevant mainly because it allows the definitive elimination of weight and balance calculation errors. The 
prototype was developed as a proof of concept for a research project submitted to a public research support 
agency. Taking into account the good results achieved so far, the authors intend to develop, as a future work, a 
web application ready to support the entire flight dispatch process. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O processo de despacho de voos em empresas aéreas comerciais envolve a emissão de 
diversos documentos exigidos pela legislação (ANAC, 2009). Entre eles, destacam-se o 
dispatch release, que inclui o plano de voo com as previsões meteorológicas para os 
aeroportos de destino e alternativa, e a loadsheet, documento que especifica as condições de 
peso e balanceamento da aeronave. A loadsheet é o documento que registra o carregamento 
antes da decolagem, discriminando o peso da aeronave e do combustível a bordo, assim como  
o peso de passageiros, bagagem, carga e sua distribuição pelos compartimentos da aeronave. 
 
A fim de garantir que os pesos de decolagem, pouso, zero-combustível e respectivos centros 
de gravidade estejam dentro dos limites da aeronave, é obrigatório verificar o carregamento e 
sua distribuição. Tal verificação, realizada mediante os cálculos de peso e balanceamento, é 
essencial à segurança de voo, já que uma aeronave com excesso de peso ou desbalanceada 
pode tornar-se incontrolável em voo (Lacagnina, 2007). No entanto, apesar da importância 
crítica desse tipo de informação no processo de despacho, nem todas as empresas aéreas 
brasileiras dispõem de um sistema informatizado capaz de suportar todo o ciclo de vida da 
loadsheet. 
 
Muitas vezes, a loadsheet é preenchida pelo despachante em um formulário impresso, o que  
abre caminho para erros de registro de valores e de cálculo. Mesmo quando algum sistema 
existe, ele raramente é ágil o suficiente e acessível a todos os profissionais envolvidos no 
processo. As empresas menores, sobretudo, costumam contar apenas com planilhas ou, na 
melhor das hipóteses, com aplicações que executam localmente como parte de seus sistemas 
corporativos. Em ambos os casos, tanto a emissão quanto a modificação da loadsheet são 
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lentas e sujeitas a erros; a visualização, por sua vez, é restrita aos despachantes do aeroporto 
onde a aeronave está sendo preparada para decolagem. 
 
O ciclo de vida da loadsheet abrange a especificação, o cálculo e a emissão de uma ou mais 
edições do documento. Assim, a informatização do ciclo de vida completo é vantajosa, antes 
de mais nada, porque proporciona a eliminação definitiva de erros de cálculo. Ainda que os  
valores usados no cálculo, informados pelo despachante, continuem sujeitos a erros, estes são 
minimizados pela verificação automática, a qual leva em conta dimensões e capacidades 
específicas dos compartimentos da aeronave que está sendo carregada. 
 
Ao mesmo tempo, com a informatização o ciclo de vida da loadsheet ganha agilidade e 
rastreabilidade, qualidades importantes em qualquer processo e essenciais em um que dura 
apenas 60 minutos: esse é o tempo, em média, que um despachante tem para preparar uma 
loadsheet sem propagar ao voo atrasos decorrentes de erros ou omissões. Nesse curto período, 
a loadsheet pode ser modificada e emitida várias vezes, dando origem a uma nova edição a 
cada emissão. 
 
Este trabalho descreve o protótipo de uma aplicação web desenvolvida para apoiar a 
especificação, o cálculo e a emissão de loadsheets. O protótipo foi desenvolvido como prova 
de conceito para um projeto de pesquisa submetido à FAPESP. As seções que seguem 
descrevem os principais aspectos deste projeto: a seção 2 apresenta os principais objetivos do 
projeto; a seção 3 descreve os métodos utilizados; a seção 4 comenta os resultados obtidos até 
o momento e a seção 5 descreve as conclusões e possíveis trabalhos futuros. 
 
2 OBJETIVOS 
Concebido como parte de um sistema mais amplo, o protótipo foi implementado como um 
serviço acessível via Internet aos usuários autorizados. O acesso via Internet não apenas torna 
mais ágil a emissão e a modificação da loadsheet como permite que ela seja visualizada por 
todos os profissionais envolvidos que possuam autorização, seja qual for a localidade onde 
estejam. Além disso, a aplicação foi projetada para adaptar-se aos processos de cada empresa 
e, dessa forma, incentivar uma atitude proativa, em lugar de simplesmente reativa. 
 
Buscou-se, ainda, projetar uma interface com o usuário tão simples quanto possível, algo que 
não é encontrado frequentemente em aplicações desenvolvidas para este segmento. Assim, a 
partir dos dados de identificação e carregamento do voo informados pelo despachante, o 
protótipo verifica todos os valores em relação às capacidades máximas da aeronave, executa 
os cálculos de peso e balanceamento, verifica se a distribuição do carregamento está dentro 
dos limites e, em caso afirmativo, gera a loadsheet. A cada passo, o usuário é informado dos 
resultados da verificação e orientado a voltar atrás caso algum valor informado e/ou resultado 
esteja fora dos limites. 
 
3 MÉTODOS 
O desenvolvimento do protótipo foi precedido pela modelagem dos processos de negócio e do 
domínio. Em relação aos processos de negócio, a modelagem permitiu a definição do escopo 
do projeto e a inferência dos requisitos essenciais da aplicação. Já a modelagem do domínio 
teve por objetivo a criação de uma camada de software estável, capaz de refletir o domínio e 
suportar extensões e modos de acesso distintos. Um único modelo foi construído de acordo 
com os princípios definidos na abordagem conhecida como Domain Driven Design (Avram; 



  293 

     

Marinescu, 2006). Deste modelo, que é o modelo de objetos, foi derivado automaticamente o 
modelo de dados por meio de mapeamento objeto-relacional. 
 
A modelagem de processos será descrita em maiores detalhes a seguir. 
 
3.1 Processo de despacho de voos 
Como pode ser visto na Figura 1, o processo de despacho tem início quando o despachante 
operacional de voo recebe a previsão inicial de carregamento, ou seja, a quantidade de 
passageiros e carga prevista para o voo. A partir do carregamento, do tipo de aeronave e das 
informações meteorológicas relativas ao aeroporto de origem são calculados os parâmetros do 
voo. Entre os parâmetros mais importantes estão o peso máximo de decolagem e a quantidade 
ideal de combustível a ser abastecida para o voo. 
 

 
Figura 1: Processo de despacho de voos 

 
Os documentos de despacho podem ser gerados a partir do momento em que todos os valores 
e cálculos necessários estiverem disponíveis. Os documentos são conferidos e, caso seja 
detectado algum erro, os parâmetros são recalculados antes que os documentos sejam gerados 
novamente; caso contrário, ou seja, mesmo que não existam erros, a documentação pode estar 
inconsistente em consequência de atrasos. 
 
Deste ponto em diante, ou os atrasos serão documentados mediante a emissão de mensagens 
de atraso até que a decolagem aconteça, ou o voo será cancelado. Se a decolagem ocorrer, o 
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despachante acompanhará o voo até o pouso no destino, quando o despacho será considerado 
completo. 
 
É importante notar que o processo de despacho é controlado por meio da emissão de 
mensagens internas e/ou enviadas às autoridades de controle de tráfego aéreo. Isto fica 
evidente no diagrama de processo, onde as tarefas mais complexas aparecem como 
subprocessos entre as tarefas ligadas à emissão das mensagens. O processo apresentado no 
diagrama procura ser tão genérico quanto possível, mas é certo que apresentará variações nos 
subprocessos de acordo com a empresa, particularmente em função do tamanho da frota e da 
malha aérea. 
 
3.2 Processo de geração da loadsheet 
A Figura 2 mostra o ciclo de vida da loadsheet. O ciclo pode ser repetido várias vezes até que 
seja emitida a loadsheet definitiva para um voo. A edição final da loadsheet deve ser 
aprovada pelo comandante. Caso seja constatado algum desvio entre o carregamento 
especificado na loadsheet e o carregamento efetivo da aeronave, o comandante anotará à mão 
as modificações no documento. Neste caso, a correção definitiva poderá ser feita após o início 
do voo. Tais diferenças, que devem obedecer a um limite pré-definido, são frequentes e 
causadas por passageiros que se apresentam, ou mesmo desistem do voo, na última hora. 
 

Figura 2: Processo de geração da loadsheet 
 
Na etapa de especificação o despachante informa os dados de identificação do voo (data, 
número do voo e origem), destino(s) e matrícula da aeronave, assim como o carregamento 
(distribuição de passageiros, bagagem e carga pelos compartimentos da aeronave). A página 
de carregamento será apresentada apenas se a aeronave designada para o voo estiver 
cadastrada como parte da frota da empresa aérea. As informações relativas ao carregamento 
são então verificadas de acordo com as especificações técnicas da aeronave. Durante a 
verificação, valores superiores às capacidades máximas são bloqueados imediatamente. 
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Figura 3: Aquisição de dados de identificação 
 

Figura 4:  Aquisição de dados de carregamento 
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As Figuras 3 e 4 mostram parte das páginas do protótipo projetadas para a aquisição dessas 
informações. Na primeira, observa-se que os dados de identificação são os únicos que 
precisam ser informados caso o despachante queira apenas modificar uma loadsheet já 
cadastrada. Na segunda, o despachante informa os pesos máximos de decolagem e pouso 
(campos que têm como default os máximos estruturais da aeronave), a quantidade de 
combustível (decolagem e consumo) e a distribuição de passageiros, bagagem e carga por 
destino. Os totais, assim como passageiros e carga em trânsito, se houver, são 
automaticamente calculados e/ou apresentados no momento oportuno. 
 

Figura 5: Resultados dos cálculos de peso e balanceamento 
 

 
Na etapa de cálculo são aplicadas as regras de peso e balanceamento com o objetivo de 
garantir que os pesos máximos de decolagem, pouso e zero-combustível, assim como os 
respectivos centros de gravidade (CG), permaneçam dentro dos limites da aeronave. Uma 
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descrição detalhada dos cálculos de peso e balanceamento pode ser encontrada no manual da 
Federal Aviation Administration norte-americana (FAA, 2007). Caso algum valor fique fora 
dos limites o despachante será obrigado a retornar à etapa de especificação. 
 
Com o objetivo de destacar quais são os valores que se encontram fora dos limites, o 
diagrama de limites de CG, ou envelope de CG, é gerado na etapa de cálculo. As Figuras 5 e 6 
mostram, respectivamente, parte da página do protótipo onde os resultados são apresentados e 
uma comparação entre dois possíveis diagramas: à direita, com os CGs dentro dos limites e à 
esquerda, fora dos limites. 
 

Figura 6: CGs fora e dentro dos limites 
 
Se todos os valores estiverem dentro dos limites o despachante passa à etapa de emissão, onde 
a loadsheet é gerada e disponibilizada para impressão (Figura 7). A qualquer momento o 
despachante pode voltar à etapa de especificação, ajustar os valores e/ou a distribuição do 
carregamento e emitir uma nova edição da loadsheet. 
 
3.3 Tecnologia 
O protótipo foi desenvolvido em Java SE como uma aplicação web baseada em servlets. O 
servidor web é o Apache Tomcat (Brittain; Darwin, 2007) e o banco de dados, MySQL 
Community Server (Dyer; Oram, 2008). O mapeamento objeto-relacional usa a Java 
Persistence API (Biswas; Ort, 2006), implementada pelo framework Hibernate, e a interface 
com o usuário, HTML puro acoplado ao Apache Wicket (Dashorst; Hillenius, 2008). 
 
Para gerar dinamicamente o diagrama de limites de CG foi usada a biblioteca de software 
Charts4J (Charts4J, 2009), a qual permite o acesso à Google Chart API a partir de código 
escrito em Java. Mediante a API da biblioteca Charts4J, a Google Chart API  recebe a 
especificação do diagrama e seus valores. O diagrama é então gerado nos servidores Google e 
devolvido como uma referência a uma imagem a ser apresentada na página de resultados. 
 
Implementado como um serviço (Carraro; Chong, 2006), e não como um produto a ser 
instalado nos computadores da empresa em cada aeroporto, o protótipo é atualizado apenas no 
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servidor onde está hospedado. Tais atualizações estarão imediatamente disponíveis aos 
usuários, dispensando qualquer instalação local e garantindo um controle de versão eficaz. 
 
4 RESULTADOS 
 

 
Figura 7: Loadsheet pronta para impressão 
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O código do protótipo foi escrito em apenas quatro meses pelos autores. Nesse período, foram 
implementadas funcionalidades equivalentes ao serviço eLoadsheet (Jeppesen, 2009), 
identificado como o principal concorrente direto do protótipo caso a transição para produto 
venha a acontecer em futuro próximo. Isto só foi possível porque a modelagem dos processos 
e, sobretudo, do domínio, foi executada em um período anterior, bem mais longo. 
 
Embora o protótipo já tenha sido submetido a uma série de testes de integração e aceitação 
bem-sucedidos, o teste da aplicação pelos potenciais usuários, conhecido como beta-teste, 
ainda não foi iniciado. O início desta etapa de teste depende da instalação do protótipo em um 
serviço de hospedagem ou data center. Devido a certas exigências inerentes à tecnologia 
utilizada, bem como aos custos relativamente altos desse tipo de serviço, o acesso de usuários 
finais ao protótipo ainda não foi viabilizado. 
 
5 CONCLUSÃO 
Este trabalho apresentou o desenvolvimento do protótipo de uma aplicação web capaz de 
informatizar o ciclo de vida da loadsheet, documento de importância crítica dentro do 
processo de despacho de voos. Diante dos bons resultados obtidos, pretende-se derivar desta 
prova de conceito, como trabalho futuro, o suporte ao processo completo de despacho de 
voos, incluindo a otimização do consumo de combustível. 
 
Esta meta abrange a geração de outros documentos de despacho, como o dispatch release. 
Nela se inclui, também, a eventual integração da aplicação web aos sistemas de reservas e 
check-in das empresas aéreas, o que permitiria a geração de documentos de despacho a partir 
de valores previamente informados e verificados. Na ausência desse tipo de integração o 
despachante é obrigado a informar novamente, em um sistema, o que já está disponível em 
outro. Seria possível evitar, assim, a duplicação de informações e os erros que ela tende a 
causar. 
 
Para tanto, os autores aguardam a decisão da FAPESP no que diz respeito à subvenção 
econômica necessária à realização da primeira fase do projeto. Nesta fase, seria conduzido o 
mapeamento individual e sigiloso dos processos de despacho de voos praticados pelas 
empresas aéreas brasileiras, sem custos para elas. Diante de um retrato mais preciso do 
mercado potencial, um plano de negócios seria elaborado tendo em vista a segunda fase do 
projeto, que contemplaria o desenvolvimento propriamente dito da aplicação. 
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RESUMO 
Com o crescimento das áreas urbanas, as regiões adjacentes aos aeroportos estão se tornando densamente 
habitadas, causando um grande problema conhecido como o encroachment. O Encroachment (invasão) pode ser 
considerado como a existência de uma população importante submetida aos efeitos significativos adversos do 
ruído, mesmo fora das áreas de restrição de uso estabelecidas pelo zoneamento aeroportuário. O encroachment é 
atualmente um problema mundial, sendo responsável pela redução da qualidade de vida das comunidades 
residente nestas áreas. A métrica utilizada para o zoneamento aeroportuário em muitos países e no Brasil é o 
DNL. Essa métrica está associada à média da energia sonora produzida por todos os eventos aeronáuticos 
durante um período de 24h, com ponderação de 10dB(A) durante o período noturno.  No entanto, o uso do DNL 
para o zoneamento aeroportuário pode conduzir a resultados diferentes para os níveis sonoros diurnos e noturnos 
dependendo do número de operações do aeroporto nesses períodos. O trabalho propõe um zoneamento 
aeroportuário derivado da Norma Brasileira  NBR 10151/ ABNT e uma análise comparativa utilizando um 
sistema de informações geográficas entre os índices de encroachment do zoneamento aeroportuário atual e o 
proposto.  
 
ABSTRACT 
Because of the growing of urban zones, regions around the airports are becoming densely inhabited, causing a 
substantial issue known as Encroachment. The Encroachment can be considered as the existence of an important 
population submitted to significant adverse effects of noise, even in zones not included on area of restricted use 
stated for the airport zoning. The encroachment is, nowadays, a world problem, being responsible for the 
decrease of life quality of the resident population in these areas. The metric used for the airport zoning in many 
countries, including Brazil, is the DNL. Nevertheless the use of DNL  can conduce to different results for the day 
and night level sound depending on the day and night numbers of operation at the airport being studying, 
whereas this metric is a sound energy average produced by all the aircrafts events during a 24 hour period, with 
the contemplate of 10dB(A) among the night period. This report suggests an airport zoning in agreement with 
the Brazilian Standard for urban zoning  NBR 10501 and a comparative analysis using a geographic information 
system between the actual airport zoning encroachment amounts and the new suggested zoning. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Com o crescimento das áreas urbanas, as regiões adjacentes aos aeroportos estão se tornando 
densamente habitadas acarretando em um problema mundial: o encroachment (invasão), 
responsável pela redução da qualidade de vida das comunidades residente nessas áreas. Neste 
trabalho é estudada a relação entre o zoneamento aeroportuário e o encroachment. 
 
A métrica DNL (Day Night Level) é utilizada no Brasil e em vários outros países para definir 
o zoneamento aeroportuário. A métrica DNL está relacionada com a média de energia sonora 
produzida por todos os eventos aeronáuticos ocorridos durante um período de 24 horas, com 
uma penalidade de 10dB(A) durante o período noturno (22h-7h). A utilização dessa métrica 
para o zoneamento aeroportuário é inspirada no trabalho de Schultz [1978] que estudou a 
relação entre o DNL e a percentagem de pessoas altamente incomodada, revisto 
posteriormente por Fidell [1988].  
 
No entanto a métrica DNL não é muito adequada para o zoneamento aeroportuário, pois o 
zoneamento deve ser baseado na limitação dos efeitos adversos do ruído diurno e noturno. 
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Durante o período diurno o efeito mais significativo do ruído é a interferência na fala, 
enquanto no período noturno é a interferência no sono. 
 
E ainda, dependendo do aeroporto, o uso do DNL para o zoneamento aeroportuário pode 
conduzir a níveis sonoros diurnos e noturnos diferentes dependendo do número de operações 
nos períodos diurno e noturno.  
 
2 ENCROACHMENT 
No contexto deste trabalho o encroachment pode ser considerado como a existência de uma 
população significativa submetida aos efeitos adversos do ruído do aeroporto, mesmo fora das 
áreas de restrição de uso estabelecidas pelo zoneamento aeroportuário. 
 
O encroachment está relacionado com o uso de uma métrica inadequada para o zoneamento 
aeroportuário. No caso geral, o encroachment pode ser relacionado com a inadequação do 
zoneamento aeroportuário baseado numa métrica única sobre 24 horas. No caso do Brasil, a 
incompatibilidade entre a legislação urbana (associada à Norma NBR10151/2000) e a 
legislação aeroportuária é outra causa do encroachment. 
 
O encroachment pode ocorrer em duas situações: 
 
A primeira situação é na área DNL > 65dB(A), nesse caso o problema ocorre devido à 
inadimplência, as pessoas ocupam a área de forma irregular, não obedecendo à legislação 
aeronáutica. A segunda situação para ocorrer encroachment é na área DNL ≤ 65dB(A)  
devido à inadequação da métrica adotada para o zoneamento aeroportuário. 
 
Observa-se que, apesar de um zoneamento realizado de uma forma compatível com a 
legislação aeroportuária baseada na métrica DNL, existem populações situadas na região onde 
o uso residencial é autorizado pela legislação aeroportuária e os efeitos adversos do ruído são 
percebidos. Por isso é necessário buscar uma forma alternativa de zoneamento aeroportuário. 
Uma direção de trabalho consiste em utilizar uma metodologia inspirada no zoneamento 
urbano, a fim de limitar o encroachment a condições aceitáveis. 
 
Tendo identificado que uma das razões do encroachment está relacionada com a forma de 
realizar o zoneamento aeroportuário, o objetivo deste trabalho é analisar as razões do 
encroachment e propor soluções para reduzi-lo ou controlá-lo. 
 
O trabalho foi realizado através de simulações de curvas de ruído para o aeroporto de 
Congonhas nas métricas DNL, LAeqD e LAeqN, a partir do banco de dados da Infraero de 
2005 (operações diárias do aeroporto, tipos de aeronaves, informações gerais do aeroporto). 
As curvas foram geradas pelo software INM (Integrated Noise Model), desenvolvido pela 
FAA (Federal Aviation Administration – EUA).  
 
3 ZONEAMENTO AEROPORTUÁRIO UTILIZADO 
De acordo com a Portaria 1141 GM/5, o zoneamento aeroportuário define duas curvas de 
ruído (65 dB (A) e 75 dB (A)) delimitando três áreas. Essas estabelecem restrições do uso do 
solo, com o objetivo de controlar o uso e ocupação nos arredores do aeroporto, cujos níveis 
sonoros são bem altos, como podemos ver na figura 1. A condição para o uso residencial é 
DNL ≤ 65dB(A), porém as pessoas continuam submetidas aos efeitos adversos do ruído. 
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Figura 1: Zoneamento aeroportuário do aeroporto de Congonhas. Fonte: GERA 

 
4 RELAÇÃO ENTRE DNL E LAEQD E LAEQN 
A métrica DNL pode ser escrita em função do nível sonoro equivalente determinado durante o 
período diurno e noturno, LAeqD e o LAeqN. Logo o DNL pode ser expresso como: 
 

}       

Sendo, 

 {  } 

 

{  

Tem- se: 

                     

Onde: 
 

T é o período de tempo, em segundos; 
é o nível de pressão sonora, instantâneo, ponderado em A; 

LAeqD é  nível equivalente de pressão sonora durante o período diurno 
LAeqN  é o nível equivalente de pressão sonora durante o período noturno. 

Assim, uma vez que o LAeqD e LAeqN são conhecidos, é possível calcular o nível 
equivalente em DNL. 
 
5 ZONEAMENTO AEROPORTUÁRIO BASEADO NA NBR10151/2000 
A NBR 10151/2000 estabelece instrumentos úteis para avaliar a influência sonora dos 
aeroportos sobre as cidades. Ela fornece os níveis de ruído recomendáveis para áreas urbanas 
de acordo com o período diurno (compreendido entre 7h e 22h) e noturno (compreendido 
entre 22h e 7h do dia seguinte), e de acordo com as características da zona em questão. 
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A partir dos valores da NBR 10151/2000  e por meio de cálculos simples no Excel é possível 
determinar o DNL equivalente para cada tipo de área da NBR10151. Neste trabalho foram 
utilizados apenas os tipos áreas a que se refere ao uso residencial, que são três áreas 
apresentadas na tabela 1. 
 

Tabela 1: DNL equivalente a partir das métricas LaeqD e LaeqN. Fonte: GERA 
Tipos de áreas LAeqD LAeqN DNL 

Área estritamente residencial urbana ou 
de hospitais ou de escolas 

50 45 52,57 

Área mista, predominantemente 
residencial 

55 50 57,57 

Área mista, com vocação comercial e 
administrativa 

60 55 62,57 

 
As curvas de ruído DNL equivalente para o Aeroporto de Congonhas abrangem uma área 
maior, atingindo os municípios de Diadema e São Bernardo do Campo, além de São Paulo, 
como se percebe na figura 2. Analisando apenas as áreas com uso residencial e áreas mistas 
pode-se quantificar o encroachment nesses locais, feita a partir de uma análise comparativa 
utilizando um sistema de informações geográficas entre os índices de encroachment do 
zoneamento aeroportuário atual e do novo zoneamento proposto. 
 

 
Figura 2: Zoneamento proposto a partir das áreas residenciais e mistas da NBR 10151 

para o aeroporto de Congonhas. Fonte: GERA 
 
Apenas visualmente, nota-se que curva de ruído DNL 65 dB(A) abrange uma área muito 
menor que as outras curvas em DNL, baseadas na NBR 10151. Sendo assim, uma população 
muito maior está submetida aos efeitos adversos do ruído.  
 
6 QUANTIFICAÇÃO DO ENCROACHMENT DE ACORDO COM O 

ZONEAMENTO PROPOSTO. 
Portanto para controlar e limitar o encroachment a condições aceitáveis uma quantificação do 
impacto ambiental sonoro devido ao encroachment é feita utilizando o número de pessoas 
altamente incomodadas. Os cálculos foram realizados com o uso de um Sistema de 
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Informação Geográfica (SIG), que possui dados necessários, como o número total da 
população no interior de cada curva de ruído.  Com o SIG é possível obter uma representação 
gráfica dos setores censitários mais sensíveis para avaliar os efeitos adversos do ruído. A 
tabela 2 representa o número de pessoas submetidas à exposição sonora no interior das curvas 
de ruído em DNL. 
 
Tabela 2: População exposta ao ruído nos municípios de São Paulo, Diadema e São Bernardo 

do Campo. Fonte: GERA 
DNL  São Paulo Diadema S. B.Campo Total de 

pessoas  
53 148.250 43.523 2.517 194.290 
58 71.684 9.715  81.399 
63 29.600   29.600 
65 17.457   17.457 

 
A existência de pessoas situadas no interior da curva DNL ≥ 65 dB(A)  estão em desacordo 
com a legislação aeroportuária. Portanto neste trabalho não levará em consideração este 
número. 
 
Para caracterizar o encroachment, considerou-se que existe aproximadamente 112.890 
pessoas  localizadas entre as curvas DNL 53 dB(A) e 58 dB(A), 51.799 entre as curvas 
58dB(A) e 63dB(A) e 12.143 entre as curvas 63 e 65dB(A). No entanto,  de acordo com o 
atual zoneamento aeroportuário estas pessoas estão em conformidade com a legislação atual, 
mas para as pessoas localizadas entre as curvas 63 e 65dB(A) os efeitos adversos do ruído 
como por exemplo, a interferência na fala, interferência no sono, e o incômodo sonoro, são 
mais percebidos.  
 
7 RELAÇÃO ENTRE A PERCENTAGEM DE PESSOAS ALTAMENTE 

INCOMODADAS E O DNL 
A métrica DNL foi considerada apropriada para a definição dos limites das curvas de ruído 
adotadas no zoneamento. 
 
A curva média apresentada na figura 3 expressa a relação entre exposição ao ruído de 
transportes e resposta da comunidade, possibilitando quantificar o percentual de pessoas 
altamente incomodadas de acordo com o nível de exposição sonora sobre a comunidade. 
 

 
Figura 3: Relação de pessoas altamente incomodadas e o DNL. Fonte: Schultz 1978. 
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Schultz propôs uma equação para a estimativa de incômodo sonoro devido a fontes de 
transporte de todos os tipos: ferroviário, rodoviário e aeroportuário, relacionando o percentual 
das pessoas altamente incomodadas e a métrica DNL. Através desta equação é possível então 
estimar o número de pessoas altamente incomodadas quando expostas por um determinado 
nível de ruído. 

 

Onde: 
% HA = percentual da população altamente incomodada; 
DNL= day-night sound level. 
 
Utilizou-se a equação de Schultz para calcular o percentual de pessoas altamente 
incomodadas. Para avaliar melhor o incômodo, foi utilizado o valor médio do DNL em cada 
faixa de exposição sonora, como por exemplo, as curvas DNL 53dB(A) e 58 dB(A) 
representam uma faixa de nível sonoro. Assim é possível determinar, em cada faixa de 
exposição sonora, o número de pessoas submetidas aos efeitos adversos do ruído. 
A partir do percentual de pessoas altamente incomodadas determina-se a população altamente 
incomodada de acordo com as pessoas submetidas à exposição sonora em cada faixa de nível 
sonoro, como na tabela 3. E ainda  é possível obter uma representação do encroachment em 
cada área citada anteriormente, da NBR 10151. 
 

Tabela 3: Percentual de pessoas altamente incomodadas e o número de pessoas altamente 
incomodadas. Fonte: GERA 

DNL  em  
dB(A) 

Valor médio 
do DNL por 
faixa 

População 
exposta ao 
ruído 

%HAP População 
altamente 
incomodada 

53 - 58 56,5 112.890 4,97 5.611 

58 - 63 60,5 51.799 8,93 4.626 

63 - 65 64 12.143 13,6 1.651 

53-65  176.833  11.888 

 
Segundo EPA (apud SOUSA, 1996) a percentagem de pessoas altamente incomodadas é 
preferivelmente utilizada, ao invés da percentagem das pessoas incomodadas, devido a uma 
série de razões. Uma dessas razões, e talvez a mais importante, é que pessoas quando são 
altamente incomodadas pelo ruído, os efeitos das variáveis não acústicas (de natureza social, 
psicológica ou econômica) são reduzidos e a correlação entre exposição sonora e a reação 
subjetiva expressa é alta.  
 
De acordo com o desenvolvido acima, o limite de área residencial se encontraria entre 
53dB(A) e 58dB(A). No entanto será necessária a adoção de um valor intermediário para 
controlar os níveis de encroachment. E ainda haverá um número de pessoas altamente 
incomodadas, porém aceitáveis de acordo com a NBR 10151, estes números são apresentados 
na tabela 4. 
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Tabela 4: Relação entre o DNL e a população altamente incomodada. Fonte: GERA 
Separador DNL  em  dB(A) 
para uso residencial 

População altamente 
incomodada 

53  N 
58  5611+N 
63 5611+4526+N 
65 11888+N 

 
Onde: 
N é o número de pessoas altamente incomodadas aceitáveis de acordo com a NBR 10151 
 
Adotando o zoneamento aeroportuário proposto de acordo com os tipos de áreas da NBR 
10151, consegue-se reduzir o número de pessoas altamente incomodadas, e assim limitar o 
encroachment. Com isso os efeitos adversos do ruído sobre a população também diminuem. 
 
8 CONCLUSÃO 
A questão do encroachment está relacionada com a utilização de uma métrica inadequada 
para definir o zoneamento aeroportuário e também pela escolha de níveis sonoros muito 
elevados para definir as curvas de ruído 1 e 2. Mesmo utilizando outra alternativa de 
zoneamento, percebe-se que a aplicação pura e simples dos níveis da norma NBR 10151 pode 
conduzir a uma área de curva de ruído muito significativa. Assim uma política na qual se 
adote níveis sonoros mais elevados é necessária, sabendo que isto vai conduzir a certo 
encroachment que seja um compromisso entre a exposição sonora de uma população ao ruído 
e os custos de aceitar uma área não residencial importante.   
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RESUMEN 
Con el propósito de estudiar la eficacia del método basado en el teorema de Palm para el cálculo del número 
recomendado de unidades de repuesto de un componente reparable en el inventario operativo de una flota de 
aeronaves comerciales, y estimar su demanda para distintos períodos durante un cierto tiempo, se analizaron las 
remociones de los paneles de control de audio de la cabina de mando de un conjunto de aviones A320FAM. 
Como resultado de la elevada dispersión de la demanda, el método demostró no ser adecuado para su aplicación 
generalizada a todos los componentes y procesos de reparación. 
 
ABSTRACT 
To study the efficacy of the method based on the Palm’s theorem for the calculation of the number of 
recommended spare-parts of a repairable component to setup an operative inventory for a fleet of airliners, and 
its estimated demand during a certain period of time, the number of removals of the cockpit’s audio control 
panels for a group of A320FAM aircrafts was analyzed. As a result of the demand variance, the method showed 
not to be appropriate for all kind of components and repair processes. 
 
NOMENCLATURA 
D  Demanda esperada [ea] 
DTAT  Demanda esperada durante el reaprovisionamiento [ea] 
FH  Horas de vuelo promedio por avión [horas] 
FS  Número de aeronaves de la flota [ea] 
m  Cantidad recomendada de unidades de repuesto [ea] 
MRP   Planificación de la demanda de materiales (Materials Requirement Planning) 
MSN  Número de serie de producción (Manufacturer Serial Number) 
MTBF   Tiempo medio entre fallas (Mean Time Between Failures) 
MTBUR Tiempo medio entre remociones no programadas  
(Mean Time Between Unscheduled Removals) [horas] 
NS  Nivel de servicio 
QPA  Número de unidades instaladas por avión [ea] 
R  Número de remociones no programadas [ea] 
TAT  Duración del ciclo de reaprovisionamiento (Turn-Around Time) [días] 
VTMR  Razón entre la varianza y la media (Variance To Mean Ratio) 
   
1 INTRODUCCIÓN 
La necesidad creciente de las empresas de transporte aéreo de controlar los costos operativos 
con el fin de ser más competitivas, atractivas para los inversores y especialmente aptas para 
sobrevivir a largo plazo en un contexto político, económico y financiero cada vez más 
complejo (Doganis, 2006), sensible a los efectos de la globalización y con frecuentes cambios 
en las reglas de juego, obliga a los operadores a trabajar en la reducción de los tiempos de 
despacho, la confiabilidad de los equipos de vuelo, y en la optimización del flujo de fondos. 
Este último punto se traduce especialmente, dado el alto costo de los componentes, en la 
determinación de los niveles de inventario de repuestos que aseguran la menor proporción de 
capital inmovilizado en activos, sin comprometer la eficiencia operativa (Chong et al., 2008). 
Una práctica ampliamente difundida en la industria (Kaul et al., 2008) para la determinación 
del número recomendado de unidades de reposición (stock) de un componente reparable, con 
un cierto nivel de servicio, está basado en un proceso estadístico con distribución de tipo 
Poisson, en el que se computa el tiempo medio entre remociones no programadas (MTBUR) y 
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el tiempo que transcurre entre que el componente es enviado a reparación y se recibe una 
unidad reparada para su reposición (TAT). 
 
Con el propósito de verificar su eficacia se analizó la evolución de las remociones históricas 
(demanda) correspondientes a un lapso de siete años en una flota donde el número de 
aeronaves (FS) y horas de vuelo promedio (FH) fueron variables independientes, y se 
comparó su número por trimestre con las remociones esperadas como resultado de la 
aplicación del método para cada período correspondiente. 
 
1.1 Audio Control Panel 
El componente cuyas remociones han sido analizadas es un Audio Control Panel con número 
de parte ACP2788AB04, perteneciente al capítulo ATA 23 (Air Transport Association, 
Comunicaciones) de las aeronaves comerciales de la familia Airbus A320. 
 
Cada equipo de vuelo tiene instaladas tres unidades en la cabina de mando: dos en el pedestal, 
para el capitán y el primer oficial respectivamente (figura 1), y otra disponible para el tercer 
ocupante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1:   Audio Control Panel ACP2788AB04 
 
Estas unidades se utilizan para controlar la transmisión y recepción de las señales de audio de 
los distintos dispositivos de intercomunicación, radiocomunicación y radionavegación 
instalados en la aeronave, por medio de un colector ARINC 429. 
 
A nivel inventario, son clasificadas como módulos rotables (reparables). Cada unidad esta 
valorizada en USD 6.500, y su esencialidad de acuerdo a la MEL es ESS2 (GO IF). 
 
Es importante notar que entre la población estudiada, la principal causa de remoción fue la 
rotura accidental -o por mishandling- de los interruptores, y la falla de partes consumibles. 
 
1.2 Composición de la flota bajo estudio 
Las remociones registradas corresponden a un grupo de aeronaves de la familia Airbus A320 
(modelos A318, A319 y A320) que al momento del último registro estadístico formaban parte 
de una misma flota aerocomercial de la región latinoamericana. Sin embargo, los registros 
históricos están asociados a las aeronaves en particular, aunque estas estuvieran para un 
determinado período en servicio con distintos operadores. 
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En la tabla 1, se detallan los números de serie por modelo (MSN) de las aeronaves integrantes 
de la flota. La antigüedad promedio en el último período registrado era de 3,5 años, habiendo 
transcurrido 10,0 y 0,2 años desde el primer vuelo de las aeronaves de mayor y menor edad, 
respectivamente. 

Tabla 1:   Detalle de la flota 
Modelo MSN 
A320-232 990 
A320-233 1304, 1332, 1351, 1355, 1491, 1512, 

1526, 1548, 1568, 1626, 1854, 1858, 
1877, 1903, 3280, 3319, 3535, 3556 

A319-131 2096 
A319-132 2089, 2295, 2304, 2321, 2572, 2585, 

2845, 2858, 2864, 2872, 2886, 2887, 
2892, 2894, 3663, 3671, 3770, 3772, 
3779 

A318-121 3001, 3030, 3062, 3214, 3216, 3371, 
3390, 3438, 3469, 3509, 3585, 3602, 
2606, 3635, 3642 

 
2 PROBLEMA 
El despacho puntual de los vuelos es crucial para las aerolíneas. Como aseguran Cohen et al. 
(2006), el mayor riesgo asociado lo presentan las demoras técnicas. Para reducir el riesgo de 
demora, las aerolíneas usualmente posicionan un número específico de componentes críticos 
en los aeropuertos de base y en algunas escalas. Esos componentes son seleccionados en base 
a las recomendaciones hechas por el fabricante (OEM, Original Equipment Manufacturer) a 
través de un documento conocido como MEL (Minimum Equipment List). 
 
En la MEL, los componentes son clasificados en tres categorías dependiendo de su criticidad, 
o esencialidad, para la operación: ESS1, ESS2 y ESS3.  Si se detecta una falla en un 
componente ESS1, la aeronave afectada no puede ser despachada (NO GO). En el caso que 
falle un componente ESS2, la aeronave puede despegar bajo ciertas condiciones  (GO IF), y el 
reemplazo de la unidad fallada puede ser diferido por un determinado tiempo ya establecido 
en la MEL. Sin embargo, una acumulación de fallas ESS2 puede llevar a una situación NO 
GO.  En el caso de una falla en un componente ESS3 el reemplazo del componente puede ser 
diferido por un plazo mayor. Una situación NO GO deriva en una condición AOG (Aircraft 
On Ground), es decir, el avión queda inoperativo hasta que se reemplaza el componente. 
 
Los términos “falla” y “demanda” son usados aquí indistintamente. Se asume que cuando hay 
una demanda, un repuesto se esta necesitando para reemplazar a un componente que falló.  
 
El ciclo de abastecimiento de los componentes reparables es un proceso específico, diferente 
al desarrollado para otro tipo de componentes como por ejemplo las partes consumibles (Ijioui 
et al., 2008). Incluye un número de subprocesos, o eventos de la cadena de abastecimiento, 
diseñados para asegurar la reposición que da inicio a un nuevo ciclo de servicio. Se 
caracteriza por el doble rol del usuario final, pues este debe devolver la unidad defectuosa 
para que el ciclo de reparación se inicie.  
 
El reabastecimiento se compone de tres procesos: recuperación de la unidad fallada y 
transporte hasta el centro de reparación, la reparación en sí, y el reabastecimiento al usuario 
con una unidad funcional que puede ser la misma ya reparada u otra (Muckstadt et al., 2002).  
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Tal como señalan Kilpi et al. (2004), hay cuatro factores que afectan el costo de 
disponibilidad de un componente: la confiabilidad, el TAT del proceso de reparación, el nivel 
de servicio requerido, y el número de unidades protegidas.  
 
El concepto de nivel de servicio es usado para indicar la probabilidad de que un repuesto este 
disponible. Dado un nivel de inventario s, Muckstadt (2005) define como nivel de servicio a 
la fracción de la demanda que puede ser satisfecha inmediatamente con las unidades de 
repuesto disponibles en los depósitos. A medida que s aumenta, el nivel de servicio aumenta. 
Al calcular el nivel de servicio, no se tiene en cuenta el tiempo que se tarda en atender las 
demandas insatisfechas originalmente (shortages). Para un sistema de inventario con demanda 
estacionaria y una política de inventario estacionaria, el nivel de servicio de largo plazo puede 
calcularse como la razón porcentual entre las unidades disponibles al momento de requerirlas 
al servicio y la demanda total (Katok et al., 2008). En un horizonte finito, el nivel alcanzado 
es una variable aleatoria. En el caso de los componentes reparables suele definirse una política 
de inventario (s-1, s), basada en un nivel s de flotante óptimo, para el cual es ordenada la 
reposición inmediatamente tras el consumo de una unidad.   
 
Reconocer que la predicción del consumo de repuestos para los eventos de mantenimiento no 
programado es aleatoria por naturaleza (MacDonnell et al., 2007), implica el uso intensivo de 
inspecciones basadas en la condición, así como del análisis de fallas, para la determinación de 
los requerimientos. Pueden desarrollarse mejores pronósticos de consumo si se tienen en 
cuenta factores causales como la antigüedad de las aeronaves y de los componentes (Cohen et 
al., 2006). Únicamente pueden aplicarse técnicas de MRP para los mantenimientos 
programados (A-, B-, C- y D-Check). 
 
2.1 El teorema de Palm  
Dentro del marco de la teoría de colas, el modelo fue publicado en 1938 para el cálculo del 
tráfico en la redes de telefonía por C. Palm, en Suecia. Aplicado a la teoría de inventarios, su 
importancia radica en que permite estimar la distribución de la probabilidad en condiciones 
estacionarias del número de unidades en reparación, por medio de la distribución de 
probabilidad del proceso de demanda y la media de la distribución del tiempo de reparación.  
 
Básicamente, establece que si la demanda de un ítem es un proceso con una media µ  
[ea/tiempo] constante (VTMR=1), y el tiempo de reparación para cada unidad defectuosa esta 
distribuido de manera independiente e idéntica de acuerdo con una distribución de media T 
[tiempo], la distribución de probabilidad de estado estacionario del número de unidades en 
reparación tiene una distribución de Poisson con media µT [ea] (Sherbrooke, 2004). 
 
La distribución de Poisson (Rychlik, 2006) permite conocer la posibilidad de repetición de un 
determinado fenómeno sin conocer sus causas, asumiendo que estas son independientes, 
estableciendo la probabilidad que exista o no una causa accidental que provoca su ocurrencia. 
Si la relación entre la causa y el fenómeno no fuera accidental, sino que existiera una relación 
de dependencia entre ellos, esta quedaría en evidencia al aumentar la cantidad de intervalos de 
ocurrencia que se toman como muestra (Poisson, 1837). 
 
Señala Sherbrooke (2004) que se verificó durante las pruebas realizadas para la USAF (U.S. 
Air Force) la pérdida de validez del modelo cuando la demanda varía con el tiempo 
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sustancialmente, pues la varianza (la medida de su dispersión) excede a la media (VTMR>1), 
desencadenando en un proceso Poisson con incrementos no estacionarios. Para estos casos, 
Hodges (1985) propuso un modelo basado en una distribución binomial negativa. Como 
criterio, recomienda aplicar la distribución poissoniana para un VTMR entre 0.9 y 1.1. 
 
Si se asume que el intervalo entre unidades que ingresan está distribuido en forma 
exponencial negativa, y que el proceso de falla es independiente del número de repuestos 
disponibles, para Kilpi et al. (2004) no es necesario medir la forma de la distribución. Esta 
suposición es violada cuando se producen shortages, ya que el número de unidades 
operacionales se reduce, disminuyendo la demanda de unidades de repuesto. 
 
Para Adams et al. (1993) Las fuentes de error que afectan la estimación de la demanda por 
este método son: 1) una ocurrencia aleatoria de los eventos, 2) una elevada tasa de demanda 
para períodos cortos, 3) una información insuficiente para determinar la tasa de demanda real, 
y 4) una estimación sesgada de la tasa de demanda. 
 
De acuerdo a Crawford (1981), la hipótesis del estado estacionario (media constante) resulta 
claramente en una subestimación del stock necesario. Para unidades con alto nivel de 
remoción, sugirió que la demanda se podría predecir con técnicas de regresión lineal. 
 
2.2 Algoritmo de cálculo 
El número de unidades de repuesto que se recomienda tener en stock (inventario operativo) 
depende del grado de utilización y de la tasa de remociones (por fallo o rotura) del 
componente. En el caso de las unidades reparables, la demanda se circunscribe a aquella 
correspondiente al tiempo de reposición (DTAT) para el cual el inventario está desprotegido. A 
partir del teorema de Palm (Sherbrooke, 2004) la probabilidad P que el número de remociones 
R sea menor o igual que el número de unidades de repuesto m, es un proceso con distribución 
de Poisson, de la forma: 
 
 
 
La fórmula describe la probabilidad de no tener más remociones que repuestos durante el 
TAT. La demanda es causada por las remociones no programadas que ocurren durante el ciclo 
de reparación. Por lo tanto es posible disminuir la necesidad relativa de repuestos mejorando 
el tiempo de reparación. 
 
Luego, el problema de la determinación del stock óptimo de repuestos, dada DTAT, se reduce a 
calcular en un proceso iterativo el valor de m que permite obtener una confiabilidad P mayor 
o igual al nivel de servicio deseado (NS). 
 
El proceso de estimación de la demanda para un determinado período n+1, se inicia con el 
cálculo del MTBUR para el período n. Conceptualmente, el MTBUR representa la media del 
número de horas que transcurren, entre una remoción no programada R y la siguiente. Para 
ello se considera el número de horas en servicio, aportadas durante ese plazo, por la totalidad 
de las unidades del mismo componente instaladas en la flota, es decir: 
 
 
 R

FHFSQPA
MTBUR

××
=

∑×=≤ −
m m

TATD

m

D
emRP TAT

0 !
}{



314   
Luego, la demanda estimada para el período n, será: 
 
 
 
 
Finalmente, multiplicando D por la razón entre el TAT y la duración del período para el cual 
se realiza el cálculo, se obtiene la demanda DTAT. 
 
Como criterio de decisión, la inclusión de un ítem en el inventario operativo durante un cierto 
período depende de la relación entre la demanda para ese plazo, y el número mínimo de 
remociones del ciclo anterior. Si D ≥ Rmin(n-1) entonces debe comprarse una cierta cantidad de 
unidades de repuesto. 
 
2.3 Confiabilidad 
Se puede definir la confiabilidad como la capacidad de un producto de funcionar bajo ciertas 
condiciones y por un periodo especifico sin exceder un nivel de falla aceptable. Dicho de otro 
modo, es la probabilidad de que no ocurran fallas (Hnatek, 2003).  
 
La confiabilidad varía según la categoría del producto, su precio, las expectativas del usuario  
-su calidad- y, las repercusiones de su malfuncionamiento. En el campo de la confiabilidad 
técnica las estimaciones deben  realizarse a partir de la experimentación (Hecht, 2004).  
 
Las medidas de confiabilidad siempre involucran un factor tiempo. Entre los indicadores 
usados para medir la confiabilidad se incluyen el MTBF y el MTBUR. En el primer caso, se 
consideran las fallas técnicas durante la operación del sistema, y en el segundo las remociones 
por falla, pero también por roturas accidentales. El régimen instantáneo de falla de un 
componente respecto al tiempo, sigue una ley  llamada la “curva de la bañera” por la forma en 
U de su gráfica (se distinguen en ella tres fases durante la vida útil de la unidad: mortalidad 
infantil, la falla aleatoria y el envejecimiento). 
 
Según Batchoun et al. (2003), cuando la falla de una parte ocurre menos de diez veces por 
año, se asume que las remociones siguen un proceso de Poisson (variable discreta), pero 
cuando es igual o mayor a diez veces por año, el número de remociones debiera asumirse que 
sigue una distribución normal (variable continua).  
 
A modo de advertencia, Selivanov señaló en 1972 que para la mayoría de los casos todas las 
argumentaciones teóricas sobre el desempeño de los distintos elementos que componen una 
máquina son insuficientes para permitir una apreciación completa de sus características de 
servicio reales, pues es el usuario quien debe hallar respuesta al problema considerando las 
condiciones particulares de utilización del equipo. 
 
3 METODOLOGÍA 
Para la aplicación del método al estudio, se procedió a recopilar información estadística 
histórica del número de remociones, el MTBUR, el número de aviones activos de la flota (FS) 
y las horas de vuelo promedio por período (FH), consultando los registros trimestrales del 
taller reparador de los componentes entre los años 2002 y 2009.  
 

MTBUR

FHFSQPA
D

××
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En particular para este análisis, la duración de cada período es de 90 días por lo que la 
demanda esperada durante el plazo de reposición DTAT, se calculó como: 
 
 
 
Con los parámetros indicados en la tabla 2, para cada período n, conocido su correspondiente 
MTBUR,  y los valores de FS y FH para el período n+1, se calculó la demanda esperada para 
el próximo período Dn+1 y la DTAT asociada, elaborándose la tabla 4 con los resultados. 
 

Tabla 2:   Parámetros de cálculo 
QPA 3 [ea] 
TAT 60 [días] 
NS 98,0 [%] 

 
De este modo, la demanda esperada para el período n+1 podría contrastarse contra el número 
de remociones R n+1, verificando la discrepancia entre ambos números. 
 
Para el cálculo del número de unidades de repuesto, se realizó en cada período un proceso 
iterativo, calculando P para distintos valores de m, y adoptando como stock recomendado 
aquel para el cual P ≥ NS. Por ejemplo, en la tabla 3 se observan los distintos valores que 
toma P para cada m entre 0 y 2 para el período n=3 (FH=403 [horas], FS=14 [ea], MTBUR= 
7000 [horas]). Un TAT de 60[días] es representativo, asumiendo que la unidad enviada a 
reparación no es reemplazada con otra disponible en stock. Como P (RTAT ≤ 2) = 99,3 > NS, el 
valor recomendado de m para soportar la operación del siguiente período es 2 [ea]. 
 

Tabla 3:   Proceso de Iteración 
m P 
3 99,9 
2 99,3 > 98,0 
1 94,3 
0 0,0 

 
4 RESULTADOS 
4.1 Estudio de las remociones 
La comparación entre la demanda estimada por trimestre Dn, y las remociones reales Rn 
correspondientes al mismo período n, permite verificar que en el 50% de los casos la demanda 
esperada estuvo subestimada, mientras que en un 14% las remociones fueron menores a la 
mitad de lo previsto. Si se compara el total acumulado en los siete años, la razón entre las 
unidades estimadas y las remociones fue de 1,06. 
 
La media µ del número de remociones R es de 7,0 [ea] y su VTMR=2,4. En la tabla 5, se 
muestran los valores que toma la distribución de frecuencia de R (intervalo modal [3,5]). 
 
Si bien se puede considerar que el método fue eficaz para prever la cantidad total de 
remociones, la disponibilidad de unidades en el inventario operativo estuvo desfasada con 
respecto a las necesidades, colocando presión sobre el ciclo de reparación. Esta discrepancia 
no existiría si el MTBUR se hubiera mantenido aproximadamente constante para los distintos 
períodos. La permanente incorporación de aeronaves a la muestra, sin dudas fue un factor de 
error en la aplicación del modelo. 

90

TAT
DD TAT ×=
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Tabla 4:   Evolución de los distintos coeficientes para proceso Poisson 
Período n 
[c/90 días] 

R 
[ea] 

MTBUR 
[horas] 

FS 
[ea] 

FH 
[horas] 

Dn+1 
[ea] 

m 
[ea] 

1 1 20871 11 632 1,0 1 
2 3 7000 13 538 2,4 2 
3 1 16920 14 403 2,6 2 
4 4 11082 15 985 2,7 2 
5 4 7482 15 665 3,8 3 
6 6 4799 15 640 5,2 3 
7 4 6215 15 552 7,8 4 
8 4 12055 17 945 2,1 2 
9 4 6191 17 486 9,1 4 

10 11 5124 17 1105 4,1 3 
11 10 2125 17 417 9,7 5 
12 6 3440 20 344 5,8 3 
13 3 6680 20 334 3,1 2 
14 9 2290 20 344 9,8 5 
15 6 3746 20 375 8,5 4 
16 6 5333 22 485 4,2 3 
17 13 1719 22 339 12,3 5 
18 12 1757 22 319 13,9 6 
19 16 1523 26 312 13,7 6 
20 4 5198 30 231 7,1 4 
21 11 3372 30 412 10,1 5 
22 8 4259 31 366 8,4 4 
23 7 5140 32 375 7,7 4 
24 7 5643 37 356 5,7 3 
25 7 4584 38 281 8,0 4 
26 16 2278 41 296 24,8 8 
27 10 5642 46 409 20,7 7 
28 4 29186 51 763 2,1 2 
29 9 6914 51 407 6,8 2 

 
Tabla 5: Distribución de fi(R) 

R fi 

0-2 0,07 
3-5 0,31 
6-8 0,28 

9-11 0,21 
12-14 0,07 
15-17 0,07 

 
Como la varianza de las remociones supera a la media, la evolución de la demanda no esta 
asociada a un proceso poissoniano, y no se cumple la primera hipótesis del método. Luego, 
puede plantearse una distribución binomial negativa asociada al mismo cuya función de 
probabilidad es: 

( ) rk pp
k

rk
kRP ×−×







 −+
== 1

1
}{       con k=0, 1, 2,… 

 
siendo  r=|µ/(VTMR-1)|=5  (|x| indica número entero) 

p=1/VTMR=0,4167 
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Figura 2: Función de probabilidad de R 

 
Por otra parte, con el fin de determinar el efecto que tiene la duración de cada período en la 
estimación de la demanda, se consideraron también plazos anuales. Con los datos anteriores, 
determinado el MTBUR promedio del primer año, se calculó la demanda para el segundo, y 
así sucesivamente para cada año. En las cuatro primeras columnas de la tabla 6 pueden verse 
los resultados y el total de las remociones reales para cada período. 
 
La demanda total estimada (∑Danual) para los seis años representa un 95% de las remociones 
ocurridas (∑Ranual) durante ese tiempo, y en el 67% de los casos la demanda anual fue 
subestimada, disminuyendo el nivel de servicio.  
 

Tabla 6: Estimación de la demanda anual 
Año Ranual MTBURanual Danual MTBURacumulado Danual 

1 18 13968 9 13968 9 
2 31 7638 16 10803 11 
3 24 4220 23 8609 11 
4 45 4512 20 7585 12 
5 33 2549 58 6578 22 
6 37 4604 53 6249 39 

 
Intentando disminuir los efectos de la variación del MTBUR, se realizó la misma simulación 
pero considerando para cada año un tiempo medio entre remociones igual al promedio 
acumulado del MTBUR de los años anteriores.  En este caso, la demanda estimada total 
representó un 56% de las remociones reales en los seis años, y en el 83% de los casos la 
demanda fue subestimada (columnas 5 y 6 de la tabla 6). Por lo tanto, para períodos de 
cálculo cortos con respecto al plazo total, se observa una mayor aproximación a la realidad de 
la demanda estimada total, pero si el tiempo medio entre fallas presenta mucha variación, la 
distribución temporal de las unidades asignadas presenta un fuerte desfasaje. 
 
Para verificar la efectividad de la estimación de la demanda por medio de una regresión lineal, 
se modelizó la relación entre el número de remociones y el número de horas de vuelo para 
cada período del total de las unidades en servicio (considerada variable independiente). La 
efectividad alcanzada en la estimación del número de remociones totales es del 100,5%, pero 
en el 64% de los casos la demanda fue sobrestimada (y por lo tanto se inmovilizó capital 
innecesariamente). Su coeficiente de correlación r es 0,2431 (por otro lado, si se correlaciona 
R en función de FH y FS sus coeficientes son 0,2952 y 0,3695 respectivamente). 
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Figura 3: R vs. Total de Horas de Vuelo 

 
4.2 Determinación del inventario operativo 
Las variaciones entre los valores de m para cada período muestran la poca viabilidad 
económica de ajustar los niveles de inventario con tanta periodicidad. Pero por otra parte, 
intervalos de cálculo de mayor duración (por ejemplo en función de la demanda anual), 
llevaría a situaciones de shortage con mayor frecuencia. 
 
Asimismo, en aquellos períodos para los cuales m ≤ R, dependiendo del momento en que 
ocurre la falla (hacia el principio, o hacia el final) y la duración del TAT, es muy probable que 
las unidades de repuesto no sean devueltas a tiempo desde el taller reparador para estar 
disponibles a fin de iniciar un nuevo ciclo. Por lo tanto, el NS real sería menor al deseado.  
 
En este estudio, cada unidad podría iniciar un ciclo de reparación hasta 2 veces por período. 
Es decir, m permitiría absorber remociones hasta el doble de su valor. Pero para que ello 
suceda, es necesario recurrir al aplazamiento de la remoción tras la detección de la falla para 
que la unidad en reparación sea devuelta en condiciones de servicio y con ella se financie el 
diferido. Suponiendo que el nivel de inventario s en cada período se ajusta en forma perfecta a 
lo previsto al inicio del mismo, es decir a m (comprando o vendiendo las unidades faltantes y 
sobrantes, respectivamente, del período anterior) en el 34% de los casos se hubiera producido 
un shortage, debiendo recurrir a una compra no presupuestada.  
 
La media del número m de unidades de reposición para todos los períodos es 4[ea]. Si para 
representar la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento se adopta una distribución 
binomial negativa, en lugar de una poissoniana, se obtiene una función de probabilidad del 
tipo: 

1,53703,06297,0
1,4

}{ ××






 +
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TAT k

k
kDP       con k=0, 1, 2,… 

   
Figura 4: Función de probabilidad de DTAT, y su distribución (TAT 60 días) 
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Luego, para m=15 la probabilidad P{DTAT≤15} supera por primera vez al NS deseado, pues es 
igual al 98.43%. Por lo tanto, de acuerdo a este modelo la cantidad recomendada de repuestos 
sería de 15 unidades. Al compararlo con el número de remociones se observa una tendencia a 
sobreestimar la demanda.  
 
Por otra parte, existe una dependencia entre el tipo de distribución que caracteriza a la 
demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, y la duración del TAT. Si se calculan 
para distintos TAT, los valores de DTAT y luego se determinan los valores de VTMR para cada 
uno de ellos, se encuentra una relación directamente proporcional entre ellos, y que para un 
determinado TAT el coeficiente VTMR toma valor unitario (en este caso para un TAT de 
22,5 días). Esto quiere decir, que hay un plazo de reparación para el cual la distribución que 
caracteriza a la demanda esperada es Poisson (VTMR=1) y se puede aplicar el teorema de 
Palm, mientras que para plazos menores se adecua una distribución binomial (VTMR<1), y 
para plazos mayores una distribución binomial negativa (VTMR>1). 
 

   
Figura 5: Función de probabilidad de DTAT, y su distribución (TAT 25 días) 

 
Entonces, si se calcula DTAT para un TAT de 25 días, la media es igual a 2.14 y el VTMR=1.1, 
obteniéndose la distribución de probabilidad binomial negativa que se observa en la figura 5. 
Luego, la cantidad recomendada de repuestos m es de 6 unidades para un NS>98%, que dado 
el TAT menor podrían cumplir hasta 3 ciclos de reparación en el plazo de 90 días, 
permitiendo una cobertura razonable de la demanda real.  
 
4.3 Análisis de la confiabilidad del componente 
 

Tabla 7: Distribución de fi(MTBUR) 
MTBUR fi 

0-2000 0,10 
2001-4000 0,21 
4001-6000 0,31 
6001-8000 0,21 

8001-10000 0,00 
10001-12000 0,03 
12001-14000 0,03 
14001-16000 0,00 
16001-18000 0,03 
18001-20000 0,00 
20001-22000 0,03 
22001-24000 0,00 
24001-26000 0,00 
26001-28000 0,00 
28001-30000 0,03 
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En la tabla 7, se muestran  los valores de la frecuencia relativa del tiempo medio entre 
remociones no programadas para intervalos de 2000 horas. Para el total de observaciones 
hechas durante siete años, las fallas se presentan con mayor frecuencia entre las 4000 y 6000 
horas de servicio. 
 
4.3.1 Relación con el número total de horas en servicio en la flota  
En la figura 2, se gráfica una regresión lineal para el MTBUR con respecto al tiempo en 
servicio aportado por la totalidad de las unidades instaladas para cada período. 
 

 
Figura 6: MTBUR vs. Total de Horas de Vuelo 

 
Se observa que el MTBUR presenta un valor casi constante para cualquier número de horas 
totales en servicio (la diferencia entre el máximo y el mínimo calculado con la regresión es 
del 1%), y un bajo valor de correlación (r=0,0223). Es decir, un incremento en el número de 
horas de vuelo, esta asociada a una mayor demanda de repuestos, pero se puede asumir que no 
guarda relación con el tiempo medio entre remociones.  
 
4.3.2 Correspondencia con el grado de utilización por avión 
Aplicando el mismo procedimiento para el MTBUR en función de las horas promedio voladas 
por cada avión, la tendencia en la evolución del tiempo medio entre remociones ya no es 
constante. Se observa que existe relación entre el factor de utilización de la aeronave y la 
duración del componente (r=0,4659). Al incrementarse las horas de utilización promedio de 
cada avión, las remociones tienden a disminuir, aumentando la confiabilidad del componente. 
 

 
Figura 7: MTBUR vs. FH 
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4.3.3 Variación con el número de aviones de la flota 
Al aumentar el número de aeronaves (en relación directa con el número de unidades 
instaladas), se observa una tendencia a la disminución de la confiabilidad. El coeficiente de 
correlación resultante es r=0,3482. 
 

 
Figura 8: MTBUR vs. FS 

 
5 CONCLUSIONES 
El método para la determinación del stock de seguridad de un componente reparable derivado 
del teorema de Palm, se basa en una distribución de probabilidad poissoniana de la demanda 
de repuestos, y un tiempo medio entre remociones constante. Ahora bien, si la dispersión de la 
demanda aumenta (VTMR>1) o si la media no es estacionaria, no se cumplen las condiciones 
de contorno del modelo estadístico elegido. Luego, la aplicación del método resulta en una 
subestimación de las remociones con la consecuente disminución del número de unidades de 
repuesto disponibles en el inventario, provocando una baja en el nivel de servicio real, un 
aumento de los diferidos, y el estrés de la cadena de abastecimiento, todo ello en detrimento 
de los costos operativos. 
 
Durante este análisis, el período tomado para el cálculo del MTBUR tuvo un fuerte impacto 
en las estimaciones. Cuanto mayor fue la frecuencia con que se realizó el estudio de 
confiabilidad, más cerca estuvo la cantidad estimada de la demanda acumulada a largo plazo 
de la realidad. Sin embargo, cuando el tiempo medio entre remociones presentó una alta 
variación de un período a otro, o estacionalidad, las predicciones para el período siguiente 
fueron menos precisas que en los casos donde la confiabilidad se determinó para períodos 
mayores. Como el número de aeronaves de la flota fue cambiando tampoco fue útil tomar el 
histórico acumulado para determinar la confiabilidad (MTBUR promedio). 
 
Al momento de determinar la demanda durante el tiempo en que las unidades se encontraban 
en la cola de reparación, se observó que si la proporción entre el TAT y la duración del 
período de cálculo (trimestral, anual, etc.) es muy baja, la información sobre la varianza se 
pierde, debido a la suavización de la dispersión de la demanda histórica, permitiendo que un 
proceso dinámico sea confundido con uno estacionario y el comportamiento de las 
remociones fuera erróneamente asociado a una distribución de Poisson. Para evitarlo, se 
deberían considerar métodos complementarios para la estimación del VTMR a futuro. 
 
El modelo considera un número de unidades disponibles infinito, es decir, que para cada 
remoción existe un reemplazo, y estima con un cierto nivel de riesgo (probabilidad) cuantas 
unidades se encontrarán simultáneamente en proceso de reparación para un período 
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determinado suponiendo fallas igualmente espaciadas. Sin embargo, en este estudio se 
observó que si la demanda se concentra en cierta parte del período, las unidades disponibles 
(inventario finito) no llegan a regresar al stock a tiempo y se produce un shortage. 
 
Como método alternativo al estimar las remociones con una regresión lineal, si bien se obtuvo 
una mejor aproximación para valores altos de la variable independiente, el modelo demandó 
en algunos casos una mayor inversión en activos que la realmente necesaria. 
 
Desde el enfoque particular del componente Audio Control Panel, dada la fuerte variabilidad 
de las remociones, una distribución binomial negativa demostró ser más representativa para el 
proceso de reparación. El MTBUR (confiabilidad) presentó mayor dependencia al número de 
horas de vuelo promedio por avión (FH) que al tiempo total en funcionamiento, del mismo 
modo que las remociones (R) mostraron una tendencia a estar  relacionadas con el número de 
unidades en uso (FS). Es decir, no fue representativo de este proceso en particular tomar el 
número de horas de vuelo totales como variable independiente (tampoco los ciclos de vuelo). 
Este comportamiento, puede tener origen en la principal causa de remoción señalada por el 
taller reparador (daños durante la manipulación del equipo). 
 
Para este componente no se tomaron en cuenta remociones programadas (por ejemplo, por 
obsolescencia o hard-time) puesto que no las hubo fuera de las checks. Sin embargo, en el 
caso de producirse el vencimiento entre visitas al hangar si las unidades empleadas como 
reemplazo se dispusieron del inventario operativo o de seguridad se recomienda incluirlas en 
el historial de remociones como un evento más para no desencadenar en un shortage a 
mediano plazo. 
 
En base a las simulaciones realizadas se concluye que el modelo poissoniano es especialmente 
apto para la determinación de los inventarios iniciales, cuando se dispone de poca 
información propia del servicio de las unidades, y se cuenta con parámetros estándar de la 
industria (MTBF) provistos por los fabricantes de los equipos. Luego, para una flota ya 
operativa, la aplicación debería preferirse para aquellos componentes con muy bajo nivel de 
rotación (slow movers). Distintas distribuciones de probabilidad de variable discreta -o 
continua, según corresponda para el número de remociones del período en estudio- deberían 
ser ensayadas para cada componente y proceso de reparación en particular, a fin de encontrar 
los parámetros más adecuados para caracterizar su demanda. En esta investigación, una 
distribución binomial negativa mostró ser un adecuado complemento al modelo al disminuir 
sensiblemente el número de shortages para aquellos componentes con fuerte variación de la 
demanda y alta rotación (fast movers), procesos de reparación poco controlados (TAT 
variables), o para flotas sujetas a constante modificación. 
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RESUMO 
A deterioração gradual dos pavimentos aeroportuários é um dos fatores que podem contribuir para as ocorrências 
de incidentes e/ou acidentes envolvendo aeronaves. A sua precariedade, ineficiência ou inexistência, sobretudo 
das pistas de pousos e de decolagens, tornam impraticáveis as operações das aeronaves e de seus equipamentos 
de apoio em um aeroporto. As práticas de manutenção - conservação e de restauração - desses pavimentos 
apontam para a necessidade indispensável de estarem inseridas em um Sistema de Gerência de Pavimentos, 
funcionando como uma ferramenta na gestão da infraestrutura e no processo de tomada de decisões, além de 
serem implementadas com base em parâmetros funcionais reconhecidos internacionalmente, tais como a 
macrotextura e o coeficiente de atrito. Estas variáveis são igualmente recomendadas pela Organização da 
Aviação Civil Internacional e pela Agência Nacional de Aviação Civil. Este artigo objetiva propor estratégias de 
manutenção de pavimentos aeroportuários baseadas nos parâmetros referenciados anteriormente. 
 
ABSTRACT 
The gradual deterioration of airports pavements is one of the factors that can contribute to the occurrence of 
incidents and/or accidents involving aircrafts. Its precariousness, inefficiency or inexistence, especially the 
runways, becomes the operations of aircraft impracticables and its support equipment in an airport. The 
maintenance practices of conservation and restoration point to the essential need to be included in a Pavement 
Management System, as a primary tool in the management of infrastructure and the decision-making process and 
are implemented on the basis of internationally recognized functional parameters, such as macrotexture and the 
coefficient of friction. The International Civil Aviation Organization and the Civil Aviation National Agency 
also recommend these variables. This paper aims to propose strategies for maintenance of airports pavements 
based on the parameters mentioned above. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Todos os pavimentos necessitam de atividades regulares de manutenção, haja vista sua 
deterioração gradual ao longo do tempo. Essa deterioração, se não reparada em um momento 
oportuno e de forma adequada, ocasiona sérios prejuízos à gestão e operação de um aeroporto, 
podendo, inclusive, contribuir para a ocorrência dos incidentes e/ou acidentes com aeronaves. 
 
De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (International Civil Aviation 
Organization – ICAO) é necessário aplicar alguma forma de tratamento às superfícies dos 
pavimentos aeroportuários de maneira a proporcionar adequadas características de atrito, 
como meio de minimizar a aquaplanagem. Tal recomendação deve-se ao fato de que os 
indesejáveis eventos de aquaplanagem são ocasionados por deficiências nas características 
funcionais dos pavimentos (ICAO, 2002). 
 
É preciso, portanto, aliar algumas das técnicas de manutenção existentes, com os parâmetros 
funcionais mais utilizados nas avaliações das condições de superfícies dos pavimentos 
aeroportuários – a macrotextura e o coeficiente de atrito, com o objetivo de proporcionar 
maior durabilidade, operacionalidade e segurança às pistas de pousos e de decolagens. 
 



326   

O Departamento de Transportes do Canadá (Transport Canada, 2007) esclarece que nos 
aeroportos canadenses os pavimentos representam uma porção substancial do investimento 
total feito na infraestrutura aeroportuária. Dependendo do tamanho do aeroporto, cerca de 
40% a 50% dos custos são devidos exclusivamente aos pavimentos. 
 
A manutenção dos pavimentos, de acordo com Oliveira e Nobre Júnior (2008), deve ser tarefa 
prioritária de toda administração aeroportuária que precisa se conscientizar que o 
gerenciamento dos pavimentos deve ser a sua maior responsabilidade. Isso porque essas 
relevantes infraestruturas representam uma grande parcela dos recursos materiais, e 
principalmente financeiros, alocados ao longo de sua vida útil. 
 
Assim, a efetiva aplicação de uma determinada técnica ou estratégia de manutenção oferece 
uma resposta positiva dos pavimentos aeroportuários quanto à ocorrência de aquaplanagem, 
atendendo, assim, ao principal requisito operacional destacado pela ICAO (2002): a 
resistência à derrapagem. 
 
2 OBJETIVO 
Este artigo objetiva propor estratégias de manutenção baseadas nos parâmetros de 
macrotextura e de coeficiente de atrito destinadas a pavimentos asfálticos aeroportuários. 
 
3 A MACROTEXTURA E O COEFICIENTE DE ATRITO 
Segundo considerações de Fonseca (1990), Kazda e Caves (2000) e ICAO (2002), a textura 
das superfícies dos pavimentos aeroportuários é caracterizada pela microtextura e pela 
macrotextura. Isso pelo fato de que esses são os dois principais elementos que proporcionam 
características antiderrapantes à superfície dos pavimentos, sendo fundamentais para a 
composição do coeficiente de atrito e do processo de aderência pneu-pavimento.  
 
Enquanto a microtextura diz respeito ao agregado individualmente, a macrotextura, segundo 
Bernucci et al. (2007), é a textura associada à rugosidade do conjunto mástique asfáltico e 
agregados e representada pela altura média, em mm, do relevo da superfície. Além disso, a 
macrotextura é o principal responsável pela drenagem ativa de água da superfície dos 
pavimentos aeroportuários. Por isso existe a preocupação com relação à impregnação de 
borracha, conforme demonstra Oliveira (2008), já que esse contaminante pode preencher as 
ranhuras e não permitir o adequado escoamento da água, favorecendo a aquaplanagem.  
 
Para a ICAO (2002), a macrotextura reduz a tendência dos pneus das aeronaves de 
experimentar a aquaplanagem dinâmica ao proporcionar maior drenagem da água presente na 
superfície dos pavimentos aeroportuários. Esse fenômeno é verificado durante os pousos e as 
decolagens, quando as aeronaves encontram-se com velocidade elevada. 
 
Para Kazda e Caves (2000), a macrotextura é importante para as altas velocidades 
desenvolvidas pelas aeronaves. Nos pavimentos rodoviários, a macrotextura encontrada é 
fechada, enquanto que nos pavimentos aeroportuários é aberta. Isso ocorre em virtude da 
diferença de características de drenagem entre os pneus dos veículos e das aeronaves. 
 
A profundidade da macrotextura da superfície dos pavimentos aeroportuários é um dos fatores 
que mais afetam a resistência à derrapagem de aeronaves em superfícies molhadas, pois 
possibilita maior ou menor perda de energia ao contato com os pneus (Fonseca, 1990). 
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Quanto à obtenção dos valores de macrotextura, a ICAO (2002), recomenda algumas 
metodologias: método da mancha de areia, da mancha de graxa, da régua de copiar perfis, do 
molde, do papel carbono, estereofotográfico, medição direta no pavimento e corrente de água. 
Dentre essas técnicas, as mais utilizadas pelas administrações aeroportuárias brasileiras, são o 
método da mancha de areia e o método da mancha de graxa. 
 
Para os pavimentos aeroportuários, a recomendação da Agência Nacional de Aviação Civil – 
ANAC (DAC, 2001) é de que a profundidade média da macrotextura para pavimentos 
flexíveis convencionais, quando obtida através do método da mancha de areia, não seja 
inferior a 0,50 mm, ou outro valor especificado em plano especial de manutenção. No caso de 
pavimentos flexíveis novos, de acordo com DAC (2001) e ICAO (2002 e 2004), a 
macrotextura deve ser de, no mínimo, 1,00 mm. 
 
Ainda de acordo com as recomendações da ICAO (2002), o valor de macrotextura menor ou 
igual a 0,40 mm, caracteriza um nível de manutenção imediata, devido à possibilidade de 
existir um elevado risco de aquaplanagem dinâmica quando da presença de água. 
 
Quanto às características de atrito dos pavimentos aeroportuários, especialmente nas pistas de 
pousos e de decolagens, sabe-se que estas podem afetar sobremaneira a segurança das 
operações das aeronaves. Dependendo das condições encontradas nesses pavimentos, uma 
condição de atrito deficiente pode gerar acidentes com inúmeras vítimas fatais. 
 
Informações da ICAO (2002) mostram que os incidentes e acidentes relacionados à saída ou à 
derrapagem de aeronaves das pistas de aeroportos, indicam que, na maioria dos casos, a causa 
principal, ou pelo menos um dos fatores contribuintes, foram as características de atrito das 
pistas sobre a eficácia dos freios das aeronaves. 
 
O atrito é caracterizado pelo seu coeficiente e definido como a relação entre a força tangencial 
necessária para manter um movimento relativo uniforme entre as duas superfícies em contato 
(os pneus da aeronave e a superfície do pavimento) e a força perpendicular que as mantêm em 
contato (peso distribuído do avião sobre a área dos pneus do avião).  
 
Para Wells e Young (2004), o atrito da superfície das pistas aeroportuárias permite que as 
aeronaves acelerem durante o procedimento de decolagem, assim como desacelerem 
seguramente após o pouso. A ausência de um efetivo coeficiente de atrito nessas pistas 
proporciona ocorrências de derrapagem ou aquaplanagem, com a consequente perda de 
controle das aeronaves na superfície.  
 
O coeficiente de atrito, na opinião de Fonseca (1990), é o resultado da ação combinada da 
microtextura e da macrotextura. Para Kazda e Caves (2000), o efeito da microtextura e da 
macrotextura sobre o coeficiente de atrito das pistas aeroportuárias depende da velocidade das 
aeronaves e das características de drenagem dos pavimentos. 
 
As características de atrito das pistas de pousos e de decolagens mudam com o tempo e em 
virtude de outras questões como o tipo e frequência das aeronaves, condições climáticas e 
ambientais, presença de contaminantes, especialmente a borracha proveniente das aeronaves 
(Oliveira, 2008). É preciso, então, provê-las adequadamente de forma que se garantam as 
condições mínimas de segurança operacional às aeronaves, evitando os acidentes.  
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No Brasil, a DAC (2001) recomenda que os aeródromos brasileiros devam possuir pistas de 
pousos e de decolagens mantidas de forma a atender aos requisitos de textura superficial e de 
atrito, quando operarem em pistas molhadas.  
 
As considerações de ordem operacional, segundo a ICAO (2002), determinam o método mais 
adequado que deve ser utilizado em determinado aeroporto. As medições devem ser 
realizadas, preferencialmente, através de dispositivos que permitam a medição contínua do 
atrito em toda a extensão da pista. 
 
A ANAC (2009) determina ainda a observância dos parâmetros quanto aos testes para 
calibração e de monitoramento do coeficiente de atrito com vistas à abertura, reabertura e 
manutenção do tráfego de aeronaves, apresentando valores de coeficiente de atrito mínimo, de 
acordo com o tipo de equipamento utilizado. 
 
As administrações aeroportuárias brasileiras têm usado, com maior frequência, os 
equipamentos Mu-Meter, Skiddometer e Trailer nas suas medições. Tais equipamentos foram 
considerados nas proposições deste artigo. 
 
4 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO 
Para efeito deste artigo, as estratégias de manutenção foram definidas em dois níveis distintos 
e complementares: geral e específica. 
 
A classificação das estratégias de manutenção do tipo geral foram baseadas nas considerações 
de Balbo (1997), Rodrigues (1999), DNIT (2006) e Bernucci et al. (2007), dentre outros 
autores, em duas atividades: conservação e restauração. 
 
As atividades de conservação, segundo o DNIT (2006), destinam-se à preservação das 
condições do pavimento desde quando originalmente construído ou no estado em que foi 
restaurado, podendo ser dividida em rotineira e periódica. Para Rodrigues (1999), a 
conservação pode ser dividida em três categorias: além da rotineira, que não interfere 
diretamente no pavimento, existe a conservação leve, quando executada em pequenas áreas, e 
a conservação pesada, realizada em aplicações contínuas de camadas de pequena espessura. 
 
Neste artigo, não foram adotadas as divisões apresentadas no parágrafo anterior para o 
conceito de conservação, significando esse a manutenção das condições dos pavimentos de 
forma a prolongar a sua vida de serviço e causando menor impacto a operacionalidade normal 
do aeroporto. 
 
A restauração, por sua vez, possui o mesmo propósito apresentado pela conservação quanto à 
extensão da vida de serviço, redução da degradação e melhoria da qualidade de rolagem do 
pavimento. Contudo, os custos para sua execução são bem maiores se comparados aos da 
conservação, assim como as interferências de ordem operacional no aeroporto.  
 
Para Bernucci et al. (2007) a restauração é um conjunto de operações destinadas a 
restabelecer na íntegra ou em parte as características originais de um pavimento. Esse 
restabelecimento, segundo Rodrigues (1999), deve atender os requisitos mínimos e levar a um 
retorno máximo do investimento realizado, dentro das restrições operacionais e técnicas. 
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Na maioria dos casos, verifica-se que os serviços de restauração tornam-se mais frequentes à 
medida que não se aplicam, no momento apropriado, efetivas ações de conservação ou 
quando inexiste sua prática. Tal situação proporciona custos desnecessários e excessivos que 
poderiam ser reduzidos com práticas regulares de conservação (Oliveira, 2009). 
 
Quanto às estratégias de manutenção específicas, neste artigo foram apresentadas sempre 
associadas a uma das estratégias de manutenção geral – a conservação ou a restauração. 
 
A Tabela 1 apresenta um resumo das estratégias de manutenção com seus respectivos 
serviços, como forma de facilitar o entendimento da definição dessas estratégias e sua 
posterior proposição. Ressalte-se que tais estratégias são apresentadas com um código 
alfabético, no caso das estratégias de manutenção geral corresponde à letra inicial da 
atividade, e numérico sequencial para as estratégias de manutenção específica. 
 

Tabela 1: Resumo das estratégias de manutenção 
Geral Específica 

Conservação – C 1. Inspeção Visual Semanal 

 2. Inspeção Visual Quinzenal 

 3. Inspeção Visual Mensal 

 4. Ensaio de Macro-Textura – Extraordinário 

 5. Ensaio de Coeficiente de Atrito – Extraordinário 

Restauração – R 6. Lama Asfáltica 

 7. Tratamento Superficial – Simples, Duplos ou Triplos 

 8. Microrevestimento Asfáltico – à Frio ou à Quente 

 9. Camada Porosa de Atrito – CPA 

 10. Matriz Pétrea Asfáltica – SMA 

 11. Grooving 

 12. Remoção do Contaminante 

 13. Reconstrução do Revestimento 
 
5 PROPOSIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO 
Uma vez que as estratégias de manutenção foram definidas e se tem conhecimento dos 
parâmetros funcionais de textura superficial, com destaque para a macrotextura, e de 
coeficiente de atrito é necessário propor as estratégias de conservação e de restauração, como 
forma de se atingir o objetivo desta pesquisa. 
 
Argue (2005) afirma que, cerca de 10% a 20% dos pavimentos aeroportuários, eventualmente, 
necessitam de serviços de manutenção, pois a deterioração da qualidade de rolamento chega a 
um nível inaceitável para seus usuários. 
 
Convém lembrar, entretanto, que para a proposição das estratégias de manutenção os valores 
de referência utilizados para a macrotextura e o coeficiente de atrito foram aqueles para os 
quais se tem uma efetiva segurança contra a aquaplanagem, conforme se apresenta a seguir. 
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Para a macrotextura, o valor recomendado por DAC (2001) e ICAO (2002) não deve ser 
inferior a uma profundidade média da mancha de areia de 0,50 mm, quando se tratar de 
pavimentos em operação. Essa é a condição ideal de macrotextura para um pavimento 
aeroportuário, especialmente quando se trabalha com pistas de pousos e de decolagens. Isso 
porque uma macrotextura cuja profundidade média da mancha de areia é superior a 0,80 mm, 
proporciona no início das operações uma condição de intenso desgaste dos pneus das 
aeronaves. Isso faz com que haja um maior acúmulo de borracha na sua superfície à medida 
que ocorrem os movimentos das aeronaves nesse pavimento (Oliveira, 2008). 
 
Por outro lado, uma macrotextura para a qual se tem uma profundidade média da mancha de 
areia inferior a 0,40 mm, oferece inadequada condição de segurança às operações das 
aeronaves, uma vez que não se pode garantir uma eficiente ação contra a aquaplanagem. 
Neste caso, recomendações da ICAO (2002) indicam que serviços imediatos de manutenção 
corretiva devam ser realizados no pavimento. 
 
Através da Figura 1 ilustra-se graficamente a classificação da macrotextura, com base nas 
informações repassadas nos parágrafos anteriores. 
 

 

        Inadequado       Adequado                  Regular 

 
 

Figura 1: Condições da Macrotextura. 
 
No que diz respeito ao coeficiente de atrito, sabe-se que o seu valor modifica-se de acordo 
com o equipamento utilizado para a medição e a respectiva pressão dos pneus desses 
equipamentos. Dessa forma, o valor de referência adotado neste artigo foi de 0,50, e não de 
0,52, segundo ICAO (2004) e ANAC (2009), desde que o equipamento seja o Mu-Meter. 
 
Segundo DAC (2001), o valor mínimo admissível para qualquer segmento do pavimento com 
mais de 100 metros, não poderá ser menor que o nível planejado para a manutenção. Nesta 
pesquisa, em decorrência da proposição das estratégias de manutenção foi adotado o valor 
mínimo de 0,40 e não 0,42, conforme definido por ICAO (2004) e ANAC (2009), quando se 
utilizar o equipamento Mu-Meter.  
 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, pode-se adequar o valor do coeficiente de atrito para 
pavimentos aeroportuários com uma nova superfície. Assim, o novo valor foi de 0,70 e não 
mais de 0,72, segundo ICAO (2004) e ANAC (2009). 
 
Nesta pesquisa julga-se que uma redução de 0,02 quando se comparam os valores de 
coeficiente de atrito estabelecidos pela ANAC (DAC, 2001) e pela ICAO (2004), obtido 
através do Mu-Meter, não é suficiente para limitar ou mesmo restringir a capacidade 
operacional e de segurança dos pavimentos aeroportuários contra as ações de aquaplanagem. 
 

0,40 mm 0,80 mm 

Valor de Referência = 0,50 mm 
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Deste modo, uma tabela dos valores de coeficientes de atrito, a partir das considerações 
apresentadas anteriormente pode ser ajustada para a proposição das estratégias de manutenção 
desta pesquisa a partir dos equipamentos mais utilizados pelas administrações aeroportuárias 
brasileiras, conforme se apresenta na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Valores de coeficientes de atrito. 
Coeficiente de Atrito 

Equipamento 
de Medição 

Pressão 
dos Pneus 
(kpa) 

Novas 
Superfícies 

Nível de 
Planejamento de 
Manutenção 

Nível de Atrito 
Mínimo 

Mu-Meter 70 0,70 0,50 0,40 

Skiddometer 210 0,82 0,60 0,50 

Trailer 210 0,82 0,60 0,50 
 
Neste trabalho julga-se que uma redução de 0,02 quando se comparam os valores de 
coeficiente de atrito estabelecidos pela ICAO (2004) e ANAC (2009), quando obtido através 
do equipamento Mu-Meter, não é suficiente para restringir ou excluir a capacidade 
operacional e de segurança dos pavimentos aeroportuários contra as ações de aquaplanagem. 
 
Dois esquemas gráficos semelhantes ao elaborado para a macrotextura é apresentado através 
das Figuras 2 e 3 para cada tipo de equipamento utilizado na obtenção do coeficiente de atrito. 
 

 

                       Inadequado Regular               Adequado 

 
 

Figura 2: Condições do Coeficiente de Atrito - Equipamento Mu-Meter. 
 

 

                       Inadequado Regular           Adequado 

 
Figura 3: Condições do Coeficiente de Atrito – Equipamentos Skiddometer ou Trailer. 

 
As estratégias aqui propostas objetivam auxiliar o tomador de decisão na escolha da melhor 
alternativa de manutenção quando as condições de superfícies dos pavimentos aeroportuários 
estiverem nas situações adequada, regular e inadequada, baseadas nos esquemas gráficos de 
classificação apresentados para a macrotextura e o coeficiente de atrito. 
 
Nessa linha de raciocínio, quando se tem um pavimento em condição funcional com 
macrotextura e coeficiente de atrito adequados, no qual os parâmetros de segurança 
operacional são atendidos de forma satisfatória, apenas as atividades de conservação são 
necessárias. 

Valor de Referência = 0,60 

Valor de Referência = 0,50 

0,40 

0,50 
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A condição funcional adequada, como o próprio nome sugere, é a ideal e pretendida para 
todos os pavimentos, sejam aeroportuários ou rodoviários. Nessa categoria, os custos de 
manutenção são relativamente baixos, vindo a aumentar à medida que se verifica uma queda 
dessa condição. Essa queda é evidenciada, sobretudo, pela análise dos valores de 
macrotextura e de coeficiente de atrito. 
 
O estado regular é aquele em que os pavimentos apresentam uma condição mediana de 
operação. Problemas de pequeno ou médio porte na textura superficial e/ou no coeficiente de 
atrito podem estar presentes e prejudicar o desempenho funcional do pavimento, que se não 
reparados no momento oportuno, tendem a se tornar severos o suficiente de modo a 
inviabilizar sua utilização.  
 
Dependendo da situação da cada parâmetro – macrotextura e coeficiente de atrito – técnicas 
de conservação não são mais tão efetivas, fazendo com que o pavimento somente consiga 
atingir uma condição adequada após a execução de algum processo mais intenso de 
restauração e até mesmo a execução da reconstrução do revestimento. Por sua vez, um 
pavimento numa condição inadequada não oferece um estado de segurança apropriado às 
operações das aeronaves, haja vista que o risco de derrapagens, quando da presença de água 
na superfície, é bem superior se comparado às condições adequada e regular. 
 
Neste caso, as estratégias de conservação não devem ser aplicadas inicialmente, uma vez que 
tal procedimento certamente não implicará no efeito desejado. Recomenda-se que alguma 
técnica de restauração seja executada como forma de tornar o pavimento mais seguro e livre 
de qualquer perigo iminente e assim elevar o pavimento a uma condição adequada. A 
conservação poderá ser aplicada como etapa posterior do processo de manutenção preventiva. 
 
As estratégias de manutenção desta pesquisa foram propostas mediante a combinação de 
valores e de características de macrotextura e de coeficiente de atrito, prevalecendo a 
condição mais desfavorável para o pavimento. Pode-se afirmar que, dificilmente, esses 
parâmetros apresentam condições completamente divergentes um do outro. Isso significa que 
um pavimento com uma macrotextura adequada certamente não possuirá um coeficiente de 
atrito inadequado e vice-versa. 
 
É importante ainda ressaltar que as especificações de ordem técnica que envolvem as 
estratégias de manutenção específicas aqui sugeridas devem obedecer as recomendações 
estabelecidas por cada administração aeroportuária através de suas normas, regulamentos, 
manuais de procedimentos, dentre outros. Estas, por sua vez, precisam seguir as diretrizes e 
orientações, caso existam, da ANAC e da ICAO.  
 
Com relação à frequência de realização das inspeções visuais previstas para as estratégias de 
manutenção geral – conservação, vale destacar que esta dependerá do número pousos diários. 
Este artigo propõe o apresentado na Tabela 3, baseada nas considerações da ANAC (2009). 
 

Tabela 3: Frequência de realização das inspeções visuais. 
Pousos Diários Inspeções Visuais 
Menos de 30 Mensal 

De 31 a 150 Quinzenal 

Mais de 150 Semanal 
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A análise para a proposição das estratégias compreenderá as cinco categorias de macrotextura, 
com base nos valores da profundidade média da mancha de areia e suas respectivas condições 
funcionais. Uma divisão dessas informações é apresentada através da Tabela 4. 
 

Tabela 4: Macrotextura a partir das condições funcionais. 
Condição 
Funcional 

Categoria da Macrotextura 
Profundidade Média da 
Mancha de Areia – T 

Muito Fechada T < 0,20 mm Inadequada 
Fechada 0,20 mm < T < 0,40 mm 

Adequada Média 0,40 mm < T < 0,80 mm 

Aberta 0,80 mm < T < 1,20 mm 
Regular 

Muito aberta T > 1,20 mm 
 

As condições apresentadas na Tabela 4 foram associadas às categorias e aos valores do 
coeficiente de atrito e suas respectivas condições funcionais, conforme mostradas na Tabela 5. 
 

Tabela 5: Coeficiente de atrito a partir das condições funcionais. 
Condição 
Funcional 

Coeficiente de Atrito - µ Equipamento 

µ < 0,40 Mu-Muter Inadequada 
µ < 0,50 Skiddometer/Trailer 
0,40 < µ < 0,50 Mu-Muter 

Regular 
0,50 < µ < 0,60 Skiddometer/Trailer 
µ > 0,50 Mu-Muter 

Adequada 
µ > 0,60 Skiddometer/Trailer 

 
As propostas de manutenção destinadas aos pavimentos aeroportuários apresentadas a seguir 
servem de subsídio para que os tomadores de decisões das administrações aeroportuárias 
promovam ações de restauração e de conservação, tendo o maior retorno possível para o 
aeroporto. Esse retorno deve ser traduzido pela comprovada redução e, sobretudo, eliminação 
dos acidentes e/ou incidentes envolvendo derrapagens de aeronaves naquelas pistas.  
 
É importante ainda ressaltar que cada administração aeroportuária é inteiramente autônoma no 
que diz respeito à escolha das estratégias aqui sugeridas. Não é finalidade deste artigo impor a 
escolha integral de uma determinada estratégia sugerida, até mesmo porque a decisão deve 
partir de uma série de fatores e circunstâncias específicas de cada aeroporto. 
 
Independente da proposta escolhida deve ser realizado um planejamento adequado por parte 
do corpo técnico da administração aeroportuária, que devem ser precedidas de avaliações das 
deficiências existentes nos pavimentos, indicando os pontos críticos para restauração 
imediata, bem como estabelecendo as prioridades e as alternativas de projeto, dentro de uma 
programação compatível com os recursos operacionais e orçamentários disponibilizados 
 
A Tabela 6 apresenta as estratégias de manutenção geral e específica baseadas nas cinco 
categorias de macrotextura associadas às três condições de coeficiente de atrito. Para cada 
estratégia de manutenção específica é apresentado, na última coluna, um código alfanumérico, 
fundamentado nas definições iniciais da Tabela 1. 
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Tabela 6: Estratégias de manutenção baseadas na macrotextura e no coeficiente de atrito. 

Macrotextura 
Coeficiente 
de Atrito 

Estratégia de 
Manutenção Geral 

Estratégia de 
Manutenção Específica 

Código 

Restauração 
- R - 

1ª Fase: 
6. Lama Asfáltica 
9. CPA 
11. Grooving 
13. Reconstrução do Revestimento 

R/6 
R/9 
R/11 
R/13 Muito Fechada 

(Inadequada) 

Inadequado 
 
Regular 
 
Adequado Conservação 

- C - 

2ª Fase:  
Inspeções Visuais 
Ensaios Extras 

C/1 C/2 
C/3 
C/4 
C/5 

Restauração 
- R - 

1ª Fase: 
12. Remoção do Contaminante 

 
R/12 

Fechada 
(Inadequada) 

Inadequado 
 
Regular 
 
Adequado 

Conservação 
- C - 

2ª Fase:  
Ensaios Extras 
Inspeções Visuais 
 

C/4 
C/5 
C/1 
C/2 
C/3 

Restauração 
- R - 

1ª Fase: 
10. SMA 

 
R/10 

Inadequado 
 
Regular Conservação 

- C - 

2ª Fase:  
Inspeções Visuais 
Ensaios Extras 

C/1 
C/2 
C/3 
C/4 
C/5 

1ª Fase:  
Inspeções Visuais 

C/1 
C/2 

Média 
(Adequada) 

Adequado 
Conservação 
- C - 2ª Fase:  

Ensaios Extras 
 

C/3 
C/4 
C/5 

Restauração 
- R - 

1ª Fase: 
7. Tratamento Superficial 

 
R/7 

Aberta 
(Regular) 

Inadequado 
 
Regular 
 
Adequado 

Conservação 
- C - 

2ª Fase:  
Inspeções Visuais 
Ensaios Extras 
 

C/1 
C/2 
C/3 
C/4 
C/5 

Restauração 
- R - 

1ª Fase: 
8. Microrevestimento Asfáltico 

 
R/8 

Muito Aberta 
(Regular) 

Inadequado 
 
Regular 
 
Adequado 

Conservação 
- C - 

2ª Fase:  
Inspeções Visuais 
Ensaios Extras 
 

C/1 
C/2 
C/3 
C/4 
C/5 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em face da importância que os pavimentos representam para a operacionalidade de um 
complexo aeroportuário é importante destacar que as estratégias de manutenção propostas ao 
longo desta pesquisa podem ser utilizadas como uma ferramenta de gestão da manutenção dos 
pavimentos aeroportuários e no processo de tomada de decisões. 
 
Espera-se que as estratégias de manutenção – conservação e restauração, quando aplicadas 
corretamente, proporcionem uma adequada condição funcional para o pavimento, com índices 
satisfatórios e seguros de macrotextura e de coeficiente de atrito. Isso com o objetivo de 
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garantir a qualidade da superfície dos pavimentos aeroportuários, com a consequente redução 
do número de acidentes e/ou incidentes envolvendo aeronaves. 
 
Além disso, nesta pesquisa analisou-se a macrotextura e o coeficiente de atrito, dois 
parâmetros recomendados pela ICAO para se definir as suas condições funcionais. Esses 
parâmetros os quais são utilizados de forma isolada nos pavimentos aeroportuários foram, 
nesta pesquisa, tratados de forma conjunta e associados a procedimentos de manutenção 
existentes, permitindo um avanço do conhecimento na utilização daqueles parâmetros. 
 
A associação entre os parâmetros macrotextura e coeficiente de atrito aos procedimentos de 
manutenção, permitiu o desenvolvimento das estratégias de manutenção propostas, 
contribuindo, dessa forma, para a prática da determinação das condições funcionais dos 
pavimentos no campo da engenharia de infraestrutura aeroportuária. 
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RESUMO 
Neste trabalho é apresentado um breve estudo da contribuição da radiação cósmica na dose de radiação ionizante 
a qual tripulações e equipamentos estão sujeitos em vôos comerciais e de grande altitude. São apresentados 
resultados de cálculos e de medições realizadas, principalmente, no hemisfério norte, relatadas na literatura 
especializada. É discutida a influência da Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS) na dose equivalente em 
relação a outras regiões do mundo, recomendando-se estudos e pesquisas mais detalhados no espaço aéreo 
brasileiro. 
 
ABSTRACT 
In this work it is presented a brief study of the cosmic radiation contribution to the ionizing radiation dose of 
which crews and equipment are subjects in commercial and great altitude flights. Results of calculations and 
measures found in the specialized literature, mainly for the north hemisphere, are presented. The influence of the 
South Atlantic Magnetic Anomaly in the equivalent dose in relation to other regions of the world is discussed. 
More detailed studies and research in the Brazilian airspace are recommended. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O homem ao longo de sua vida está continuamente exposto à radiação ionizante de origem 
artificial e natural. A radiação artificial é proveniente das aplicações médicas (raios-X, 
radioterapia e medicina nuclear), de reatores nucleares e outras aplicações industriais, como, 
por exemplo, a gamagrafia utilizada na inspeção de peças pesadas. São fontes naturais de 
radiação aquelas emanadas por radioisótopos presentes na terra, água e ar desde a origem do 
nosso planeta e as partículas de alta energia provenientes do espaço. Esta radiação 
proveniente do espaço é chamada de radiação cósmica (RC). A RC é atenuada pela atmosfera 
terrestre, porém, parte dela, ainda atinge a superfície da terra, irradiando todos os seres vivos 
continuamente. A intensidade da radiação cósmica depende da altitude. 
 
Nestas últimas décadas, não só com o desenvolvimento de aeronaves com teto de operação 
mais alto e o aumento do fluxo aéreo, como também, com a maior autonomia de certas 
aeronaves, o problema do controle do nível de dose de radiação ionizante recebida pelos 
pilotos e tripulação de aeronaves e equipamentos sensíveis, os aviônicos, passou a ser, 
gradualmente, mais importante nas áreas de saúde ocupacional, proteção radiológica, 
radiobiologia e segurança de vôo, motivando diversos estudos sobre esse assunto, publicados 
na literatura especializada internacional, como exposto por Hajek (2004), Bartlett (2004), 
Sullivan (2002) e Wilson (1998). Em especial, o transporte civil de altas velocidades (High 
Speed Civil Transport), como, por exemplo, o Concorde, que operava em maiores altitudes, 
está sujeito a doses de 2 a 3 vezes maiores que nos vôos subsônicos usuais (WILSON, 1998). 
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Reconhecido o problema, as principais autoridades de aviação civil, tais como, a americana 
FAA e a canadense TCCA, investiram em pesquisa e desenvolvimento para o estudo da 
incidência e intensidade dos eventos relacionados à radiação cósmica, com a finalidade de 
avaliar a exposição ocupacional de pilotos e da tripulação das aeronaves civis em vôos de 
longa duração. 
 
Na Figura 1 é apresentado, de forma ilustrativa, o aumento das taxas de dose efetiva em 
função da altitude, calculadas por meio do programa CARI-6, para a região de São José dos 
Campos, no período de janeiro de 2008. É interessante observar que o limite de dose anual, 
proposto por organismos internacionais para indivíduos do público é de 1 mSv (ICRP, 1991; 
IAEA, 1991), limite este que pode ser facilmente ultrapassado por tripulações de aeronaves, 
que podem voar tipicamente até cerca de 600 a 800 horas por ano. 
 
2 RADIOPROTEÇÃO DAS TRIPULAÇÕES 
A “International Commission on Radiological Protection” (ICRP) reconhece que é necessário 
controlar a exposição do grupo crítico de profissionais de vôo, como pilotos e tripulações 
(ICRP, 1991). Estudos mostram (BARTLETT, 2004) que este grupo está exposto a níveis de 
radiação que são comparáveis aos níveis médios de radiação recebidos por profissionais que 
trabalham com radiação nas áreas de medicina e tecnologia, chegando mesmo a excedê-los 
em alguns casos, conforme ilustrado na Figura 2. 

  
Figura 1: Taxas de dose efetiva devidas à radiação cósmica, em função da altitude. 

 
Estudos recentes (YONG, 2009) sugerem que os pilotos e os tripulantes de linhas comerciais 
regionais, habitualmente sujeitos a longa permanência em vôo por evento (ou total anual) 
podem estar expostos a doses biologicamente significantes de radiação ionizante. 
 
O “Federal Aviation Administration, Civil Aero-Medical Institute”, dos EUA, estimou as 
doses recebidas por tripulações em 32 vôos para diferentes destinos. Esta dose variou de 
0,023 mSv a 0,8 mSv por bloco de 100 horas de vôo (FAA, 1990). 
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Figura 2: Comparação entre doses efetivas médias anuais em várias ocupações, no Reino 
Unido, extraído e adaptado de Bartlett (2004). 
 
Em 1990, a ICRP propôs, em sua recomendação de número 60 (ICRP, 1991), que pilotos e 
tripulações devam ser considerados como pessoal ocupacionalmente exposto à radiação 
ionizante. Esta mesma recomendação foi mantida e melhor detalhada nas publicações da 
ICRP de números 75 (ICRP, 1998) e 103 (ICRP, 2008). Nessa mesma linha de atitude, a 
União Européia e o Canadá reconheceram as tripulações de aeronaves como pessoal 
ocupacionalmente exposto à radiação ionizante, conforme exposto por Courades (1999), 
Transport Canadá (2001) e Lim (2009), determinando que as tripulações com possibilidade de 
serem expostas a doses superiores a 1 mSv ao ano devem ter suas doses controladas. Deve-se 
lembrar que 1 mSv por ano é o limite de dose para indivíduos do público estabelecido por 
organismos internacionais e, no Brasil, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 
(CNEN, 2005). 
 
Nos últimos anos têm sido realizadas medições experimentais, principalmente no hemisfério 
norte, cobrindo altitudes que variam de 8 a 20 km e latitudes de 30o S a 70o N. Sullivan et all 
(2002) relataram taxas de dose que variaram de 1 µSv/h a 17 µSv/h, o que resultaria, por 
exemplo, em doses de 0,1 a 1,7mSv para cada 100 horas de vôo. Deve-se observar que a 
maior parte das medições da radiação cósmica em altitudes de vôo de aeronaves foi realizada 
no continente Norte-Americano e na Europa, sendo que poucos dados foram coletados na 
região da América do Sul, conforme pode ser observado na Figura 3. 
 
Sob o ponto de vista de proteção radiológica, outro fator relevante é a grande proporção de 
jovens do sexo feminino em idade de procriação em tripulações de aeronaves (ALVES, 2007 
e BECK, 2006), características estas que podem implicar em um maior risco quanto aos 
efeitos hereditários da radiação. Deve-se, ainda, considerar a proteção do feto, no caso de 
gestantes. 
 
Em vista das dificuldades encontradas na determinação experimental das doses devidas à 
radiação cósmica, muitos organismos propuseram e desenvolveram o uso de programas 
computacionais que calculam teoricamente a dose recebida em aeronaves, nas grandezas 
equivalente de dose ambiental e dose efetiva. Dentre os programas disponíveis para essa 
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finalidade podem ser citados: CARI-6, EPCARD, EXPACS, PCAIRE e SIEVERT 
(EURADOS, 2004). 
 

 
Figura 3: Rotas aéreas investigadas entre maio de 1992 e abril de 2003 (extraído de 

EURADOS, 2004). 
 

3 EFEITOS EM AVIÔNICOS 
Os efeitos da radiação em dispositivos e materiais utilizados em aeronaves (HOLMES-
SIEDLE, 2002), da mesma forma, passaram então a ser importantes, uma vez que falhas de 
determinados componentes, em particular aqueles dos computadores de bordo (NORMAND, 
2004), podem comprometer a segurança da aeronave. A crescente miniaturização de 
componentes, indo da escala de microtecnologia para a escala de nanotecnologia, apesar do 
significativo avanço tecnológico, implica, por outro lado, no aumento da sua suscetibilidade a 
transientes e danos provocados pela incidência da radiação ionizante (SCHRIMPF, 2004 e 
CLAEYS, 2002). 
 
Neste sentido, a caracterização do campo de radiação cósmica em função da altitude das 
principais rotas de aeronaves no espaço aéreo brasileiro, além da proteção radiológica das 
tripulações, também fornecerá dados para a estimativa das probabilidades de falhas em 
equipamentos de bordo. 
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4 A ANOMALIA MAGNÉTICA DO ATLÂNTICO SUL (AMAS) 
Uma diferença importante no caso do território brasileiro é que grande parte de sua área, 
principalmente a costa sudeste, está sujeita aos efeitos de uma anomalia magnética cuja 
origem geológica ainda não é totalmente conhecida, denominada Anomalia Magnética do 
Atlântico Sul (AMAS) (LAURIENTE,1995 e COSTA, 2004). Tal anomalia modifica a forma 
com que as radiações cósmicas interagem com o campo geomagnético e com a atmosfera. 
 
Na figura 4 pode-se observar claramente a forte influência da AMAS na taxa de falhas do tipo 
DSE (device single event) ocorridas em satélites (HARTMANN, 2005, appud. NICHITIU, 
2004). 

 
Figura 4: Distribuição geográfica de DSEs, extraído de Hartmann 

(2005, appud. NICHITIU, 2004). 
 
5 CARACTERÍSTICAS DA RADIAÇÃO CÓSMICA 
Agruparemos didaticamente, neste trabalho, as radiações cósmicas (RC) em três grandes 
categorias, devido às suas diferenças de origem e comportamento. A primeira será a RC de 
origem solar, denominada simplesmente de RC solar ou RCS. A segunda englobará as outras 
origens de radiação cósmica externas ao sistema solar e será genericamente chamada de RC 
galáctica ou RCG. A terceira abrangerá partículas (principalmente prótons e elétrons) 
aprisionadas pelo campo magnético terrestre em órbitas fechadas nos conhecidos cinturões de 
Van Allen e será chamada de Radiação Aprisionada (RCA). As três categorias serão 
discutidas em maiores detalhes seguir. 
 
A RCG distribui-se isotropicamente no espaço interestelar e é constituída predominantemente 
de partículas pesadas (98%) e leves (2%). As partículas pesadas são núcleos ionizados dos 
elementos da tabela periódica, sendo que, 87% são de hidrogênio, 12% de hélio e 1% dos 
demais núcleos mais pesados. As partículas leves são elétrons e pósitrons (BARTLET, 2004). 
Todas essas radiações não possuem direção definida e sofrem deflexão pelo campo magnético 
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terrestre, bem como, se penetrarem na atmosfera terrestre perdem energia por ionização do ar. 
Ao colidirem com núcleos de nitrogênio e oxigênio da atmosfera terrestre causam um 
chuveiro de partículas secundárias de menor energia: nêutrons, píons, mésons, elétrons, fótons 
e outros prótons. Conforme sua energia ou massa, essas partículas interagem de diversas 
formas com moléculas da atmosfera terrestre, perdendo energia até serem finalmente freadas 
ou absorvidas na atmosfera ou, ainda, na crosta terrestre. 
 
Dessa forma, a atmosfera terrestre provê uma camada de, aproximadamente, 1000g/cm2 de ar, 
que causa uma atenuação da radiação inicial, de modo que a sua contribuição é menor que 
10% da dose média total recebida pelos seres vivos na terra (HEINRICH, 1999). Além do 
efeito de blindagem devido à atmosfera terrestre, outros dois efeitos também influenciam a 
intensidade dos raios cósmicos que penetram a atmosfera: o vento solar e o campo magnético 
terrestre. 
 
O campo magnético terrestre atua como um escudo protetor, defletindo parte das partículas 
incidentes na terra. Entretanto, existe uma forte dependência da deflexão com a latitude de 
incidência, sendo que a taxa de dose causada por raios cósmicos chega a ser duas a três vezes 
maior próximo aos pólos do que nas regiões equatoriais (LEWIS, 2005). Tal capacidade de 
deflexão das partículas é determinada por uma característica local do campo geomagnético 
denominada rigidez de corte. 
 
A radiação cósmica solar (RCS) é produto da atividade solar, sendo dependente dela. O Sol 
possui um ciclo de atividade conhecido, com um período total de 22 anos, onde sua 
polaridade é invertida a cada 11 anos, sendo que a cada mudança de polaridade, o Sol passa 
por um ciclo de máximo e de mínimo em sua atividade. A freqüência do surgimento de 
manchas solares (Sun spots) é dependente da fase do ciclo solar e são mais freqüentes quando 
o Sol atinge um máximo de seu ciclo. As manchas solares são produtos de grandes explosões 
que geralmente são acompanhadas por ejeção de massa coronal solar e liberam grandes 
quantidades de material (plasma próton-elétron), com prótons de alta energia, cujo espectro de 
energia pode chegar até centenas de MeV ou, eventualmente, unidades de GeV (SULLIVAN, 
2002). Quando ocorrem grandes explosões solares, as partículas emitidas chegam à Terra e 
contribuem para o aumento da dose devida à radiação cósmica. Esses eventos, denominados 
Eventos de Partículas Solares ou Solar Particle Events (SPEs), são identificados por meio de 
uma rede de monitores de nêutrons e podem durar de horas até dias. Como exemplo, pode-se 
citar um grande evento deste tipo ocorrido em 23 de fevereiro de 1956, que aumentou os 
níveis de dose a cerca de 10 mSv/h a uma altitude de 20 km. Eventualmente também podem 
ocorrer decréscimos momentâneos da dose, ocasionados por um efeito de deflexão da 
radiação cósmica por nuvens de plasma emitidas pelo Sol, sendo que tais eventos são 
denominados “decréscimos de Forbush”. Uma descrição do ciclo solar em termos de manchas 
solares e de contagens de nêutrons na terra é apresentada na Figura 5, indicando uma forte 
anti-correlação entre a radiação cósmica que atinge a terra e a atividade solar. 
 
A influência da RCS estende-se por centenas de unidades astronômicas (1 ua  = 150 × 106 
km) e sua intensidade flutua de acordo com o ciclo de atividade solar. Com seu campo 
magnético, a RCS provoca o espalhamento e a desaceleração da RCG de mais baixa energia, 
de forma que a intensidade de raios cósmicos galácticos incidentes na atmosfera terrestre 
diminui durante seus períodos de máximo e aumenta durante os períodos de mínimo, ou seja, 
o ciclo solar e a intensidade de radiação cósmica galáctica incidente na Terra estão anti-
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correlacionados (TYLKA, 1997). Tal anti-correlação não é simples, pois depende da rigidez 
magnética (momento por unidade de carga) da RCG. As RCG de maior rigidez magnética 
serão menos afetadas pela RCS e também do efeito temporal na interação da RCS com a 
RCG, pois a RCS pode demorar até um ano para atingir os limites da heliosfera. No momento 
atual (início de 2009), a época é de mínimo solar, que corresponde a um máximo de radiação 
cósmica galáctica. 
 

 
Figura 5: Taxa de contagem de nêutrons (curva superior) e do número de manchas solares 

(curva inferior) em função do tempo, extraído de EURADOS (2004). 
 
As RCG que não são defletidas pelo campo magnético solar interagem com o campo 
magnético terrestre, onde podem ser defletidas pela força de Lorentz, a qual provoca uma 
curvatura em sua trajetória, com raio r = Rp/Bp , onde Bp é a componente do campo 
magnético terrestre perpendicular à direção do movimento e Rp é a rigidez magnética da 
partícula. 
 
Conforme mencionado no início desta seção, o campo magnético terrestre é responsável pelo 
aprisionamento de partículas carregadas de baixa energia, principalmente elétrons e prótons e, 
em menor quantidade, íons pesados, formando os cinturões de Van allen. As partículas 
aprisionadas têm seu movimento caracterizado por três componentes: uma trajetória 
helicoidal ao longo da linha de campo magnética, as reflexões, nos chamados pontos de 
reflexão polares e um movimento de deriva longitudinal ao redor da terra. 
 
6 CAMPO GEOMAGNÉTICO E A ANOMALIA MAGNÉTICA 
O campo magnético terrestre é responsável pela formação de linhas de campo e estruturas 
geomagnéticas, conforme pode ser observado na Figura 6. 
 
Tais linhas de campo são afetadas pelo plasma da RCS de forma que sofrem uma deformação 
na direção do Sol. Tal deformação é resultado da compressão causada pelo vento solar, que 
produz um arco estacionário a uma distância de cerca de 15 raios terrestres médios (RT, sendo 
que 1 RT = 6.371 km). Tal distorção é sazonal e é devida, em parte, às assimetrias decorrentes 
da inclinação de 23,5 graus do dipolo em relação ao plano orbital da Terra e à diferença entre 
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o eixo do dipolo e o eixo de rotação terrestre. Estas distorções colaboram para criar uma 
anomalia magnética denominada Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS). Trata-se de 
uma região em que as linhas de campo magnético terrestre aproximam-se da crosta, 
permitindo que raios cósmicos e partículas carregadas penetrem mais profundamente na 
atmosfera terrestre, chegando, inclusive, a poder interferir com comunicações, satélites e 
aeronaves (LAURIENTE, 1995 e COSTA, 2004). 

 
Figura 6: Linhas de campo magnéticas e regiões de interação da radiação de origem solar, 

extraído e adaptado de NCRP (2000). 
 

 
Figura 7: Mapa do campo magnético terrestre a uma altitude de 10 km, extraído de SPENVIS 
(2008). 
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De acordo com Harthmann (2005), essa anomalia tem a sua origem principalmente explicada 
por um componente dipolar do campo geomagnético, porém parte dela (cerca de 10% a 20%) 
só é explicada por outros componentes não dipolares. Dessa forma, o modelo de dipolo 
simples não representa completamente todos os aspectos do campo geomagnético na região 
da AMAS. Estudos (SABOIA, 2006) indicam também que o perfil da AMAS deve se ampliar 
bastante, podendo, em longo prazo, vir a cobrir mais da metade do hemisfério Sul. 
 
Na Figura 7 pode-se observar a AMAS a uma altitude de 10 km, onde se verifica também que 
grande parte do território brasileiro, principalmente a costa sudeste, situa-se próximo ao 
centro da desta anomalia. 
 
7 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO CÓSMICA COM A ATMOSFERA TERRESTRE 
Conforme já mencionado na seção precedente, as partículas que constituem a radiação 
cósmica incidem no topo da atmosfera, colidindo com os átomos dos constituintes 
atmosféricos (Nitrogênio e Oxigênio, principalmente), causando ionizações e perdendo sua 
energia gradualmente. O processo de perda de energia ocorre por meio de colisões elásticas e 
inelásticas com os núcleos atômicos, gerando uma cascata de radiações secundárias de menor 
energia, conforme apresentado na Figura 8, onde são representadas as principais reações 
envolvidas na interação das partículas dos raios cósmicos primários com a atmosfera terrestre, 
dando origem aos raios cósmicos secundários. Estas radiações secundárias, além de prótons, 
nêutrons e fragmentos de núcleos, incluem partículas subnucleares instáveis ou partículas 

elementares, como mésons pi neutros e carregados (πo e π+/-), anti-prótons e anti-nêutrons ( p  
e  n ), mésons pesados ou kaons (K) e hyperons (Y) (HARTMAN, 2005 e OLIVEIRA, 2000). 

 

Figura 8: Representação das reações originadas pela interação da radiação cósmica, extraído 
de Brum (2004). 

 

A composição da dose equivalente causada por radiação cósmica depende da evolução da 
cascata ao longo de sua penetração na atmosfera e, portanto, depende da altitude, conforme 
pode ser observado na Figura 9, onde é apresentada a taxa de equivalente de dose ambiente 
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em função da altitude barométrica padrão para vários componentes da radiação cósmica 
atmosférica em época de mínimo solar de 465 MV. Na altitude de interesse para aviação, os 
principais componentes que determinam a dose absorvida no tecido são, em ordem de 
importância, nêutrons, elétrons, fótons, prótons e múons. 

 
Figura 9: Taxa de equivalente de dose ambiente em função da altitude barométrica padrão 

(extraído da norma ISO 20785-1, 2006). 
 
8 CONCLUSÕES 
Pelo exposto e pelo crescente número de publicações recentes, observa-se que o assunto tem 
merecido um destaque crescente na comunidade científica internacional.  
 
 A existência da AMAS reforça a necessidade urgente de se efetuar estudos mais detalhados 
de forma a se conhecer as doses típicas recebidas por tripulações e pelos equipamentos de 
aeronaves no espaço aéreo brasileiro. O desenvolvimento de ferramentas de medida que 
permitam obter o conhecimento da taxa de dose de radiação no espaço aéreo brasileiro pode 
ser de utilidade no assessoramento de empresas aéreas e orientação de projetos de aeronaves 
no sentido de minimizar as doses de radiação nas tripulações e as proteções de falhas 
eletrônicas de equipamentos sensíveis. Observa-se que existem razões suficientes para 
justificar estudos mais detalhados da dose de radiação no espaço aéreo brasileiro, os quais 
estão sendo desenvolvidos no Instituto de Estudos Avançados (IEAv) do Comando-Geral de 
Tecnologia Aeroespacial (CTA), com a participação de pesquisadores da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN). 
 
A comparação dos resultados experimentais obtidos na região da AMAS com outros 
resultados experimentais obtidos em outras regiões, bem como com as estimativas obtidas por 
meio de cálculos teóricos e simulações em programas computacionais existentes, permitirão 
inferir as medidas de proteção necessárias às tripulações das aeronaves que voam no espaço 
aéreo brasileiro, imerso na AMAS, bem como verificar a adequação e confiabilidade dos 
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resultados dos programas computacionais existentes, tendo em vista as particularidades dessa 
região. 
 
Além da particularidade da AMAS, que afeta o espaço aéreo brasileiro, é preciso lembrar que 
as tripulações brasileiras também efetuam vôos internacionais e, portanto, adicionalmente 
estão sujeitas a doses semelhantes àquelas recebidas por pilotos e tripulações de outras 
nacionalidades, reforçando a necessidade de maiores estudos no sentido de avaliar a 
necessidade de controles adicionais sobre a dose recebida pelas tripulações. 
 
É importante que sejam feitos estudos e pesquisas com sólida base científica e ampla coleta de 
dados, que resultem em conclusões imparciais, seguras e confiáveis, antes que ações de 
proteção conservadoras, motivadas pelo temor, desconhecimento e pressão social possam 
acarretar ações regulatórias restritivas, com possíveis prejuízos ao setor aeronáutico. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta a aplicação de um modelo de simulação computacional para determinar a capacidade do 
lado aéreo do Aeroporto de São Paulo - Congonhas em função do nível de serviço oferecido às aeronaves. A 
construção do modelo utiliza o software Visual SIMMOD e envolve a definição de pistas de pouso, táxi e 
posições de estacionamento, assim como de procedimentos de saída e chegada. A simulação de diferentes 
cenários mostra que o aeroporto encontra-se saturado sob as condições atuais de operação. Este resultado indica 
que uma redução no volume de tráfego aéreo e/ou modificação de procedimentos é necessária para que o nível 
de serviço adequado possa ser atingido sem ampliação do horário de funcionamento do aeroporto. 
 
ABSTRACT 
This paper presents the application of a computational simulation model designed to find the air side capacity of 
São Paulo - Congonhas Airport as a function of service level offered to aircrafts. The development of the model 
uses Visual SIMMOD software and involves the definition of runways, taxiways and gates, as well as departure 
and arrival procedures. The simulation of different scenarios shows that the airport is saturated under current 
operational conditions. Such a result indicates that an air traffic reduction and/or a modification of the 
operational procedures is necessary so that an adequate service level can be reached without increasing the 
operation hours of the airport. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O Aeroporto de São Paulo - Congonhas é o mais movimentado do Brasil, tendo chegado em 
2008 a mais de 186.000 movimentos de pouso e decolagem e quase 14 milhões de passageiros 
transportados (INFRAERO, 2009). Estudos apontam um aumento crescente de demanda, da 
ordem de 5,59% ao ano. Esse crescimento culmina com uma previsão equivalente a 726.000 
movimentos em 2025, caso exista capacidade suficiente para absorver tal demanda (Comando 
da Aeronáutica, 2005). 
 
Em contrapartida, a ANAC vem adotando medidas de restrição de tráfego cada vez mais 
severas em Congonhas, tais como: alocação de slots para operações, proibição de operação de 
aeronaves comerciais na pista auxiliar e determinação de tempo máximo de permanência de 
aeronaves nos boxes de estacionamento, entre outras (ANAC, 2006). Com isso, o número de 
movimentos nos últimos anos encontra-se muito abaixo do previsto, como pode ser visto na 
Figura 1. 
 
A diferença crescente entre a demanda prevista e o número de operações efetivamente 
realizadas impõe aos usuários restrições de oferta de voos pelas companhias aéreas que, 
impedidas de aumentar suas frequências em Congonhas, são obrigadas a criar novos voos 
partindo de outros aeroportos, como Guarulhos e Campinas. 
 
Por outro lado, o Aeroporto de Congonhas opera próximo ao limite de sua capacidade, e as 
medidas restritivas são a única forma de manter os atrasos dos voos dentro de valores 
razoáveis, sem diminuir exageradamente a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. Os 
fatores que limitam a quantidade de tráfego são: capacidade das pistas de  pouso, capacidade 
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das pistas de rolamento, quantidade de boxes de estacionamento disponíveis, capacidade das 
salas de embarque / desembarque e tráfego aéreo nas proximidades do aeroporto, entre outros. 
 

 
Figura 1: Comparativo de movimentos realizados e previstos 

 
Considerando a situação atual, é possível concluir que ações que venham a elevar a 
quantidade de movimentos, no intuito de atender à demanda, poderão prejudicar ainda mais a 
qualidade dos serviços prestados. Cuidados devem ser tomados, portanto, para que a 
qualidade dos serviços não caia a níveis inferiores ao aceitável. 
 
Este trabalho usa um modelo de simulação para analisar a capacidade da área de movimento 
do Aeroporto de Congonhas. O objetivo da análise é determinar o máximo volume de tráfego 
que pode ser admitido e os fatores limitantes na área de movimento, mantendo-se um nível de 
serviço pré-estabelecido. É importante destacar que somente os componentes que fazem parte 
da área de movimento serão considerados no modelo. Não serão levadas em consideração 
possíveis interferências causadas pelo fluxo de tráfego aéreo induzido por outros aeroportos 
na região do Aeroporto de Congonhas, nem fatores limitantes ligados ao terminal de 
passageiros. 
 
O trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção 2 é apresentada uma abordagem 
sistêmica do aeroporto; na seção 3 são descritos conceitos de nível de serviço e medidas de 
desempenho; na seção 4 são discutidas as regras de tráfego aéreo que influenciam um modelo 
de simulação de aproximações e decolagens; na seção 5 são apresentadas as características do 
Aeroporto de Congonhas e suas restrições operacionais; na seção 6 são descritos conceitos de 
modelo, bem como o desenvolvimento e a validação do modelo aqui apresentado; a seção 7 
apresenta os cenários simulados e os resultados alcançados; a seção 8 descreve conclusões e 
trabalhos futuros. 
 
2 ABORDAGEM SISTÊMICA 
Um sistema pode ser definido como um conjunto de entidades que agem e interagem com um 
propósito lógico (Winston, 2004). Um aeroporto pode, portanto, ser considerado um sistema. 
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Gualda (1995) divide um aeroporto em subsistemas onde se destacam o lado aéreo e o lado 
terrestre. O lado aéreo, mostrado na Figura 2, é constituído pelo subsistema pátio e pelo 
subsistema aéreo. O subsistema pátio, por sua vez, incorpora componentes como transporte de 
passageiros, embarque / desembarque, estacionamento, circulação, carregamento, 
descarregamento e transporte de bagagens, etc. O subsistema aéreo é composto por pistas de 
pouso, pistas de rolamento, baias de espera e espaço aéreo do aeroporto. 
 

 
Figura 2: Abordagem sistêmica de um aeroporto 

Fonte: (Moser, 2007) 
 
O Comando da Aeronáutica (2009b) define a área de movimento como a parte do aeródromo 
destinada à decolagem, pouso e táxi de aeronaves, incluindo os pátios. 
 
Do ponto de vista das modificações ocorridas com o passar do tempo, um sistema pode ser 
classificado em discreto ou contínuo. Um sistema discreto é aquele cujas variáveis de estado 
mudam apenas em intervalos discretos ou posições definidas no tempo, enquanto um sistema 
contínuo é aquele onde as variáveis de estado mudam continuamente no tempo. 
 
Considerando as definições acima, pode-se dizer que a área de movimento é um subsistema 
contínuo do lado aéreo de um aeroporto, formado, por sua vez, de pelo menos outros três 
subsistemas: pistas de pouso, pistas de rolamento e área de estacionamento. 
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3 NÍVEL DE SERVIÇO 
A capacidade de um subsistema de um terminal de transportes é dada pelo nível máximo de 
demanda de um dado tipo que pode ser imposto ao subsistema, em um dado período de 
tempo, sem violar nenhum dos critérios de nível de serviço estipulados para o subsistema ou 
para qualquer de seus componentes (Gualda, 1995). Assim sendo, a capacidade de um 
terminal é dada pela menor das capacidades de seus componentes ou subsistemas, ou seja, 
pelo elemento mais restritivo do terminal. 
 
Dessa forma, é importante definir quais são os critérios de nível de serviço que devem ser 
atendidos pela área de movimento de um aeroporto. O critério mais importante é, sem dúvida, 
aquele relacionado à segurança das operações das aeronaves. Nesse sentido, é necessário que 
as operações não violem as regras de tráfego aéreo e os mínimos de separação entre as 
aeronaves em operação. Outro nível de serviço que deve ser considerado é o tempo que as 
aeronaves aguardam para decolar ou para estacionar, após o pouso. 
 
3.1 Medidas de desempenho 
Estudos mostram que o desempenho do lado aéreo de um aeroporto pode ser medido em 
função do atraso médio dos voos e que qualquer sistema está sujeito a grandes atrasos quando 
operando próximo ao limite de sua capacidade, conforme mostrado na Figura 3 (de Neufville, 
1976). A capacidade do sistema pode, então, ser determinada por um tempo de atraso 
aceitável. A Tabela 1 define uma escala de nível de serviço para aeroportos (MTC, 2000). 
 

 
Figura 3: Atrasos para decolagem em função do volume de tráfego. 

Fonte: (de Neufville, 1976) 
 
Para a determinação de capacidade, neste trabalho, pretende-se encontrar o número máximo 
de movimentos que proporcione um atraso médio aceitável, tanto para aeronaves na fila de 
decolagem como para aeronaves aguardando posições de estacionamento, conforme mostrado 
na Tabela 1. 
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Tabela 1: Nível de serviço em função do atraso médio dos vôos 
Fonte: (MTC, 2000) 

Tempo médio de atraso Nível de Serviço 

0 a 3 minutos 
Fluxo livre com pequenos efeitos adversos no 

sistema 

3 a 5 minutos Aceitável 

5 a 7 minutos Congestionado 

7 a 9 minutos Seriamente congestionado 

Mais de 9 minutos Saturado 

 
4 REGRAS DE TRÁFEGO AÉREO 
Dentre as muitas regras de tráfego aéreo que devem ser respeitadas, as que mais impactam na 
construção de um modelo de simulação são aquelas que tratam da separação entre aeronaves 
nas decolagens e aproximações. A separação entre aeronaves pode ser dividida da seguinte 
forma: separação mínima da esteira de turbulência, separação nas aproximações e separação 
nas decolagens. 
 
4.1 Separação mínima da esteira de turbulência 
Os mínimos de separação de esteira de turbulência devem ser aplicados quando o controlador 
observar que existe um possível perigo devido à esteira de turbulência. Os mínimos de 
separação de esteira de turbulência são baseados no agrupamento de aeronaves em três 
categorias, de acordo com o peso máximo de decolagem (Comando da Aeronáutica, 2009b): 
 

• Categoria leve: aeronaves até 7000kg. 
• Categoria média: aeronaves com mais de 7000kg e menos de 136000kg. 
• Categoria pesada: aeronaves com mais de 136000kg. 

 
Em função das dimensões das pistas de pouso, não operam em Congonhas aeronaves pesadas, 
ficando o tráfego restrito a aeronaves leves e, principalmente, médias, categoria na qual 
incluem-se todas as aeronaves comerciais que operam em Congonhas. 
 
As separações mínimas das esteiras de turbulência (expressas em milhas náuticas – NM) para 
as categorias de aeronaves definidas acima encontram-se na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Mínimos de separação de esteira de turbulência 
Fonte: (Comando da Aeronáutica, 2009b) 

Categoria da aeronave que 
segue à frente 

Categoria da aeronave que segue 
atrás 

Mínimos 

Pesada 4NM 
Média 5NM Pesada 
Leve 6NM 

Pesada 3NM 
Média 3NM Média 
Leve 5NM 

Pesada 3NM 
Média 3NM Leve 
Leve 3NM 
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4.2 Separação nas aproximações 
Durante as aproximações pode-se empregar separação mínima de 3NM, sempre que as 
aeronaves estejam a menos de 40NM da antena do radar, as informações de posição das 
aeronaves sejam de radar primário, as informações sejam de uma única antena e pilotos e 
controladores de tráfego aéreo estejam familiarizados com esses procedimentos. Caso alguma 
das condições acima não seja satisfeita, deve ser empregada separação mínima de 5NM 
(Comando da Aeronáutica, 2007). Apesar dessa regra ser aplicável a qualquer aeródromo do 
Brasil, no caso do Aeroporto de Congonhas há uma regulamentação específica da separação 
mínima nas aproximações em função das condições meteorológicas reinantes, como 
apresentado na Tabela 2 (Comando da Aeronáutica, 2009a). 
 

Tabela 2: Separação mínima entre aeronaves em aproximação em Congonhas 
Fonte: (Comando da Aeronáutica, 2009a) 

Teto Visibilidade Separação mínima 
Igual ou superior a 1000 

pés (300 metros) 
Igual ou superior a 5km 3NM 

Entre 600 e 1000 pés 
(180 a 300 metros) 

Entre 2800 e 5000 metros 4NM 

Entre 200 e 600 pés 
(60 a 180 metros) 

Entre 1200 e 2800 metros 5NM 

 
4.3 Separação nas decolagens 
Não há na literatura definição sobre o tempo de espaçamento entre decolagens usado para 
aeronaves da mesma categoria de esteira de turbulência. Em entrevista realizada com 
controladores de tráfego aéreo da torre de controle do Aeroporto de Congonhas, verificou-se 
que a separação empregada depende de vários fatores, tais como: experiência do controlador, 
procedimentos de saída que serão usados, desempenho das aeronaves e contingência para 
falhas de comunicação, entre outros. Dessa forma, para o modelo desenvolvido neste trabalho, 
foi proposta uma separação de noventa segundos entre decolagens, considerada adequada 
pelos controladores. 
 
Os controladores informaram, ainda, que uma instrução de trabalho específica determina que 
uma aeronave só poderá ser autorizada a ingressar na pista para decolagem caso uma 
aeronave em aproximação esteja a 7NM, pelo menos, da cabeceira da pista. Tal restrição tem 
por objetivo evitar aproximações perdidas causadas pela demora em iniciar a corrida, por 
parte de alguns pilotos, após a autorização de ingresso na pista de decolagem. 
 
5 CARACTERÍSTICAS DO AEROPORTO DE CONGONHAS 
O Aeroporto de Congonhas possui duas pistas de pouso, sendo a principal (17R / 35L) de 
1940m de comprimento, e a auxiliar (17L / 35R) de 1435m. A pista principal conta com 
sistemas de pouso por instrumentos (ILS) categoria I em ambas as cabeceiras, o que permite 
operações de pouso em condições meteorológicas de até 200 pés (60 metros) de teto e 1200 
metros de visibilidade. Já a pista auxiliar conta apenas com aproximações de não precisão, 
baseadas em estações tipo VOR / DME ou GPS. Nesse caso, os mínimos meteorológicos para 
pouso são 500 pés (150 metros) de teto e 1600 metros de visibilidade. 
 
Para o estacionamento de aeronaves comerciais existem doze pontes de embarque e quatorze 
posições de estacionamento remotas. Devido a restrições operacionais, aeronaves tipo Fokker 
100, ATR 42 e similares não podem utilizar as pontes de embarque, devendo utilizar somente 
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as posições remotas. As aeronaves modelos Boeing 737-300/700/800 e Airbus A319/320 
podem utilizar todas as posições de estacionamento, sem restrições. 
 
5.1 Restrições operacionais 
Atualmente, diversas restrições são aplicadas à operação do aeroporto, o que, de alguma 
forma, contribui para a diminuição da sua capacidade. As restrições impostas são: 

• O aeroporto é considerado coordenado pelo CGNA (Centro de Gerenciamento de 
Navegação Aérea) do Comando da Aeronáutica; assim, somente podem operar em 
Congonhas voos que receberam previamente um slot para decolagem ou pouso 
designado por esse órgão (ANAC, 2006). 

• Horário de funcionamento: não são permitidos voos entre 23:00h e 06:00h (ANAC, 
2008a). 

• Voos charter são permitidos apenas aos sábados, entre 14:00h e 22:45h e aos 
domingos, entre 06:00h e 14:00h, ainda assim, sujeitos à disponibilidade de slots 
(ANAC, 2008a). 

• Aeronaves comerciais, quando transportando passageiros, não podem operar na pista 
auxiliar (ANAC, 2008b). 

• Apesar das pistas principal e auxiliar possuírem 1940m e 1435m, respectivamente, as 
aeronaves devem operar com pesos ajustados para 1790m para decolagem e 1646m 
para pouso na pista principal, e 1345m para decolagem e 1195m para pouso na pista 
auxiliar (Comando da Aeronáutica, 2009c). 

• Aeronaves não podem cruzar a pista principal quando o aeroporto estiver operando por 
instrumentos e existir uma aeronave que já tenha passado o marcador externo na 
aproximação, pois os cruzamentos interferem nos sinais de rádio-frequência do 
sistema ILS. 

 
6 MODELO 
Pode-se definir um modelo como uma representação explícita e simplificada de parte da 
realidade, da forma como é visto por pessoas que desejam usá-lo para entender, modificar, 
administrar e controlar essa parte da realidade de alguma forma (Pidd, 1999). 
 
Dentre as diversas técnicas de modelagem existentes, a simulação é uma técnica poderosa e 
largamente utilizada para análise e estudo de sistemas complexos. É definida como uma 
técnica que imita a operação de um sistema real com o passar do tempo. Normalmente, o 
modelo de simulação é criado a partir de um conjunto de premissas assumidas sobre a 
operação de um sistema, expresso sob a forma de relações matemáticas e lógicas entre os 
componentes do sistema (Winston, 2004). 
 
6.1 Software de simulação 
Para a realização deste estudo criou-se um modelo da área de movimento do Aeroporto de 
Congonhas no software de simulação Visual SIMMOD. O software SIMMOD foi inicialmente 
desenvolvido pela FAA na década de 1970. Trata-se de uma ferramenta de simulação 
contínua, dinâmica e estocástica, cujo objetivo é responder a perguntas do tipo “what... if...”, 
auxiliando na tomada de decisões envolvendo aeroportos e espaço aéreo. As principais 
medidas de desempenho do sistema simulado são tempos de viagem e atraso das aeronaves 
nas diversas fases da simulação (ocupação de posições de estacionamento, táxi, voo, 
aproximação, etc.). 
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6.2 Modelo desenvolvido 
No modelo criado para este estudo foram definidas as pistas de pouso, as pistas de rolamento 
e as posições de estacionamento para aeronaves comerciais. Para o estacionamento de 
aeronaves privadas, foram definidos os pátios de aviação geral 1 e 2, no lado leste do 
aeroporto, e dois pátios adicionais em posições onde existem hangares com grande 
movimento de aeronaves. 
 
Como o objetivo deste estudo concentra-se na área de movimento do aeroporto, inicialmente 
não foram criados todos os procedimentos de saída e chegada existentes, mas apenas uma 
chegada e uma saída, de forma análoga ao estudo realizado por Santana (2002). Durante os 
primeiros testes do modelo, contudo, essa simplificação mostrou-se inadequada. Com um 
elevado número de voos trafegando em apenas uma rota de chegada e uma de saída, 
ocorreram grandes congestionamentos e atrasos (inclusive para as aeronaves no solo), o que  
teve um impacto negativo no comportamento do modelo. Após essa constatação, foram 
modeladas todas as chegadas (STAR) e saídas do aeroporto, a fim de que o modelo refletisse 
com mais fidelidade os padrões atuais de operação. 
 
Para a criação de voos no modelo, foi utilizada a alocação de slots para voos comerciais 
fornecida pelo CGNA (2009). A Tabela 4 apresenta a quantidade de voos alocados por hora 
de operação do aeroporto. 
 
Além dos slots para voos comerciais, o CGNA aloca quatro slots por hora, sendo um a cada 
15 minutos, para a aviação geral que opera aeronaves de menor porte. Por tratar-se de uma 
quantidade de movimentos relativamente pequena, essas operações não foram incluídas no 
modelo de simulação durante a fase de validação. 
 

Tabela 4: Alocação de slots para voos comerciais 
Fonte: (CGNA, 2009) 

Horários Decolagens Pousos Total 
06:00 – 06:59 17 11 28 
07:00 – 07:59 12 17 29 
08:00 – 08:59 19 12 31 
09:00 – 09:59 11 19 30 
10:00 – 10:59 18 13 31 
11:00 – 11:59 14 16 30 
12:00 – 12:59 14 15 29 
13:00 – 13:59 17 13 30 
14:00 – 14:59 11 21 32 
15:00 – 15:59 17 10 27 
16:00 – 16:59 12 18 30 
17:00 – 17:59 16 15 31 
18:00 – 18:59 16 14 30 
19:00 – 19:59 15 16 31 
20:00 – 20:59 14 17 31 
21:00 – 21:59 14 18 32 
22:00 – 22:59 11 6 17 

Total 248 251 499 

 
O SIMMOD requer definições de velocidades e altitudes para cada segmento de rota criado. 
Para as rotas de chegada, foram consideradas as altitudes mínimas e velocidades máximas 
apresentadas nas cartas (Comando da Aeronáutica, 2009a). Para as altitudes nas rotas de 
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saída, foram usados os dados da pesquisa de Hupalo (2003), que determinou as altitudes que 
as aeronaves atingem na subida em função da distância do aeroporto de decolagem. Foram 
utilizadas as velocidades de subida características de cada tipo de aeronave, conforme a tabela 
de dados do SIMMOD. 
 
6.3 Validação do modelo 
Antes de utilizar um modelo para simular condições diferentes da realidade, é necessário 
certificar-se de que este retrata, de forma fiel, as condições reais de operação. Uma forma de 
validar um modelo é analisar seu comportamento em relação à operação real do sistema, 
utilizando-se como referência um dia pico, isto é, o dia que apresenta maior demanda, dentro 
de um período considerado (Santana, 2002). Entretanto, a análise da tabela de slots de 
Congonhas mostra que não há dia pico de operação. De fato, os mesmos voos são realizados 
diariamente, de segunda a sexta feira, havendo apenas uma diminuição aos sábados e 
domingos. Sendo assim, para validação do modelo foram inseridos no software todos os voos 
comerciais, ou regulares, que possuem slots designados pelo CGNA para dias úteis. 
 
Após a inserção dos voos foi feita, inicialmente, uma análise visual do funcionamento do 
modelo com a ferramenta Animator, a fim de identificar possíveis erros em procedimentos, 
conflitos e gridlocks. Em seguida, passou-se à análise dos dados quantitativos, onde foram 
comparados os movimentos previstos e os efetivamente realizados pela simulação a cada 
hora, no período de funcionamento do aeroporto. 
 
Ao final do processo de análise e ajuste foi obtido o gráfico da Figura 4, que mostra as 
diferenças entre movimentos previstos e simulados por hora. Os resultados correspondem a 
uma taxa média de confiabilidade do modelo de 96,33%, segundo o critério utilizado, o que 
pode ser considerado adequado para a realização de simulações de aumento ou redução de 
fluxo de tráfego. 
 

 
Figura 4: Diferenças entre movimentos previstos e realizados na validação do modelo 
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Observando o gráfico, é possível notar que os pousos (LDG) sofrem variações menores que as 
decolagens (DEP). Essa diferença corresponde à realidade, pois, de acordo com as regras de 
tráfego aéreo, as aeronaves pousando têm prioridade sobre as que vão decolar (Comando da 
Aeronáutica, 2009b). Outra característica do modelo é diluir os voos que não puderam operar 
na hora prevista, na hora subsequente. Isto também corresponde ao que ocorre na realidade, já 
que o espaçamento entre as aproximações é aumentado, quando existe acúmulo de tráfego 
para decolagem, para permitir um fluxo maior de decolagens. 
 
Uma vez validado o modelo, é possível analisar dados como tempo de ocupação da pista, 
atrasos para decolagem e pouso, utilização das posições de estacionamento, rotas de táxi e 
ocupação da fila de decolagem, entre outros. 
 
7 CENÁRIOS SIMULADOS 
Para a execução das simulações, os tempos de atraso para decolagem foram calculados como 
o tempo de atraso ainda na posição de estacionamento, que é o tempo que a aeronave, quando 
já pronta para iniciar a partida, fica estacionada aguardando autorização do controle de tráfego 
aéreo, somado ao tempo dilatado de táxi (isto é, ao tempo de táxi que excede a média para 
operações em horários não congestionados) e ao tempo de espera na fila de decolagem. Os 
tempos de atraso para pouso foram calculados como a soma do tempo de espera em voo, do 
tempo dilatado de táxi e do tempo parado aguardando liberação da posição de 
estacionamento. 
 
Nesse trabalho, foram criados sete cenários para estudo: 
 

• Cenário atual, obtido a partir do acréscimo dos voos da aviação geral ao cenário de 
validação (voos comerciais); 

• Aumento de 5%, 10% e 15% nos voos comerciais em relação à situação atual; 
• Redução de 5%, 10% e 15% nos voos comerciais em relação à situação atual. 

 
As simulações foram realizadas acrescentando-se e reduzindo-se voos ao cenário de 
validação, de maneira uniforme, mantendo-se equilibrada a distribuição de voos por hora ao 
longo do dia, bem como a utilização de saídas e chegadas. Com isso, foram evitados atrasos 
indesejáveis causados por excesso de tráfego em uma rota específica. 
 
Para os voos da aviação geral, foi utilizada a regra do CGNA (um slot a cada 15 minutos), o 
que resultou em 34 decolagens e 34 pousos, distribuídos uniformemente pelas saídas e 
chegadas. Todos esses voos foram alocados à pista auxiliar, já que as aeronaves não engajadas 
em transporte de passageiros não têm restrições de operação naquela pista. Essa alocação 
também tem por objetivo minimizar o impacto da aviação geral na operação do aeroporto, 
prática já utilizada pelos órgãos de gerenciamento de tráfego aéreo. 
 
8 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 
A Tabela 5 apresenta os resultados, ou seja, os atrasos médios para decolagem de acordo com 
a quantidade de voos simulados em cada cenário. 
 
A partir dos resultados apresentados na Tabela 5 foi ajustada a curva que está na Figura 5. A 
curva mostra uma tendência de crescimento dos atrasos compatível com a obtida por de 
Neufville (1976). Os resultados permitem concluir, ainda, que o aeroporto está operando 
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atualmente em um nível de serviço abaixo do ideal, podendo ser considerado saturado, de 
acordo com a escala apresentada por MTC (2000). 
 

Tabela 5: Atraso médio por cenário simulado 

Cenário 
Número de voos 

diários 
Atraso médio para 

decolagem (minutos) 

Redução de 15% 458 3.01 
Redução de 10% 483 4.93 
Redução de 5% 508 6.35 

Atual 533 9.38 
Aumento de 5% 558 12.42 

Aumento de 10% 583 15.28 
Aumento de 15% 608 23.45 

 

Figura 5: Atraso médio em função da variação do volume de tráfego aéreo 
 
A análise dos resultados também permite observar a ocorrência de atrasos na aproximação. É 
possível concluir que, além do volume de tráfego aéreo, outro fator que contribui para a 
ocorrência destes atrasos é a falta de posições de estacionamento. Isso obriga as aeronaves em 
aproximação a permanecer em espera; caso contrário, se pousassem sem espera, as aeronaves 
não encontrariam posições disponíveis para estacionar. Como o Aeroporto de Congonhas não 
conta com áreas destinadas a aeronaves que estão aguardando para estacionar (baias de 
espera), a única alternativa é a espera em voo. 
 
Para que o nível de serviço do aeroporto seja considerado adequado, é necessário reduzir a 
quantidade de voos em aproximadamente 9%, o que levaria a média de atrasos para 
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decolagem para perto de cinco minutos. Essa redução corresponde à extinção de 45 operações 
ao longo do dia, ou à exclusão de um movimento de pouso ou decolagem a cada 23 minutos 
de operação do aeroporto. 
 
9 RESUMO, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
O objetivo deste trabalho foi apresentar um estudo de capacidade do lado aéreo do Aeroporto 
de Congonhas em função do nível de serviço oferecido às aeronaves, utilizando a ferramenta 
Visual SIMMOD que se mostrou adequada para a realização das simulações propostas. 
 
O Aeroporto de Congonhas opera com um volume máximo de tráfego aéreo que não permite 
oferecer um nível de serviço adequado para as aeronaves. Para atingir o nível de serviço ideal, 
correspondente a um atraso médio de até cinco minutos para os voos, é necessária uma 
redução de 9% da quantidade de movimentos do aeroporto. 
 
Entre as várias possibilidades que se apresentam para ampliação e aprofundamento do 
trabalho, destacam-se as seguintes: 
 

1. Elaboração de modelos que representem com maior fidelidade a utilização das 
posições de estacionamento para aeronaves comerciais; 

2. Estudos que determinem o nível de risco associado ao aumento da capacidade do 
aeroporto a partir da utilização da pista auxiliar por aeronaves comerciais; 

3. Estudos que identifiquem novos procedimentos de separação, especialmente nas 
decolagens, capazes de favorecer um aumento da capacidade do aeroporto; 

4. Elaboração de modelos mais abrangentes, capazes de verificar se o tráfego aéreo 
induzido pelos outros aeroportos localizados na Área Terminal de São Paulo 
(Guarulhos e Campinas) tem impacto negativo sobre a capacidade do Aeroporto de 
Congonhas. 
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RESUMEN 
Se describen los antecedentes y la situación actual del transporte aéreo de carga internacional en México. Se 
identifican algunas tendencias relevantes en la actividad, como son la especialización económica y 
organizacional que se han alcanzado como consecuencia del crecimiento de la demanda y la evolución de las 
prácticas logísticas en los sectores productivos ligados con el comercio exterior y la integración económica 
internacional. 
 
ABSTRACT 
The background and present situation of the international air freight transportation in Mexico are described. 
Some relevant tendencies in the activity are identified, as the economic and managerial specialization that has 
been reached as a consequence of the demand growth and the evolution of the logistics practices in use for 
economic actors involved with foreign commerce and globalization. 
 
1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
La aviación civil se inició en México desde época muy temprana, prácticamente desde su 
nacimiento en el ámbito mundial. La geografía y la situación del país7 en los años veinte, 
contribuyeron a otorgar, ya desde esa época, un lugar propio a la nueva modalidad de 
transporte.  
 
Sin embargo, durante décadas, la carga predominante en México fue pesada y voluminosa; 
producto de las actividades agrícolas y extractivas, primero; e industriales después. Tal 
situación provocó que el transporte aéreo de carga (TAC) se concentrara en aquellos 
productos para los que otros modos de transporte resultaban poco competitivos: correo, 
dinero, medicinas, y productos agrícolas con alta densidad económica, como café y chicle 
(Rico, 2001a). Dicha posición marginal, provocó que en este periodo el TAC se convirtiera en 
un apéndice del transporte aéreo de pasajeros, y que además recibiera un manejo comercial 
muy limitado, debido a que su nicho de mercado estaba bien definido y a que prácticamente 
no existía competencia. 
 
No obstante dicha participación limitada, el notable crecimiento de la economía mexicana en 
los años de la posguerra llevó a que el TAC mantuviera una tasa de crecimiento promedio 
anual (TCPM) de 5.4% entre 1950 y 1980, pasando de 33.9 a 165.4 miles de toneladas 
transportadas (Rico, 2001a). En esos años, la aviación civil se desarrolló en México, entre 
otras razones, gracias a los beneficios del apoyo financiero gubernamental, consecuencia de la 
nacionalización de las principales aerolíneas y la red aeroportuaria en la década de los sesenta. 
 
Después de la segunda guerra mundial, el gobierno mexicano impulsó el crecimiento 
económico nacional mediante una exitosa política de sustitución de importaciones, restrictiva 
del comercio internacional, especialmente de bienes de consumo. 
 

                                                 
7 En aquellos años, el modo de transporte motorizado, prácticamente único, era el ferrocarril, y el autotransporte 
tomaría varias décadas más para expandirse hasta cubrir la totalidad del territorio nacional. 
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Durante los ochenta, la política proteccionista tuvo que revertir, dando lugar a una estrategia 
de desarrollo neoliberal basada en la promoción de la competencia económica y el comercio 
exterior; para ello, se llevo a cabo un importante proceso de desregulación de las actividades 
económicas, y la privatización o reprivatización, en algunos casos, de la mayoría de las 
empresas paraestatales. 
 
En paralelo, y de manera congruente con la nueva orientación de la economía, el gobierno 
mexicano suscribió una serie de acuerdos internacionales para fomentar la apertura comercial 
y la integración económica; destacando el ingreso al GATT8 en 1986, la firma del TLCAN9 
en 1992 (Rico, 2001b), y la incorporación a la OCDE10 en 1994. Uno de los resultados 
evidentes del cambio en la política económica, ha sido el crecimiento del comercio 
internacional; debido a la incorporación de una buena parte de la economía mexicana al 
sistema mundial (global) de producción e intercambio. 
 
El sistema de transporte aéreo fue privatizado11 y desregulado en México mediante un largo 
proceso que inició a finales de los ochenta y que perduró durante la década de los noventa. 
Coincidentemente, a partir de esa década el crecimiento del volumen transportado de carga 
aérea internacional ha sido muy intenso; de tal manera que en los últimos años ha superado 
significativamente al volumen de carga doméstica, y en la actualidad constituye cerca del 
80% del total de la demanda en el subsector. 
El crecimiento cuantitativo del TAC, ha sido acompañado de una evolución en la diversidad y 
especialización de la oferta; por ejemplo, en este periodo surgieron aerolíneas nacionales 
especializadas en el transporte de carga, que se han desarrollado al punto de actualmente 
dominar el mercado doméstico; adicionalmente, de manera similar a lo ocurrido en el 
transporte marítimo – portuario (Martner, 2008), desde hace varios años operan en México 
varias de las grandes empresas de paquetería y de transporte de carga globales 
(megacarriers), que integran una parte del aparato productivo mexicano a una red logística de 
alcance mundial, operando bajo elevados estándares de eficiencia técnica y ofreciendo 
servicios puerta a puerta que implican la integración multimodal del  transporte y el uso de 
tecnologías de comunicación avanzadas. 
 
Tales cambios registrados en México, no pueden considerarse un fenómeno aislado de política 
económica local, sino parte de un proceso global, congruente con la expansión de la economía 
mundo (Braudel, 1986), que tiene paralelismo en procesos similares observados en varios 

                                                 
8 Acuerdo General de Aranceles y Comercio (General Agreement of Trade and Tariffs), hoy Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 
9 Tratado de Libre Comercio para América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés. 
10 Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD, por sus siglas en inglés (Organisation 
for Economic Co-operation and Development). 
11 En el artículo nos referiremos indistintamente por privatización a diferentes formas de participación del sector 
privado en las empresas e infraestructura del sector transporte. En México, la propiedad de la infraestructura 
básica es detentada exclusivamente por la Nación; por lo tanto, la participación de la iniciativa privada en su 
construcción y explotación se realiza únicamente por medio de concesiones. En cuanto a la prestación de los 
servicios, cuando estos se consideran servicios públicos propios, la participación de particulares también se 
regula por medio de concesiones; y cuando se consideran servicios públicos impropios, por medio de permisos. 
Por su parte, las empresas que brindan servicios de transporte pueden ser de propiedad privada, incluso 
extranjera, en cierta proporción. En general, se entenderá por privatización cualquier proceso de transición hacia 
esquemas de mayor permisividad a la participación del sector privado, quedando entendido que nunca significa 
la transferencia de propiedad de la infraestructura básica. 
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países latinoamericanos (Lipovich, 2008) y de otras regiones del mundo (Zhang & Zhang, 
2002). 
 
2 PRIVATIZACIÓN Y DESREGULACIÓN DEL SECTOR AERONÁUTICO 

MEXICANO 
México enfrentó una profunda crisis económica en los años ochenta. La caída internacional de 
los precios del petróleo; la devaluación de la moneda; la fuga de capitales; y el crecimiento 
del servicio de la deuda externa, llevaron a una situación de inflación incontrolable y a una 
virtual suspensión de pagos al exterior. La mayoría de las empresas, públicas y privadas, 
sufrieron disminuciones severas en la demanda y enfrentaron el apremio de cubrir adeudos y 
pasivos adquiridos con anterioridad. 
 
Para superar la crisis, fue forzoso aplicar una radical reestructuración del modelo general de 
actuación del Estado en la economía y de la política económica, cambiando el modelo 
proteccionista, vigente desde hacía varias décadas, por un modelo neoliberal con el que se ha 
promovido la competencia económica, la apertura comercial y la integración económica 
internacional. 
 
Ante la imposibilidad del Estado de cubrir los déficit, la mayoría de las empresas paraestatales 
fueron transferidas al sector privado. En este contexto, las dos aerolíneas troncales (AT) 
mexicanas, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, fueron privatizadas en 1988 y 1989, 
respectivamente. Con estas acciones se puede considerar que dio inicio el proceso de 
desregulación y privatización del sector aeronáutico. 
 
En 1988, en paralelo con la privatización de las aerolíneas, el gobierno federal puso en 
marcha el “Esquema Rector del Sistema Nacional de Transporte Aéreo”, que si bien no 
modificó formalmente el marco regulatorio del mercado12, si definió un nuevo sistema de 
organización de los servicios y las rutas en el territorio nacional (Heredia, 1999). 
El nuevo esquema liberó a las aerolíneas troncales de la obligación de atender rutas que les 
resultaban poco rentables y otorgó mayor facilidad de ingreso a nuevos prestadores del 
servicio, especialmente en los segmentos troncal – regional y regional – alimentador (Rico, 
2001a). La desregulación económica de la aviación comercial se formalizó siete años después, 
en 1995, mediante la publicación de una nueva “Ley de Aviación Civil”. 
 
El proceso se completó con la transferencia al sector privado de los aeropuertos más rentables 
de la red aeroportuaria federal; lo cual fue posible gracias a la expedición de una nueva “Ley 
de Aeropuertos”, en diciembre de 1995. La reestructuración inició en 1998, reagrupando los 
58 aeropuertos federales en cinco entidades administrativas, cuatro de ellas a cargo de 
inversionistas privados, nacionales y extranjeros. Treinta y cinco aeropuertos fueron 
concesionados a los nuevos grupos aeroportuarios, los 23 restantes continúan administrados 
por el organismo público Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Rico, 2007, 2008). 
 
Los aeropuertos concesionados atienden los niveles de demanda más altos en el sistema y 
gozan de las mejores perspectivas de crecimiento (CFC, 2007); los aeropuertos que administra 
ASA tienen menores índices de rentabilidad, y por ello enfrentan una problemática diferente 

                                                 
12 Dado que no cambiaba las reglas para el otorgamiento de concesiones y la fijación de tarifas. 
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(Rico, 2002). Es razonable pensar que tal distribución busca colaborar con el éxito financiero 
de los grupos privados y permitirles un mejor desempeño, en beneficio de los usuarios. 
 
3 CRECIMIENTO DE LOS VOLÚMENES DE CARGA AEROTRANSPORTADOS 
La demanda de transporte de carga atendida por la aviación comercial tuvo un 
comportamiento errático en la década de los ochenta, disminuyendo hasta un mínimo 
importante en 1983; sin embargo, a partir de 1988, la serie de tiempo muestra una tendencia 
claramente ascendente, como se puede apreciar en la gráfica 1. 
 
En los últimos veinte años, el TAC registra tres periodos de crecimiento, cada uno con 
duración de cinco a seis años, separados por tres lapsos (los dos primeros breves) con 
declinaciones, en 1995, 2001, y 2008. Estos tres momentos críticos se asocian con eventos 
macroeconómicos claramente definidos: a finales de 1994, México sufrió una fuerte crisis 
económica, superada en un tiempo relativamente breve; en 2001, la afectación se debió a la 
crisis en la aviación mundial, que siguió al ataque terrorista en los Estados Unidos; y en 2008, 
la disminución de la demanda fue consecuencia de la recesión que el sistema capitalista 
mundial padece actualmente. 
 
El crecimiento de la carga transportada en los últimos veinte años es notable, tanto en 
términos absolutos, como relativos. El volumen total se ha cuadruplicado, al pasar de 151 mil 
toneladas en 1988, a 636 mil en 2007; en ese periodo, la tasa de crecimiento promedio anual 
(TCMA) es de 7.85%. 
 
Conviene señalar que la retracción de la demanda en 2008 ha sido significativa, al registrar un 
total de 571 mil toneladas, cuando el valor esperado por la tendencia previa era de 685 mil 
toneladas; la diferencia entre estos dos valores es mayor a 100 mil toneladas, misma que 
indica la intensidad del problema generado por la recesión económica mundial. 
 
En la gráfica 1 también se incluyen las series de tiempo de las categorías doméstica e 
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2008. Fuente: elaboración propia con datos de la DGAC (2009). 
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internacional; y se puede notar que, si bien ambos casos muestran una tendencia de 
crecimiento positiva, la tasa es muy diferente en términos cuantitativos; puesto que mientras 
que la demanda de transporte de carga doméstica crece al 3.6% anual, la internacional lo hace 
al 8.3%. Esta diferencia en el ritmo de crecimiento es mucho más notable a partir de 1992, lo 
cual provoca que en la actualidad la carga internacional sea aproximadamente cuatro veces 
mayor que la doméstica y que se haya convertido en el segmento dominante en el mercado. 
 
4 UNA TENDENCIA IMPORTANTE EN LA ACTIVIDAD: LA 

ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL 
En México, las empresas de transporte aéreo se clasifican en cuatro categorías13: troncales 
(nacionales), regionales, exclusivas de carga, y exclusivas de fletamento. El transporte de 
pasajeros es la actividad principal de todas las que no son exclusivas de carga; para dichas 
empresas, el transporte de mercancías constituye un negocio colateral de importancia 
relativamente secundaria (Herrera, et al; 2005). 
 
A partir de la desregulación iniciada en 1988, las aerolíneas regionales han aumentado su 
participación en el mercado, tanto de pasajeros, como de carga (Heredia, 1999); sin embargo, 
el cambio más notable en los últimos años, se encuentra asociado con el surgimiento y 
desarrollo de las aerolíneas exclusivas de carga (AEC). 

Las aerolíneas especializadas en el transporte de carga surgen en México en 1992, como 
resultado de la coincidencia de varios factores; de entre éstos, se pueden destacar las 
oportunidades de acceso al mercado que surgieron con la desregulación; el crecimiento de la 
demanda, que ofrece condiciones económicas más favorables; y el desarrollo de nuevos 

                                                 
13 Por su parte, el servicio de transporte aéreo se clasifica en las categorías regular y fletamento. Servicios 
regulares son los que tienen definidos itinerarios, frecuencias de vuelo, y horarios; los servicios no regulares se 
denominan de fletamento. Los servicios regulares representan más del 90% del total de los movimientos que se 
realizan en el espacio aéreo mexicano. 
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Gráfica 2 Carga transportada por las aerolíneas nacionales, por categoría empresarial, en el periodo 
1989 – 2007. Fuente: elaboración propia con datos de la DGAC (2009). 
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modelos de organización logística, consecuencia de la inserción de parte del aparato 
productivo mexicano a procesos de producción globales. 
 
La gráfica 2 presenta la carga transportada por las empresas nacionales en el periodo 1989 – 
2007 (incluye carga doméstica e internacional), desagregada en las cuatro categorías 
empresariales previamente señaladas. En la gráfica se puede apreciar que la participación de 
las aerolíneas troncales (AT) es muy significativa en todo el periodo, alcanzando su máximo a 
finales de los noventa; pero que, en la actualidad, la demanda se reparte fundamentalmente 
entre dicha categoría y las AEC. 
 
La gráfica 2 se puede dividir en tres periodos diferenciados por la participación de las AEC en 
el mercado. En el primero, que corresponde a los años 1989 – 1993, la participación es casi 
nula, dado que antes de 1992 no existían; en el segundo, que cubre los años 1994 – 2002, su 
participación crece de manera sostenida, hasta igualar la de las AT; y finalmente, el tercer 
periodo, que inicia en 2003, se caracteriza por la predominancia de las AEC en el mercado. 
 
Una diferencia significativa entre las AEC y las AT reside en su especialización por ámbito 
geográfico; pues si bien ambas categorías atienden los dos segmentos, las AEC tienen mayor 
orientación al mercado internacional, especialmente las que transportan mayores volúmenes 
de carga. Es interesante notar que en ambos casos el segmento de mercado principal es 
aproximadamente del doble de magnitud que el secundario, como se puede corroborar en la 
tabla 1. 
 

Tabla 1. Carga transportada por aerolíneas nacionales, 
por tipo de empresa y por ámbito geográfico en 2007. 

 
Carga 

doméstica 
% 

Carga 
internacional 

% Total 

Aerolíneas exclusivas de carga 56,130 32.7% 115,376 67.3% 171,506 

Aerolíneas troncales 55,104 64% 31,030 36% 86,134 

Aerolíneas regionales 10,686 99.6% 43 0.4% 10,729 

Cifras en toneladas, incluye servicio regular y de fletamento. Fuente: Elaboración propia con 
información de la DGAC (2009). 
 
La tendencia a la especialización industrial que se ha presentado entre las empresas 
nacionales, tiene paralelismo entre las empresas extranjeras que operan comercialmente en 
México. 
 
De manera similar al caso de las AT mexicanas, las grandes aerolíneas extranjeras cuyo 
principal mercado es el transporte de pasajeros, tradicionalmente han ofertado el espacio 
remanente en los compartimentos de equipaje de las aeronaves, para realizar transporte de 
carga como una actividad secundaria a la que otorgan una atención mercadotécnica limitada, 
por su baja importancia relativa en la capacidad de generar utilidades para la empresa. 
 
Mientras la demanda de transporte de carga no superó cierto límite inferior, la especialización 
industrial no tuvo viabilidad económica en el mercado, debido a la falta de las condiciones 
económicas favorables que resultan de las mayores escalas de producción y a la competencia 
de las aerolíneas de pasajeros, que al ofrecer servicios regulares en este mercado, cuentan con 
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ventajas competitivas evidentes para transportar cierta cantidad de carga, gracias a su 
capacidad instalada. 
 
Dentro de la teoría económica, es bien conocido el fenómeno de desarrollo que se alcanza a 
partir de un mayor nivel de producción, entre otras razones, por las economías de escala que 
reducen el costo promedio de producción hasta valores cercanos al costo marginal, lo cual se 
traduce en mayor rentabilidad y precios más competitivos, que a su vez promueven una mayor 
demanda. 
 
La mayor escala también fomenta la innovación tecnológica, puesto que hace viable la 
inversión económica. El desarrollo tecnológico y las mejoras en la gestión organizacional 
promueven la eficiencia y competitividad, lo cual estimula la demanda y la substitución de los 
modos de transporte utilizados por los usuarios. 
 
Las condiciones descritas y la integración varios sectores de la economía mexicana a la 
economía mundo, explican el surgimiento de las aerolíneas especializadas en México, así 
como la llegada de empresas internacionales también especializadas, algunas en el transporte 
de paquetería y correo privado, y otras en el transporte aéreo de carga. 
 
5 AEROLÍNEAS QUE OPERAN EN EL SEGMENTO DE LA CARGA 

INTERNACIONAL 
De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC, 2009), en 2008 operaron 
en México 72 aerolíneas en el aerotransporte de carga; de éstas, 51 son extranjeras, y 21 
mexicanas. La mayoría de las empresas mexicanas se concentraron exclusivamente en el 
segmento doméstico, de tal manera que sólo 8 transportaron carga también en el ámbito 
internacional. La participación de las empresas extranjeras alcanzó el 68% del segmento 
internacional, lo que equivale a 307 mil toneladas. 
 
La tabla 2 presenta la lista completa de las empresas nacionales que atendieron el mercado 
internacional en 2008. En ella se puede apreciar que, si bien son 8 empresas las que tienen 
presencia en la actividad, las primeras cinco acumulan el 99.8%, de tal manera que las tres 
restantes tienen una participación marginal. 
 

Tabla 2. Carga internacional transportada por las aerolíneas nacionales en 2008 
 Aerolínea Clasificación Carga (ton) % 

1 Mas de Carga (Mas air) Exclusiva de carga 74,968.9 52.0% 
2 Aerounión Exclusiva de carga 33,351.6 23.1% 
3 Aerovías de México Troncal 18,105.1 12.6% 
4 Mexicana de Aviación Troncal 11,863.4 8.2% 
5 Estafeta Carga Aérea Exclusiva de carga (paquetería) 5,564.3 3.9% 
6 Aerolitoral Regional 243.1 0.2% 
7 Vigo Jet Exclusiva de carga 2.2 0.0% 
8 Aviacsa Troncal 0.5 0.0% 

Total 144,099.1 100.0% 
Cifras en toneladas, incluye servicio regular y de fletamento. Fuente: Elaboración propia con 
información de la DGAC (2009). 
 
En la tabla 2 se confirma que el mercado es atendido mayoritariamente por AEC y las dos AT 
con mayor presencia en el país; estas dos empresas (Aeroméxico y Mexicana de Aviación) 
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son las que atienden el mayor número de rutas internacionales, lo cual les otorga un nicho de 
mercado específico en el que tienen ventajas competitivas. También conviene destacar la 
participación de Estafeta Carga Aérea, una empresa especializada en el transporte doméstico 
de paquetería, pero que recientemente está desarrollando actividades internacionales, 
aprovechando las oportunidades del mercado y las economías de alcance que le brinda su red 
logística de distribución. 
 
La tabla 3 presenta una lista con las 15 empresas extranjeras más importantes, en términos de 
toneladas transportadas, que operaron en México en 2008; se incluyen el país de origen y el 
tipo de empresa, así como el volumen de carga transportado y su participación relativa 
respecto al total. 
 

Tabla 3. Carga transportada por las principales aerolíneas extranjeras en 2008 
 Aerolínea Tipo de empresa País Carga (ton) % 

1 Federal Express Carga - Paquetería  EEUU 52,857 17.2% 
2 United Parcel Service Carga - Paquetería EEUU 34,115 11.1% 
3 Air France Pasajeros – Carga  Francia 32,445 10.6% 
4 Cargolux Airlines Carga Luxemburgo 26,099 8.5% 
5 KLM Pasajeros - Carga Holanda 17,410 5.7% 
6 Atlas Air Carga EEUU 16,214 5.3% 
7 Astar Air Cargo Carga - Paquetería EEUU 14,389 4.7% 
8 ABX Air Inc (DHL) Carga EEUU 11,606 3.8% 
9 Martin Air Holland Pasajeros - Carga Holanda 11,360 3.7% 
10 Capital Cargo Carga EEUU 9,694 3.2% 
11 Iberia Pasajeros - Carga España 8,580 2.8% 
12 DHL de Guatemala Carga - Paquetería Guatemala 8,497 2.8% 
13 Amerijet International Carga EEUU 7,648 2.5% 
14 Lan Chile Airlines Pasajeros - Carga Chile 7,196 2.3% 
15 Lufthansa Pasajeros - Carga Alemania 5,847 1.9% 

Cifras en toneladas, incluye servicio regular y de fletamento. Fuente: Elaboración propia con 
información de la DGAC (2009). 
 
En la citada tabla 3 se puede apreciar que los dos orígenes preponderantes de las principales 
aerolíneas extranjeras que operan en México, son los Estados Unidos de América (EEUU) y 
los países de Europa Occidental; con una presencia menor de una aerolínea basada en 
Centroamérica (aunque de propiedad alemana) y una sudamericana. 
 
Respecto al tipo de empresa, la participación se reparte entre las AEC y las aerolíneas de 
pasajeros (con filiales especializadas en el transporte de carga); pero con una presencia muy 
relevante de las empresas de paquetería – carga, que además son compañías con presencia 
mundial, a las que se les puede considerar en la categoría de los megacarriers, como es el 
caso de FedEX , UPS, y DHL. 
 
La lista de las principales aerolíneas extranjeras, coincide en confirmar la tendencia a la 
especialización industrial en el mercado, que ya había sido señalada, y que se encuentra 
también entre las empresas mexicanas. 
 
Comparando las cifras de las tablas 2 y 3, se puede observar que la participación en el 
mercado de las cuatro principales aerolíneas mexicanas es competitiva en comparación con la 
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de sus contrapartes extranjeras. De hecho, la más importante de las mexicanas (Mas Air, 
empresa filial de LAN - Chile) supera significativamente a su correspondiente extranjera 
(FedEx) y los dos segundos lugares, tienen una participación muy similar (Aerounión y UPS). 
 
6 PRINCIPALES ORÍGENES, DESTINOS Y RUTAS DEL AEROTRANSPORTE 

DE CARGA INTERNACIONAL 
En 2008, el transporte de carga aérea internacional tuvo origen y/o destino en 28 aeropuertos 
mexicanos; sin embargo, el 99.5% de los movimientos se concentró en los diez aeropuertos 
que se muestran en la tabla 4. 
 
En dicha tabla se puede apreciar que el aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) concentra 
notablemente el tráfico internacional de carga, con una participación cercana al 60% del total. 
Esta preponderancia es consecuencia de la indiscutible importancia económica y social de la 
Ciudad de México; pero también del centralismo que ha caracterizado al país a lo largo de su 
historia. Conviene observar que la mayoría de los movimientos que se realizan a través del 
AICM son de importación (65.7%), lo cual evidencia que dicho aeropuerto constituye la 
entrada principal de los flujos de carga aérea que llegan a México. 
 

Tabla 4. Principales aeropuertos mexicanos en el comercio exterior en 2008 
 Aeropuerto Exportación Importación Suma % del total 

1 México (AICM) 89,625.0 171,626.9 261,251.9 57.9% 
2 Guadalajara 56,810.0 47,739.5 104,549.5 23.2% 
3 Monterrey 14,564.9 8,390.1 22,955.0 5.1% 
4 Mérida 14,484.5 8,468.1 22,952.6 5.1% 
5 Toluca 8,753.4 12,050.3 20,803.8 4.6% 
6 Cancún 4,692.7 3,547.0 8,239.7 1.8% 
7 Saltillo 944.6 2,896.9 3,841.5 0.9% 
8 Querétaro 688.5 1,286.7 1,975.2 0.4% 
9 Chihuahua 879.6 546.0 1,425.6 0.3% 

10 Puerto Vallarta 710.5 71.0 781.5 0.2% 
Cifras en toneladas, incluye servicio regular y de fletamento. Fuente: Elaboración propia con 
información de la DGAC (2009). 
 
Las siguientes tres posiciones en la tabla 4, corresponden a los aeropuertos de Guadalajara, 
Monterrey, y Mérida. Estas terminales se localizan en ciudades importantes del país, que 
constituyen respectivamente los centros económicos y sociales de las regiones occidente, 
centro – norte, y sureste; en este sentido, su participación destacada en el intercambio 
comercial internacional tiene una clara explicación geográfico – económica, y es un indicador 
de la descentralización económica que ha resultado del desarrollo regional. Es interesante 
notar que en estos tres aeropuertos, a diferencia del AICM, el flujo de comercio exterior es 
mayoritariamente de exportación. 
 
La concentración de la demanda en los cuatro aeropuertos señalados es consecuencia de que 
las aerolíneas más relevantes en el mercado, tanto nacionales como extranjeras, tienen sus 
centros de operación en dichas terminales. Una excepción interesante es la empresa FedEx, 
que tiene dos centros de operación en el país, uno en Guadalajara y el otro en el aeropuerto de 
Toluca, ciudad que se localiza a 60 km de la Ciudad de México, y que aparece en la quinta 
posición de la lista en la tabla 4, con una participación de más de 20 mil toneladas anuales. 
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Con relación a los aeropuertos extranjeros involucrados con el comercio exterior de México, 
en 2008 la DGAC (2009) registró un total de 79 terminales localizadas en 29 países, la 
mayoría de América y Europa. La tabla 5 muestra los veinte principales, mismos que alcanzan 
una participación conjunta acumulada del 90.7% del total. 
 

Tabla 5. Principales aeropuertos extranjeros en el comercio exterior con México en 2008 
 Aeropuerto Exportación Importación Total % 

1 Los Ángeles 54,185.4 31,145.5 85,331.0 19.0% 
2 Memphis 26,552.2 26,336.5 52,888.7 11.8% 
3 Miami 12,887.2 20,254.9 33,142.1 7.4% 
4 Paris 18,549.2 14,031.1 32,580.3 7.2% 
5 Ámsterdam 20,994.7 6,943.5 27,938.2 6.2% 
6 Luxemburgo 19,649.4 6,449.6 26,099.0 5.8% 
7 Louisville 8,092.6 11,391.2 19,483.8 4.3% 
8 Huntsville 10,447.2 5,227.0 15,674.2 3.5% 
9 Sao Paulo 7,923.7 6,713.6 14,637.2 3.3% 

10 Bogota 7,863.1 5,959.4 13,822.6 3.1% 
11 Wilmington 7,308.6 5,217.7 12,526.2 2.8% 
12 Madrid 8,901.3 3,274.9 12,176.1 2.7% 
13 Guatemala 4,755.2 6,104.0 10,859.2 2.4% 
14 Toledo 4,357.8 5,335.8 9,693.7 2.2% 
15 Santiago de Chile 6,314.9 2,838.7 9,153.7 2.0% 
16 Austin 3,245.2 5,721.0 8,966.2 2.0% 
17 San Antonio 5,463.0 878.6 6,341.6 1.4% 
18 Frankfurt 3,438.0 2,408.5 5,846.5 1.3% 
19 Lima 3,899.7 1,745.9 5,645.6 1.3% 
20 Buenos Aires 3,231.4 1,779.4 5,010.8 1.1% 

Cifras en toneladas, incluye servicio regular y de fletamento. Fuente: Elaboración propia con 
información de la DGAC (2009). 
 
Los tres principales aeropuertos en el exterior con los que México intercambia mercancías, se 
encuentran en los EEUU; de hecho, casi la mitad de los aeropuertos que aparecen en la tabla 5 
se localizan en dicho país. Sin embargo, también el continente europeo tiene una presencia 
significativa en el comercio exterior de México, destacando la región formada por Francia, los 
Países Bajos y Luxemburgo. En un tercer sitio se encuentran los aeropuertos localizados en 
países latinoamericanos. 
 
La determinación de los aeropuertos con los que se establecen intercambios comerciales está 
supeditada, sin duda, a la geografía de las relaciones económicas internacionales de México; 
pero también influye, en gran medida, la organización logística de las aerolíneas involucradas, 
especialmente las extranjeras. 
 
En este sentido, muchas de las terminales que aparecen en las tablas 5 y 6 constituyen los 
centros de operación internacional de las empresas aéreas listadas en la tabla 3. Ejemplos de 
ello son: Memphis, para Federal Express; Louisville, para UPS; Los Ángeles, para Atlas Air, 
y Astar Air Cargo; Wilmington, para ABX Air; y Miami, para Capital Cargo y Amerijet. En 
el continente europeo se pueden citar: Luxemburgo, para CargoLux; Ámsterdam, para KLM y 
Martin Air; y Frankfurt, para Lufthansa. 
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Tabla 6. Principales enlaces origen – destino en el comercio exterior con México en 2008 

Enlace Exportación Importación Suma % 
1 Guadalajara Los Ángeles 17,186 23,148 40,334 8.9% 
2 México Los Ángeles 13,179 23,776 36,954 8.2% 
3 México Ámsterdam 6,786 20,950 27,736 6.1% 
4 México París 8,158 18,549 26,707 5.9% 
5 Guadalajara Memphis 12,900 10,774 23,673 5.2% 
6 México Luxemburgo 5,069 18,465 23,533 5.2% 
7 Toluca Memphis 8,734 11,968 20,702 4.6% 
8 México Miami 8,038 8,364 16,402 3.6% 
9 México Louisville 5,247 7,543 12,790 2.8% 

10 México Bogota 4,958 7,743 12,701 2.8% 
11 México Madrid 3,271 8,879 12,151 2.7% 
12 México Huntsville 1,232 9,262 10,494 2.3% 
13 México Guatemala 6,087 4,252 10,339 2.3% 
14 México Sao Paulo 2,417 7,876 10,293 2.3% 
15 México Santiago de Chile 2,828 6,270 9,098 2.0% 
16 Monterrey Austin 5,721 3,235 8,956 2.0% 
17 Mérida Miami 7,018 1,874 8,892 2.0% 
18 México Wilmington 2,549 5,315 7,865 1.7% 
19 Mérida Los Ángeles 0 6,573 6,573 1.5% 
20 Guadalajara París 5,873 0 5,873 1.3% 

Subtotales 127,249 204,818 332,066 73.6% 
Cifras en toneladas, incluye servicio regular y de fletamento. Fuente: Elaboración propia con 
información de la DGAC (2009). 
 
Las empresas señaladas en el párrafo anterior, operan eslabonando sus cadenas de distribución 
desde sus centros de operación (hubs), a partir de los cuales redistribuyen la carga para 
alcanzar sus destinos finales con un alto grado de eficiencia logística. Por lo anterior, 
difícilmente se puede considerar que dichas terminales aéreas constituyen el origen o destino 
final de los viajes. 
 
Por ejemplo, en el caso de los EEUU, Los Ángeles (California) constituye el núcleo de una 
red de distribución que comprende, tanto los países del continente asiático, como la región de 
la costa oeste estadounidense; mientras que Memphis (Tennessee) y Lousville (Kentucky), 
tienen una localización privilegiada para la redistribución en el sur y centro de la costa este; y 
Miami constituye un hub que comprende el sur de los EEUU y la región del Mar Caribe. 
 
En el caso europeo es menos probable que la localización de los centros de distribución 
responda a una lógica geográfica regional, debido a la cercanía entre sí, de los principales 
aeropuertos involucrados con el comercio exterior mexicano, como es el caso de París, 
Luxemburgo, Frankfurt, y Ámsterdam. En este caso la explicación debe relacionarse más con 
la configuración de las redes de distribución de las aerolíneas involucradas, que es muy 
probable que se encuentren superpuestas geográficamente en su segmento terrestre. 
 
7 CONCLUSIONES 
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El proceso de desregulación y privatización del sector aeronáutico en México dio inicio en 
1988 con la reprivatización de las dos principales aerolíneas, y la puesta en marcha del 
“Esquema Rector del Sistema Nacional de Transporte Aéreo”, que si bien no modificó 
formalmente el marco regulatorio del mercado, si definió un nuevo sistema de organización 
de los servicios y las rutas en el territorio nacional. La desregulación se formalizó siete años 
después con la publicación de la nueva “Ley de aviación Civil” en 1995. 
 
El proceso se completó con la transferencia al sector privado de los aeropuertos más rentables 
de la red federal, mediante la expedición de una nueva “Ley de Aeropuertos”, en diciembre de 
1995. Las 58 terminales aéreas federales se reagruparon en cinco entidades administrativas, 
cuatro de ellas abiertas a la inversión privada, nacional y extranjera. Treinta y cinco 
aeropuertos fueron concesionados a los nuevos grupos aeroportuarios; los 23 restantes 
continúan administrados por un organismo público descentralizado. 
 
En los últimos veinte años, el crecimiento de la carga aerotransportada es notable. El volumen 
total se ha cuadruplicado, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7.85%. Sin 
embargo, es importante notar que en 2008 se ha presentado una retracción de la demanda 
mayor a 100 mil toneladas, lo cual es un indicador de la gravedad del problema generado por 
la recesión económica mundial. 
 
En el periodo analizado, el crecimiento de la carga internacional ha mostrado un ritmo 
sensiblemente mayor que la doméstica; por ello, actualmente es aproximadamente cuatro 
veces mayor, y constituye el segmento dominante en el mercado. 
 
Desde el inicio de la desregulación, las aerolíneas regionales han aumentado su participación 
en el transporte de pasajeros y carga; sin embargo, el cambio más notable se encuentra en el 
surgimiento y desarrollo de las aerolíneas exclusivas de carga (AEC). 
 
En unos cuantos años, las AEC han logrado dominar el aerotransporte de carga en México. La 
otra categoría empresarial con presencia significativa es la de las aerolíneas troncales (AT); 
sin embargo, las dos categorías se concentran en ámbitos geográficos distintos: las AEC 
muestran una mayor orientación al mercado internacional, mientras que las AT al doméstico. 
 
Las AEC surgen en 1992, como resultado de la coincidencia de varios factores: las 
oportunidades de acceso al mercado que surgieron con la desregulación; el crecimiento de la 
demanda; y el desarrollo de nuevos modelos de gestión logística en el país. 
 
Mientras la demanda de transporte de carga no superó cierto límite inferior, la especialización 
industrial no tuvo viabilidad económica por la falta de condiciones económicas favorables y la 
competencia de las AT, que al ofrecer servicios regulares de transporte de pasajeros, cuentan 
con capacidad instalada para trasladar carga con ventajas competitivas evidentes. 
 
Con una demanda más cuantiosa es posible lograr economías de escala que reducen el costo 
promedio de producción del servicio, lo cual se traduce en mayor rentabilidad y precios más 
competitivos. Una mayor producción también fomenta la innovación tecnológica, puesto que 
hace viable la inversión económica. El desarrollo tecnológico y las mejoras en la gestión 
organizacional promueven la eficiencia y competitividad, lo cual estimula la demanda y la 
substitución de los modos de transporte elegidos por los usuarios. 
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De manera similar a lo ocurrido en el transporte marítimo – portuario, desde hace algunos 
años operan en México varias de las grandes empresas de paquetería y de aerotransporte de 
carga globales, que permiten y fomentan la integración de una parte del aparato productivo 
mexicano a las redes logísticas de alcance mundial. 
 
Dichas tendencias observadas en México, no pueden considerarse fenómenos aislados de 
alcance local, sino parte de un proceso global, congruente con la expansión de la economía 
mundo, que tiene paralelismo en procesos similares observados en varios países 
latinoamericanos y de otras regiones del mundo. 
 
BIBLIOGRAFÍA CITADA 
Braudel, Fernando (1986). La dinámica del capitalismo. Fondo de Cultura Económica, México. 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC, 2009), página Web en línea: http://dgac.sct.gob.mx/, 

consultada el 12 de febrero de 2009. 
Heredia Iturbe, Francisco (1999). La Reestructuración del Transporte Aéreo en México 1987 - 1996. 

Publicación Técnica 123. Instituto Mexicano del Transporte, Sanfandila, Querétaro. 
Herrera García, Alfonso; Bustos Rosales, Agustín; et. al (2005). Diagnóstico del Transporte de carga aérea en 

México. Publicación Técnica No. 273. Sanfandila, Querétaro. 
Lipovich, Gustavo A. (2008). The privatization of Argentine airports. Journal of Air Transport Management, 

Vol. 14, No. 1, pp 8 – 15. 
Martner Peyrelongue, Carlos (2008). Transporte multimodal y globalización en México. Trillas, México.  
Opinión con el fin de promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en la 

proveeduría de servicios aeroportuarios (CFC, 2007). Comisión Federal de Competencia, Oficio PRES-
10-096-2007-182, México, 1 de octubre de 2007. 

Rico Galeana, Oscar Armando (2001a). El transporte aéreo de carga doméstica en México. Instituto Mexicano 
del Transporte. Publicación Técnica No. 168. Sanfandila, Querétaro. 

Rico Galeana, Oscar Armando (2001b). La integración del autotransporte de carga en el marco del Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte. Instituto Mexicano del Transporte. Publicación Técnica No. 169. 
Sanfandila, Querétaro. 

Rico Galeana, Oscar Armando (2002). Estrategias de actuación comercial para las terminales con baja 
utilización en la nueva estructura aeroportuaria mexicana. Instituto Mexicano del Transporte. Publicación 
Técnica No. 212. Sanfandila, Querétaro. 

Rico Galeana, Oscar Armando (2007). Situación de los aeropuertos mexicanos después de la privatización: un 
análisis de los primeros años de operación de los grupos aeroportuarios. Actas del primer congreso de la 
Red Iberoamericana de Investigación en Transporte Aéreo, Universidad de Buenos Aires, Instituto de 
Geografía y Facultad de Ingeniería, Buenos Aires, Argentina, pp. 264 – 279. 

Rico Galeana, Oscar Armando (2008). The privatisation of Mexican airports. Journal of Air Transport 
Management, Vol. 14, No. 6, pp. 320 – 323. 

Zhang, Anming; Zhang, Yimin (2002). Issues on liberalization of air cargo services in international aviation. 
Journal of Air Transport Management, Vol. 8, pp 275 – 287. 

 
AGRADECIMIENTOS 
Se agradece al Ing. Roberto Aguerrebere Salido, al Dr. Guillermo Torres Vargas, y al Dr. Carlos Martner 
Peyrelongue, el apoyo brindado para la presentación de este artículo en el Segundo Congreso de la Red 
Iberoamericana de Investigación en Transporte Aéreo en San Pablo, Brasil. El Ing. Aguerrebere es Director 
General del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), el Dr. Torres es el Jefe de la División de Estudios 
Económicos y Sociales del Transporte del IMT, y el Dr. Martner es el Coordinador de Integración del Transporte 
del IMT. 
 
Mtro. Óscar Armando Rico Galeana 
Investigador Titular “C” 
División de Estudios Económicos y Sociales del Transporte 
Instituto Mexicano del Transporte 
Apartado Postal 1098, Querétaro, Querétaro, C. P. 76000, México 
Tel. (52) (442) 2169777 extensión 2068 
Correo electrónico: orico@imt.mx 



376   



  377 

     

FERRAMENTAS DE AUXÍLIO À APLICAÇÃO DA ABORDAGEM EQUILIBRADA 
EM AEROPORTOS BRASILEIROS. 

 
Luiz André de Carvalho 

Jules Ghislain Slama 
Ana Paula Gama 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Laboratório de Acústica e Vibrações PEM/ COPPE 

 
RESUMO 
Neste trabalho são apresentadas duas ferramentas que podem ser utilizadas no controle de ruído aeroportuário de 
acordo com a abordagem equilibrada: o Indicador de Desbalanceamento Sonoro (IDS) e os Coeficientes de 
Sensibilidade.  
O IDS é um valor indicador representativo de quanto um aeroporto está desbalanceado em relação a sua 
condição ideal. O objetivo do IDS é ajudar na identificação daqueles aeroportos que precisam priorizar ações de 
mitigação para ruído de aeronaves. 
Os coeficientes de sensibilidade são ferramentas de apoio em processos decisórios em análise de sensibilidade, 
no âmbito da gestão do ruído no entorno de aeroportos. Os Estudos de Sensibilidade em controle de ruído 
aeroportuário são conduzidos com base em análises comparativas, entre os resultados obtidos em simulações 
acústicas de cenários alternativos e um cenário de referência, tendo por critérios de seleção, os índices de 
impacto sonoro sobre a população. 
São desenvolvidas três etapas: a primeira trata da escolha dos aeroportos utilizando a ferramenta IDS. A segunda 
procura identificar os modelos de aeronaves mais relevantes quanto ao incômodo sonoro. O objetivo desta etapa 
é de selecionar, quais aeronaves ou grupos de aeronaves devem ser submetidas prioritariamente a mudanças ou 
restrições operacionais. A terceira etapa trata da seleção e avaliação de restrições operacionais a serem adotadas 
com relação ao controle de ruído.  
 
ABSTRACT 
This paper presents two tools that can be used to control airport noise in accordance with the balanced approach: 
the indicator of Sound imbalance (IDS) and the sensitivity coefficients. 
The IDS is a value representative indicator of how an airport is unbalanced in relation to its ideal condition. The 
goal of IDS is to help in identifying those airports that need to prioritize actions for mitigation of noise from 
aircraft. 
The sensitivity coefficients are a tool to support decision making in sensibility analysis in the context of the 
management of noise in the neighborhood of airports. They are based on sensitivity studies in airport noise 
control are conducted based on comparative analysis between the results obtained in acoustic simulations of 
alternative scenarios and a reference scenario, having for selection criteria, rates of noise impact on the 
population. 
Three stages were developed: The first one treats the choice of airports was used to IDS tool. The second seeks 
to identify the most relevant models of aircraft on the noise discomfort. The goal of this step is to select, which 
aircraft or groups of aircraft must be subject to priority changes or operational restrictions. The third step treats 
the selection and evaluation of operational restrictions to be adopted with respect to the control of noise.  
 
1 INTRODUÇÃO 
O ruído aeroportuário decorrente da movimentação das aeronaves é um dos principais 
geradores de impacto ambiental sonoro no entorno dos aeroportos. A dificuldade de 
comunicação durante o dia e a interferência no sono durante o período noturno, causados por 
esta forma de ruído, trazem vários transtornos para a vida cotidiana das pessoas expostas.  
 
Com o crescimento mundial da economia e do turismo, a demanda aeroportuária vem 
aumentando de forma acelerada, assim como a poluição sonora gerada pela operação de novas 
aeronaves e o ruído decorrente nas comunidades vizinhas aos aeroportos. 
Para minimizar estes problemas, ações de controle de ruído podem ser adotadas. Com este 
propósito, a 33a Assembléia da ICAO (Internacional Civil Aviation Organization), realizada 
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em outubro de 2001, adotou a Resolução A33/7 que define os conceitos da “abordagem 
equilibrada” no gerenciamento do ruído em aeroportos. A assembléia reconheceu que o 
processo para implementar os elementos da “abordagem equilibrada” e as decisões que devem 
ser tomadas para pô-las em prática são de responsabilidade de cada Estado contratante. Os 
Estados têm a capacidade de desenvolverem soluções apropriadas para os problemas de ruído 
em seus aeroportos, com as devidas considerações das regras e políticas da ICAO. Coube 
então a cada Estado membro a responsabilidade de propor diversas ferramentas para a 
“abordagem equilibrada”, desenvolvendo soluções adequadas para os problemas de ruído nos 
seus aeroportos.  
 
O Brasil como membro efetivo da ICAO necessita de estudos que viabilizem a criação de 
mecanismos que integrem os conceitos da “abordagem equilibrada” em sua política nacional, 
tal como já ocorre em diversos países da Comunidade Européia. 
 
Neste sentido, o presente trabalho propõe as seguintes ferramentas: o Indicador de 
Desbalanceamento Sonoro (IDS), que é um valor indicador representativo de quanto um 
aeroporto está desbalanceado em relação a sua condição ideal, ele é baseado numa versão do 
Indicador Equivalente para Impacto de Ruído de Aeronaves, que foi publicado em 2006 por 
Valim; e a Análise de Sensibilidade, como ferramenta de apoio na identificação do problema 
acústico de aeroportos situados em áreas urbanas, e na seleção de alternativas para a redução 
do impacto ambiental sonoro que atinge populações residentes no entorno de aeroportos. 
 
O objetivo do IDS é ajudar na identificação daqueles aeroportos que precisam priorizar ações 
de mitigação para ruído de aeronaves. 
 
Já os Estudos de Sensibilidade têm por objetivo estudar como uma função objetiva pode 
variar quando variam os parâmetros do sistema. No caso do ruído aeroportuário, a função 
objetiva seria uma função que descreve o impacto do ruído sobre a população. Os parâmetros 
a serem considerados são os parâmetros aeroportuários significativos para a emissão sonora. 
 
O estudo realizado em aeroportos com características similares na frota e no total de 
movimentos facilita definir a prioridade de ações a serem tomadas. O aeroporto com maior 
movimento, certamente a área de contorno de ruído será maior. Para este trabalho foram 
escolhidos os aeroportos de Congonhas, Curitiba e Recife, como aeroportos representativos 
das regiões aonde eles se localizam: Sudeste, Sul e Nordeste. A metodologia aplicada consiste 
em três abordagens nas questões referentes ao ruído aeronáutico. 
 
A primeira trata da identificação daqueles aeroportos que precisam priorizar ações de 
mitigação para ruído de aeronaves, nessa etapa foi utilizada a ferramenta IDS.  O IDS além de 
mostrar o quanto o aeroporto está desbalanceado, o seu logaritmo nos permite estimar o 
potencial de redução do ruído em dB(A). 
 
O segundo trata da identificação, de modo global, dos parâmetros de relevância da questão a 
ser investigada (cálculo dos coeficientes de sensibilidade). 
 
O terceiro trata da seleção e avaliação das ações gerenciais a serem adotadas no problema 
identificado. Neste caso são apresentadas as ações de gerenciamento de ruído, recomendadas 
pela ICAO, no trato de problemas acústicos no entorno de aeroportos em duas esferas: 
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controle de ruído na fonte (aeronaves) e controle de ruído através da adoção de restrições 
operacionais. 
 
É de salientar, porém, que essas ações não podem acarretar em prejuízos para a economia da 
região e para os aeroportos, comprometendo o seu funcionamento. Embora se mencione 
algumas considerações sobre o assunto no decorrer do trabalho, os resultados são 
apresentados em termos de qualidade do ambiente sonoro, a serem estabelecidos como metas 
para a região do aeroporto. Neste trabalho serão citadas formas de mitigar este ruído, 
minimizando os prejuízos sem comprometer o seu funcionamento, diminuindo o incômodo 
das pessoas expostas a ele. 
 
2 METODOLOGIA 
Para aplicar a metodologia, este trabalho considerou o banco de dados da Infraero de 2005 
(Valim e.al., 2006). Do Relatório de 2005 para o mês operacional mais ocupado, um 
movimento médio para o dia foi calculado para cada sítio. 
 
O relatório tem informações técnicas como: operações diárias de aeronaves, a identificação 
dos tipos de aeronaves, tempo de decolagem, o tempo de aterrissagem, dentre outros. Do 
relatório dos aeroportos escolhidos, a seguinte análise foi feita: 
 
• Cálculo da média dos movimentos para 24 horas;  
• Cálculo do número de movimentos diurnos e noturnos; 
• Classificação de aeronaves como Capítulo 2 ou 3 – baseado na ICAO; e 
• Cálculo dos movimentos totais de aeronaves pela sua classificação. 
 
Uma vez que tais parâmetros (tipos de aeronaves e períodos de operação) são importantes 
para estimar quanto impacto acústico a operação de uma frota de aeronaves pode influenciar 
nas vizinhanças de um aeroporto.  
 
Pode-se observar na tabela 1 a relação entre os tipos de aeronaves e seus períodos. 

 

Tabela 1: movimentos equivalentes a período de 24 horas pela classificação da ICAO. 

        Períodos 
Capítulos 

 
Diurno 

 
Noturno 

2 7 70 

3 1 10 

 
Para os cálculos deste trabalho foram consideradas apenas as aeronaves com vôos regulares.  
 
Um fator relevante para implementar as ferramentas propostas são as relações entre os 
períodos noturno e diurno, que podem ser determinadas baseando-se em experiências feitas 
com o programa INM (Integrated Noise Model) que é um software que calcula as curvas de 
ruído para procedimento de decolagens e aterrissagens de aeronaves. Neste trabalho os 
cálculos foram feitos baseados na métrica de ruído DNL (Day Night Level). Concluiu-se que 
cada movimento noturno de uma aeronave é equivalente a 10 movimentos diurnos.  
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Outro fator relevante é a relação entre os tipos de aeronaves, após várias simulações 
considerando aeronaves capítulo 2 e capítulo 3 decolando e aterrissando, pelo programa INM,  
concluiu-se que a relação entre uma aeronave capítulo 2 para outra de capítulo 3, tem um peso 
igual a 7.  
 
2.1 Indicador de Desbalanceamento Sonoro (IDS). 
 
O propósito do Indicador de Desbalanceamento Sonoro é estimar quanto desbalanceado o 
aeroporto se encontra de acordo com a “abordagem equilibrada”. Considerando as aeronaves 
capitulo 3 e seus movimentos, com o auxílio da tabela 1, temos: 
 

MTEQ3 = [(N3D) F(3, D) + (N3N) F(3, N)] 
 
Onde: 

MTEQ3 = movimento equivalente total para aeronaves capítulo 3; 
N3N = número de movimentos noturnos equivalente para capítulo 3; 
N3D = número de movimentos diurnos equivalente para capítulo 3; 
F(3, D) = Fatores de Equivalência para aeronaves capítulo 3 com vôos diurnos; e 
F(3, N) = Fatores de Equivalência para aeronaves capítulo 3 com vôos noturnos. 
 

Considerando as aeronaves capítulo 2 e seus movimentos, com o auxílio da tabela 1, temos: 
 

MTEQ2 = [(N2D) F(2, D) + (N2N)F(2, N)] 
 
Onde: 

MTEQ2 = movimento equivalente total para aeronaves capítulo 2; 
N2N = número de movimentos noturnos equivalente para capítulo 2; 
N2D = número de movimentos diurnos equivalente para capítulo 2; 
F(2, D) = Fatores de Equivalência para aeronaves capítulo 2 com vôos diurnos; e 
F(2, N) = Fatores de Equivalência para aeronaves capítulo 2 com vôos noturnos. 

 
A partir dos valores calculados anteriormente, o Indicador de Desbalanceamento Sonoro (I1) 
pode ser descrito conforme a equação abaixo: 

 
                               I1 = (MTEQ3 + MTEQ2) / MTEQT 

 
Onde: 

I1 = Indicador de Desbalanceamento Sonoro; 
MTEQ 3 = movimento equivalente total para aeronaves capítulo 3; 
MTEQ 2 = movimento equivalente total para aeronaves capítulo 2; e 
MTEQT = movimento total para 24 horas. 

 
A expressão do Indicador de Redução de Desbalanceamento Sonoro (IRDS) é o resultado do 
logarítmico do IDS. Ela mostra o quão perto está às operações do aeroporto para os ideais da 
Abordagem Equilibrada, e estima o potencial de redução do ruído em dB(A) através de 
restrições de uso. Quanto menor for este indicador, menor é a possibilidade de redução do 
ruído através de medidas de restrições operacionais. A fórmula proposta é expressa por: 



  381 

     

 
                             I2 = 10 log ((MTEQ3 + MTEQ2) / MTEQT) 
 

Onde: 
I2 = Indicador de Redução de Desbalanceamento Sonoro; 
MTEQ 3 = movimento equivalente total para aeronaves capítulo 3; 
MTEQ 2 = movimento equivalente total para aeronaves capítulo 2; e 
MTEQT = movimento total para 24 horas. 

 
Da média do mês mais movimentado, foram extraídas informações do período de movimento, 
diurno e noturno; e sobre os tipos de aeronaves, capítulo 2 e capítulo 3 como são apresentadas 
na tabela 2. 
 

Tabela 2: Características dos movimentos dos aeroportos. 
Acrônimo Média diária do 

Mês Mais 
Movimentado 

Movimento 
Noturno de 
Aeronaves 

Movimento 
Diurno de 
Aeronaves 

Movimento 
de Aeronaves 

Capítulo 2 

Movimento 
de Aeronaves 

Capítulo 3 

SBSP 444,36 33,01 411,35 9,53 434,83 

SBCT 156,06 30,40 125,66 2,89 153,17 

SBRF 113,00 36,00 77,00 11,00 102,00 

 
Aplicando o IDS e o IRDS para cada aeroporto da tabela 2, é calculado de quanto os 
aeroportos estão desbalanceados e de qual é o nível de redução de ruído que pode ser obtido, 
aplicando as devidas restrições operacionais. O resultado é mostrado na tabela 3. 
  

Tabela 3: Relação de IDS (I1) e IDRS (I2) para cada aeroporto. 
Acrônimo Média diária do Mês Mais 

Movimentado 
MTEQ2 MTEQ3 I1 I2 

SBSP 444,36 68,60 731,65 1,80 2,55 

SBCT 156,06 192,85 402,11 3,81 5,81 

SBRF 113,00 266,00 399,00 5,88 7,70 

 
Da informação sobre cada aeroporto, da tabela 2, é possível classificá-los então pela 
porcentagem de Capítulo 2 e movimentos noturnos. Na tabela 3, aqueles aeroportos que têm 
menos movimentos noturnos e menos movimentos de Capítulo 2 são destacados como os 
menos desbalanceados. Aqueles que têm mais movimentos noturnos e mais movimentos de 
Capítulo 2 são destacados como os mais desbalanceados e com um IDRS maior. Na tabela 3 é 
possível também identificar que o aeroporto de Recife é o mais desbalanceado e o que merece 
maior prioridade na aplicação de medidas de mitigação de ruído.  
 
2.2 Estudos de Sensibilidade 
2.2.1 Modelagem Não - Linear / Determinação dos Coeficientes de Sensibilidade 
 
Para os cálculos de sensibilidade foi utilizada a variável xij, sendo i o número de movimentos 
de aeronaves e j o período que pode ser noturno e diurno. A partir dessas variáveis é possível 
determinar a área de curva de ruído para um determinado nível de DNL. A expressão abaixo 
mostra a área de uma possível curva de ruído para um DNL de 65dB(A): 
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Para o estudo de sensibilidade são adicionados nos dados de movimentos de aeronaves da 
curva de ruído atual variações do tipo ∆xij, conforme é mostrado abaixo: 
 

 
 
Caso as variações ∆xij, sejam pequenas podemos escrever: 
 

 
 
Onde ∆Φ é a variação da área. 
 
O próximo passo é encontrar o coeficiente de sensibilidade relativa. Dividi-se o valor de ∆Φ 
por Φ (inicialmente a área da curva de ruído) e encontra-se a variação relativa: 
 

 
 

A partir da variação relativa é encontrado o coeficiente de sensibilidade relativa: 
 

 
 
Considerando inicialmente, uma variação relativa de 10% do parâmetro xi, encontramos: 
 

 
 

Onde,  , representa a variação relativa da área em cada uma das situações. 
 
A tabela 4 apresenta os resultados obtidos para o aeroporto de Recife. Tendo sido adotado 
inicialmente para uma 1ª avaliação uma variação relativa de 10% para cada um dos 
parâmetros aeroportuários individualmente. Verificou-se que a sensibilidade da área com 
relação ao parâmetro x1 é insignificante comparada com os parâmetros x2, x3, e x4 como pode 
se observar na tabela 4. 
 
Os coeficientes de sensibilidade de Φ em relação aos parâmetros aeroportuários, de acordo 
com as tabelas 2 e 4, são expressos por: 
 

0

0110
1 Φ

Φ−Φ
−≈Φ

xS = 0, 0392         (x1, Movimentos diurnos aeronaves capítulo 3); 

0

0210
2 Φ

Φ−Φ
−≈Φ

xS = 0, 275         (x2, Movimentos Noturnos aeronaves capítulo 3); 
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0

0310
3 Φ

Φ−Φ
−≈Φ

xS = 0, 157          (x3, Movimentos diurnos aeronaves capítulo 2); 

0

0410
4 Φ

Φ−Φ
−≈Φ

xS  = 0, 353         (x4, Movimentos Noturnos aeronaves capítulo 2). 

 
Podemos escrever a seguinte equação aproximada relacionando o logaritmo da área de curva 
de ruído ao logaritmo dos parâmetros. 
 
Tabela 4: Modelagem Não-Linear de 1ª avaliação – Simulação no INM. Variação relativa de 

10% para cada um dos parâmetros aeroportuários individualmente – SBRF. 
Movimentos (X) por turnos (D/N) 

 
Capítulo 3 

 
Capítulo 2 

 
 
Área da Curva de 
Ruído Mi2/DNL 
 

 
Percentual de 

Redução da área em 
Relação á situação 

inicial 
 

 
 
 

Parâmetros 

Diurno Noturno Diurno Noturno 65dB(A) 

Situação Inicial 63 33 8 3 2,55Mi2 0,00% 

Retirada 10% 
X1 

 
56,7 

 
33 

 
8 

 
3 

 
2,54Mi2 

 
0,39% 

Retirada 10% 
X2 

 
63 

 
29,7 

 
8 

 
3 

 
2,48Mi2 

 
2,75% 

Retirada 10% 
X3 

 
63 

 
33 

 
7,2 

 
3 

 
2,51Mi2 

 
1,57% 

Retirada 10% 
X4 

 
63 

 
33 

 
8 

 
2,7 

 
2,46Mi2 

 
3,53% 

 
Os coeficientes de sensibilidade de Φ em relação aos parâmetros aeroportuários, de acordo 
com as tabelas 2 e 4, são expressos por: 
 

0

0110
1 Φ

Φ−Φ
−≈Φ

xS = 0, 0392         (x1, Movimentos diurnos aeronaves capítulo 3); 

0

0210
2 Φ

Φ−Φ
−≈Φ

xS = 0, 275         (x2, Movimentos Noturnos aeronaves capítulo 3); 

0

0310
3 Φ

Φ−Φ
−≈Φ

xS = 0, 157          (x3, Movimentos diurnos aeronaves capítulo 2); 

0

0410
4 Φ

Φ−Φ
−≈Φ

xS  = 0, 353         (x4, Movimentos Noturnos aeronaves capítulo 2). 

 
Podemos escrever a seguinte equação aproximada relacionando o logaritmo da área de curva 
de ruído ao logaritmo dos parâmetros. 
 
No caso de Recife: 

 
LogeФ(x1,x2,x3,x4) = 0,039LogeФ (x1) + 0,275LogeФ (x2) + 0,157LogeФ (x3) + 0,35LogeФ (x4) + K 
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Assim, na situação atual, o parâmetro que corresponde ao número de movimentos noturnos de 
aeronaves capítulo 2 tem a maior influência sobre a área de curva de ruído.  
 
A tabela 5 mostra uma análise comparativa dos coeficientes de sensibilidade dos três 
aeroportos estudados, com base na tabela 4, em que os termos destacados em azul são os que 
têm maior influência sobre a área de curva de ruído.   
 

Tabela 5: Relação entre os aeroportos estudados e seus respectivos Coeficientes de Sensibilidade 
              Aeroportos 
Coef. Senc. 

 
Congonhas 

 
Curitiba 

 
Recife 

 0,225 0,0098 0,0392 

 0,187 0,2940 0,275 

 0,299 0 0,157 

 0 0,4118 0,353 

 
Este resultado mostra que movimentos noturnos de aeronaves capítulo 2 têm uma maior 
influência sobre a área da curva de ruído nos aeroportos de Curitiba e de Recife. Congonhas é 
uma exceção, apesar de que movimentos diurnos capítulo 2 têm uma maior influência sobre a 
área da curva de ruído, não podemos excluir que os movimentos diurnos de aeronaves 
capítulo 3 também apresentam uma grande influência sobre a área da curva de ruído. 
 
2.2.2 Análise dos resultados 
 

Tabela 6: Simulação no INM. Variação relativa de 50% para cada um dos parâmetros 
aeroportuários individualmente – SBRF 

Movimentos (X) por turnos (D/N) 

 
Capítulo 3 

 
Capítulo 2 

 
 

Área da Curva de 
Ruído Mi2/DNL 

 

 
Percentual de 

Redução da área em 
Relação á situação 

inicial 
 

 
 
 

Parâmetros 

Diurno Noturno Diurno Noturno 65dB(A) 

Situação Inicial 63 33 8 3 2,55Mi2 0,00% 

Retirada 50% 
X1 

31,5 33 8 3 2,49Mi2 2,35% 

Retirada 50% 
X2 

63 16,5 8 3 2,21Mi2 13,33% 

Retirada 50% 
X3 

63 33 4 3 2,34Mi2 8,24% 

Retirada 50% 
X4 

63 33 8 1,5 2,06Mi2 19,22% 

 
Com uma variação relativa de 10% para cada um dos parâmetros aeroportuários 
individualmente, verificou-se que a sensibilidade da área com relação aos parâmetros x1, x2, 
x3 e x4 é muito pequena como pode se observar nas tabelas 4 e 5. 
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 Esses resultados mostram que as porcentagens de variação de área da curva DNL = 65dB(A) 
para as situações propostas acima são insignificantes. Tomando-se como variação limite de 
área o critério de decisão adotado pela FAA, de 17% da área correspondendo a uma variação 
de 1,5dB(A), observou-se que a partir de uma variação de 50% é que o parâmetro x4 mostra 
uma variação significativa na área da curva DNL = 65dB(A), conforme se observa na tabela 6.  
 
Isto indica que a porcentagem elevada de movimentos de aeronaves Cap. 2 no período 
noturno (x4) domina o cenário acústico no aeroporto de Recife, resultando numa sensibilidade 
menos significante das curvas de ruído em relação aos parâmetros relativos aos movimentos 
de aeronaves Cap. 3 diurno (período de 7 ás 22h, x1) e noturno (período de 22 ás 7h, x2) e 
Cap. 2 diurno (x3). 
 
2.2.3 Modelagem Não – Linear Complementar 
 
Criou-se 3 situações alternativas à situação inicial (i) = 0, tendo em consideração dois 
critérios: renovação da frota de aeronaves e implementação de restrições operacionais.  
 

• A renovação de frota se refere à substituição das aeronaves Cap.2 (mais ruidosas) por 
outros modelos com capacidade e cargas similares, porém com melhor desempenho 
acústico. Por este motivo, nas simulações acústicas, as aeronaves (Cap.2) foram 
substituídas pelo modelo de aeronave 737-500, classificadas como Capítulo 3, 
segundo o anexo 16 da ICAO. 

 
É importante salientar que na prática, a determinação e conveniência dos modelos de 
aeronaves a serem adquiridos para substituir aeronaves Cap.2, cabem às Companhias 
Áreas. As sugestões de modelos de aeronaves substitutas apresentadas no trabalho se 
devem unicamente, a similaridade de suas características físicas com as aeronaves em 
estudo. 

 
• Já as restrições operacionais se referem à proibição, parcial ou total, do acesso de 

aeronaves no aeroporto em determinados períodos do dia, particularmente em horários 
noturnos. Neste caso, trabalhou-se com transferências do número de movimentos das 
aeronaves, do horário noturno para diurno, sem alterar a composição da frota 
existente. 

 
A situação (i) = 3 corresponde a uma situação ideal de configuração dos parâmetros, com 
todos os movimentos diurnos e todas as aeronaves em operação da categoria Capítulo 3. 
Apesar de operacionalmente ser praticamente inviável, o estudo desta situação oferece uma 
perspectiva do limite de otimização dos parâmetros estudados quanto ao controle do ruído 
aeroportuário. 
 
Para cada situação estudada (i = 0 até i = 3), elaborou-se a curva de ruído correspondente a 
DNL = 65dB(A), e as áreas correspondentes calculadas foram anotadas nas colunas 
respectivas na tabela 7. 
 
As situações estudadas foram agrupadas segundo a conservação da frota atual ou modificação 
da frota atual.  
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As situações assinaladas em verde são aquelas que operacionalmente são mais viáveis para o 
aeroporto citados no que diz respeito à redução das áreas das curvas de ruído. 
 
As colunas em amarelo destacam as áreas e percentuais de redução de áreas das curvas de 
ruído elaboradas para DNL = 65dB(A). 
 
A tabela 7 apresenta os resultados obtidos para o aeroporto de Recife. 
 

Tabela 7: Estudo da variação das áreas das curvas de ruído em relação à variação dos 
parâmetros aeroportuários (x1(i), x2(i), x3(i), x4(i)). 

Movimentos (P) por turnos 

 
Cap.3 

 
Cap.2 

 
Área da curva 

de Ruído 
(DNL) 

 
Redução da Área 
(%) em relação 
ao caso inicial 

 
Mix 

 
de Aeronaves 

 
SBRF 

 
Situação Estudada (i) 

Diurno Noturno Diurno Noturno 65dB 65dB 
Frota 

Existente 
 

(0) Situação Atual 
 

63 
 

33 
 

8 
 

3 
 

2,55Mi2 
 

0% 

(1) Transferência de 
100% de Cap.2 

Noturno para Diurno 

 
63 

 
33 

 
11 

 
0 

 
1,72Mi2 

 
32,55% 

 
 

Conserva 
Frota (2) Transf. De 100% 

de Cap.2 e Cap.3 
Noturno para Diurno. 

 
96 

 
0 

 
11 

 
0 

 
1,08Mi2 

 
57,65% 

 
 

Muda Frota 
737500 

(3) Transf. de 100% 
de Cap.2 e Cap.3 

Noturno para Diurno 
e Subst. de 100% 
Cap.2 por Cap.3. 

 
 

107 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0,30Mi2 
 

 
 

88,24% 

 
A tabela 8 mostra as situações operacionalmente mais viáveis, em verde, entre os aeroportos 
de Congonhas, Curitiba e Recife. 
 
Os benefícios sonoros gerados por cada cenário alternativo em relação à situação atual do 
aeroporto foram avaliados com base nos seguintes critérios: 

• Percentual de redução da curva de ruído DNL = 65dB; e 
• Análise dos mapas de exposição sonora. 

 
Dentre as ações de controle de ruído apresentadas, o cenário 2 se destaca dos demais na 
melhoria do clima sonoro da região do entorno dos 3 aeroportos estudados. O cenário 3 
representa uma situação semelhante ao que ocorre atualmente no aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo. Congonhas é um aeroporto peculiar, mesmo que ele não deva ter movimentos 
noturnos (22:00 às 7:00h), a menos que seja necessário este aeroporto teve 7,43% destes vôos 
noturnos, conforme visto na tabela 2. A quase totalidade das operações realizadas neste 
aeroporto é efetuada com aeronaves silenciosas, classificadas como Capítulo 3 ou Capítulo 4, 
de acordo com o Anexo 16 da ICAO. Tais medidas foram efetuadas com o objetivo de atenuar 
o incômodo sonoro da população no entorno do aeroporto de Congonhas, que apresentavam 
fortes reações contra o funcionamento deste aeroporto. 
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Tabela 8: Resultados finais obtidos para os três aeroportos estudados. 
              Aeroportos 
Cenários 
 

Congonhas Curitiba Recife 

 
 

Situação Estudada (i) 

Área da 
curva 

de Ruído 
(DNL) 
65 dB 

Redução da 
Área 

(%) em 
relação ao 
caso inicial 

Área da 
curva 

de Ruído 
(DNL) 
65 dB 

Redução da 
Área 

(%) em 
relação ao 
caso inicial 

Área da 
curva 

de Ruído 
(DNL) 
65 dB 

Redução da 
Área 

(%) em 
relação ao 
caso inicial 

 
(0) Situação Atual 

 
2,67Mi2 

 
0% 

 
2,04Mi2 

 
0% 

 
2,55Mi2 

 
0% 

(1) Transferência de 
100% de Cap.2 Noturno 

para Diurno 

 
2,63Mi2 

 
1,50% 

 
1,21Mi2 

 
40,68% 

 
1,72Mi2 

 
32,55% 

(2) Transf. De 100% de 
Cap.2 e Cap.3 Noturno 

para Diurno. 

 
2,11Mi2 

 
20,97% 

 
0,59Mi2 

 
71,01% 

 
1,08Mi2 

 
57,65% 

(3) Transf. de 100% de 
Cap.2 e Cap.3 Noturno 
para Diurno e Subst. de 
100% Cap.2 por Cap.3. 

 
1,03Mi2 

 
61,42% 

 
0,48Mi2 

 
76,47% 

 
0.30Mi2 

 
88,24% 

 
3 CONCLUSÕES GERAIS 
 
Através deste trabalho, foi apresentado um panorama comparativo da situação sonora de três 
dos principais aeroportos brasileiros a partir das metodologias adotadas, o IDS e os 
Coeficientes de Sensibilidade. Os resultados obtidos indicaram que os fatores mais relevantes 
ao incômodo sonoro destes aeroportos relacionam-se às operações de modelos de aeronaves 
classificadas como Capítulo2, do Anexo 16 da ICAO. Estas aeronaves foram proibidas de 
operar em diversos países desde 2002, mas possuem respaldo legal para continuar operando 
nos aeroportos brasileiros até o ano de 2010. 
 
Além dessas duas ferramentas consideradas, é importante quantificar o impacto ambiental 
sonoro dos aeroportos. Os estudos de controle de ruído num determinado aeroporto se 
justificam somente se o impacto ambiental sonoro é significativo. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta um sistema de auxílio à decisão para suporte ao Gerenciamento do Tráfego Aéreo 
Brasileiro, baseado em dois algoritmos de Teoria dos Grafos iniciado por (Souza et al. 2008). O modelo inicial 
propõe o gerenciamento de fluxo de tráfego baseado em grafos, denominado Módulo de Balanceamento de 
Fluxo (MBF) integrado ao Sistema Distribuído de Apoio a Decisão aplicado ao Gerenciamento Tático do Fluxo 
de Tráfego (SISCONFLUX), em desenvolvimento, que tem por objetivo propiciar melhoras ao gerenciamento 
do espaço aéreo nacional. O MBF proposto para dar suporte ao sistema em operação no Primeiro Centro 
Integrado de Defesa e Controle Aéreo (CINDACTA I) realiza o balanceamento da demanda x capacidade dos 
setores de controle através do algoritmo de maximização de fluxo de Edmond-Karp.  Esse artigo apresenta uma 
implementação do algoritmo de Dinic como alternativa ao algoritmo de Edmond-Karp para realizar o 
balanceamento de fluxo dentro do MBF, comparando os resultados dos dois algoritmos, para escolher o 
algoritmo de melhor comportamento para o sistema. 
 
ABSTRACT 
This project presents a system of assistance to the decision taking that supports the Brazilian Air Traffic 
Management, based on two algorithms from Graph Theory stated by (Souza et al. 2008). The initial model 
proposed the traffic flow management based on graphs, denominated the Flow Balancing Module (FBM), 
integrated to the Distributed System of Decision Support applied in Tactic Traffic Flow Management 
(SISCONFLUX), which is being developed and has the objective of improving the national airspace 
management. The proposed FBM to assist the operating system in the First Integrated System of Air Defense 
and Control (CINDACTA I) performs the balancing of demand according to the capacity of each control sector 
through the algorithm of flow maximization, of Edmond-Karp. This article presents an implementation of Dinic 
Algorithm as an alternative to Edmond-Karp’s to perform the flow balancing inside FBM. Then, comparing the 
results from both algorithms, choose the algorithm that presents the better efficiency and adequacy to the system. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Um dos objetivos do Gerenciamento de Tráfego Aéreo é garantir a regularidade, eficácia e 
segurança dos vôos com adequado balanceamento entre demanda e capacidade da 
infraestrutura aeronáutica e aeroportuária disponível, de acordo com as condições 
meteorológicas existentes e as restrições operacionais das aeronaves (Rolim et al. 2004). O 
Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (Air Traffic Flow Management - ATFM) atua na 
análise indicativa de eventuais sobrecargas na infraestrutura disponível e propõe 
procedimentos para ajustes no fluxo quando se detectam eventos de sobrecarga. O Brasil 
adota um modelo de Gerenciamento de Tráfego Aéreo (Air Traffic Management - ATM) 
aderente às recomendações da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) quanto a 
seus métodos e procedimentos. O ATM está dividido em: Gerenciamento do Espaço Aéreo. 
Gerenciamento do Fluxo de Tráfego Aéreo e Serviços de Tráfego Aéreo (Rolim et al. 2004). 
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O objetivo do Gerenciamento do Espaço Aéreo diz respeito ao manejo racional dos espaços 
aéreos no intuito de elevar a capacidade, eficiência e flexibilidade operacional das aeronaves. 
O espaço aéreo controlado é um espaço administrado que oferece condições para acomodar o 
Controle de Tráfego Aéreo e é composto por diversos elementos como aerovias (Airway - 
AWY), Áreas de Controle Terminal (Terminal Maneuvering Area - TMA), Zonas de Controle 
(Control Terminal Region - CTR), Setores de Controle, entre outros. O Controle de Tráfego 
Aéreo é um serviço exercido em terra por controladores para orientar aeronaves em vôo e em 
solo. A circulação do tráfego de aeronaves é regulamentada por entidades aeronáuticas 
nacionais e internacionais que definem e aprovam padrões e regras empregados pelos 
controladores de tráfego aéreo. Os conflitos de horários de vôo são solucionados previamente 
e durante o trânsito da aeronave pelo espaço aéreo. Esta solução durante o vôo configura-se 
num potencial de sobrecarga dos controladores de tráfego aéreo, além de ser um fator de risco 
aos usuários do transporte aéreo. Uma resolução de conflitos automática e otimizada, antes do 
acionamento de motores para o taxiamento e decolagem, reduz a probabilidade de uma 
aeronave vir a ser retida em procedimento de órbita para aguardar o pouso em seu aeroporto 
de destino, isto possibilita uso racional do espaço aéreo e economia de combustível. 
 
O espaço aéreo do Brasil encontra-se divido em cinco Regiões de Informação de Vôo (Flight 
Information Region - FIR), que cobrem uma área de vinte e dois milhões de quilômetros 
quadrados e compreendem todo o território brasileiro e mais uma ampla área oceânica. As 
FIRs são administradas, cada uma, por um Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do 
Espaço Aéreo (CINDACTA). A FIR Brasília é responsável por aproximadamente cinquenta 
por cento de todo o fluxo de tráfego aéreo brasileiro. O Centro de Controle de Área de 
Brasília (ACC-BS), lotado no CINDACTA I, que é responsável pela FIR Brasília, utiliza 
sistemas de controle de movimentos aéreos na área de FIR Brasília, entretanto não dispõe de 
um sistema específico ao gerenciamento tático e sincronismo de fluxo de tráfego ante a 
presença cenários com degradação dos meios de controle ou fatores que impliquem em 
significativas mudanças no fluxo de tráfego esperado. A limitação dos meios de controle, bem 
como outros fatores com potencial de alterar o fluxo de tráfego esperado, pode levar os 
setores de controle a um estado de saturação (Weigang et al. 2008) (Souza et al. 2008). 
 
Neste contexto é possível observar a necessidade de soluções computacionais para resolver o 
problema de balancear demanda e capacidade de fluxo. Este artigo trata do Módulo de 
Balanceamento de Fluxo (Souza et al. 2008) e descreve uma modificação evolutiva ao sistema 
através da implementação do algoritmo de maximização de fluxo de (Dinic 1970). 
 
O presente documento está organizado como se segue.  A seção 2 apresenta as soluções de 
ATFM existentes. A seção 3 apresenta a modelagem e a arquitetura do MBF implementada  
nesse trabalho.  Na seção 4 é apresentada a  implementação do sistema com as modificações 
propostas, seguida dos experimentos e resultados. A seção 5 apresenta as conclusões e 
trabalhos futuros. 
 
2 TRABALHOS RELACIONADOS 
As preocupações com a melhoria do Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo já motivou a 
realização de alguns trabalhos a nível nacional e internacional, os temas enfocam Sistemas 
Especialistas (Weigang et al. 1997), programação linear inteira (Rizzi 2003) e (Ball et al. 
2003), sistemas multiagentes (DIB et al. 2007), abordagens em programação dinâmica (Zhang 
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et al. 2005), aprendizagem por reforço (Alves 2006), multifluxo e teoria dos grafos (Souza et 
al. 2008) entre outras abordagens. 
 
Este artigo se concentra em um dos módulos do Sistema Distribuído de Apoio a Decisão 
aplicado ao Gerenciamento Tático do Fluxo de Tráfego (SISCONFLUX), que é um protótipo 
que busca obter o nível de previsibilidade quanto à tomada de decisões de medidas restritivas 
de fluxo, composto por três módulos: Módulo de Acompanhamento e Previsão de Cenário 
(MAPC), Módulo de Avaliação e Apoio à Decisão (MAAD), Módulo de Balanceamento de 
Fluxo (MBF). 
 
O MBF desenvolvido por (Souza et al. 2008) interage constantemente com o MAPC e atua 
dentro de um cenário projetado do fluxo de tráfego na FIR Brasília, o MBF analisa a 
distribuição dos movimentos aéreos que evoluem e também aqueles com intenção de 
evolução. O modelo representa a FIR Brasília por um grafo composto por multifluxos que têm 
origem nas TMAs, associado ao fluxo de aeronaves é montado um fluxo em rede onde os 
arcos do grafo são os setores de controle, TMAs e FIRs adjacentes à FIR Brasília, e os nós 
representam pontos de transição entre os setores de controle, TMAs e FIRs adjacentes. O 
processo de balanceamento de fluxo é disparado após a análise da distribuição das aeronaves 
no grafo representativo, caso esta previsão de ocupação incidir em valores próximos ao limite 
de 80% da capacidade do setor (congestionamento) ou 100% da capacidade do setor 
(saturação). 
 
O modelo contempla a retenção da aeronave em solo, conforme o processamento indique que 
eventual congestionamento não mais exista nas previsões do cenário, e trabalha no sentido de 
obter o fluxo máximo diante das restrições de capacidade dos setores de controle com o ajuste 
destas capacidades, assim o MBF propicia um balanceamento entre demanda e capacidade de 
fluxo nos setores de controle e define um intervalo de decolagens expresso em minutos que 
induz uma cadência de saída de aeronaves de uma TMA específica. 
 
A contribuição desse trabalho é a implementação do algoritmo de (Dinic 1970) no sistema 
como opção para realizar o balanceamento de fluxo, por esse ser assintoticamente mais 
eficiente que o algoritmo de (Edmonds and Karp 1972) e por apresentar características que 
tornam relevantes em um cenário aéreo mais abrangente. 
 
3 JUSTIFICATIVA 
O trabalho de  (Souza et al. 2008) foi implementado com sucesso, entretanto, não definiu um 
critério para a escolha do algoritmo de Edmonds-Karp como implementação para seu modelo 
de balanceamento de fluxo. A escolha do algoritmo não interfere diretamente no resultado do 
balanceamento, ou seja, qualquer algoritmo de maximização de fluxo chegará às mesmas 
sugestões de tempos de decolagem de uma determinada TMA. Entretanto, (Souza et al. 2008) 
comenta em seu trabalho que o algoritmo de  (Dinic 1970) pode realizar o mesmo trabalho 
num tempo possivelmente menor. Isto não significa que  (Dinic 1970) é assintoticamente mais 
eficiente que Edmonds-Karp, entretanto a Teoria dos Grafos indica que o algoritmo de (Dinic 
1970) pode ser mais rápido que o algoritmo de Edmonds-Karp em alguns casos que podem 
ser vistos como os piores casos para a tarefa do algoritmo e com isso demandar maior 
trabalho de balanceamento, como em dias de alto fluxo, por exemplo. Além disso, a 
representação do espaço aéreo brasileiro dentro do MBF contempla tão somente os setores da 
FIR Brasília num total de quatorze setores, porém o espaço aéreo do Brasil, em sua totalidade, 
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engloba quarenta e cinco setores dispersos em cinco Regiões de Informação de Vôo. Esta 
representação da totalidade do espaço aéreo nacional ainda não foi atingida dentro do MBF, 
mas quando isto for possível, será necessária a utilização de outros algoritmos, além de 
Edmonds-Karp. Neste sentido, a realização de testes com múltiplos algoritmos de 
maximização de fluxo pode fornecer algumas comparações de tempo de execução entre as 
alternativas existentes. 
 
4 MODELAGEM 
O MBF é um módulo que integra o Sistema Distribuído de Apoio a Decisão Aplicado ao 
Gerenciamento Tático de Fluxo Aéreo (SISCONFLUX) que funciona em constante interação 
com o módulo de Acompanhamento e Previsão de Cenário (MAPC) e recebe informações 
acerca do cenário aéreo vigente não determinada pelos movimentos aéreos e sobre as ações 
que possam implicar em alterações no fluxo de tráfego do Módulo de Avaliação e Apoio à 
Decisão (MAAD). 
 
A Figura 5 apresenta a arquitetura do MBF. Na subseção seguinte, será detalhado o 
submódulo responsável por balancear o fluxo, que sofreu alteração nesse trabalho. A solução 
baseia-se na aplicação de teoria dos grafos, por meio da execução de alguns dos algoritmos de 
balanceamento implementados, com objetivo de, a partir da previsão de cenário e da 
distribuição da capacidade de cada setor, sugerir medidas restritivas de fluxo que possibilitem 
a utilização mais adequada das capacidades dos setores disponíveis. 
 

 
Figura 5: Arquitetura do MBF (Souza et al. 2008). 

 
4.1 Submódulo de Análise de Fluxos (SMAnalisador) 
O submódulo de Análise de Fluxos é responsável por computar a distribuição das folgas entre 
os diversos fluxos, ajustar a ocupação dos setores pelos tempos médios das aeronaves na rota, 
balancear o fluxo e determinar as restrições de fluxo sugeridas de acordo com o 
balanceamento obtido. A análise dos grafos é realizada segundo a seguinte sequência: (1) 
Distribuir as folgas de acordo com a política determinada pelo módulo administrativo, (2) 
executar o ajuste da ocupação, (3) Executar um dos algoritmos de maximização de fluxo, 
Edmonds-Karp ou Dinic, apresentados respectivamente nos algoritmos 1 e 2. 
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O algoritmo de Edmond-Karp foi implementado no MBF por (Souza et al. 2008) para realizar 
o balanceamento do fluxo em tempo O(VE2). 
 

 
 
O algoritmo de Dinic é baseado nas idéias de Edmond-Karp, que procura o caminho de 
incremento mais curto, porém de uma forma mais eficiente em tempo O(|V|2E). Essa melhora 
é alcançada, porque o algoritmo de Dinic reutiliza as informações obtidas na busca em largura 
que procura não apenas um, mas o número total de caminhos mais curtos. Por isso, enquanto 
procura pelo caminho de incremento mais curto de tamanho fixo l, o algoritmo mantém uma 
rede em camadas, construída em tempo de O(|E|), apresentado no algoritmo 3, que contém 
todos os caminhos mais curtos da origem até o destino. 
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5 IMPLEMENTAÇÃO 
Nesse trabalho o protótipo desenvolvido por (Souza et al. 2008) foi alterado para incluir a 
implementação do algoritmo de (Dinic 1970) como opção a ser utilizada no balanceamento do 
fluxo na FIR Brasília. Para implementar e disponibilizar o algoritmo de (Dinic 1970) no 
projeto, como opção a ser utilizada no balanceamento de fluxo, foi necessário realizar 
algumas adaptações na estrutura do sistema implementada na primeira versão, sem no 
entanto, mudar o comportamento já anteriormente validado através do algoritmo Edmonds-
Karp. Essa re-estruturação proporcionou um maior nível de abstração ao protótipo quanto à 
escolha do algoritmo de balanceamento, de modo que a inclusão de novos algoritmos de 
balanceamento não mais requer a alteração do protótipo. Para isso, foram criadas as classes 
apresentadas na Figura 6. 

 
Figura 6: Diagrama das classes referentes à alteração do protótipo 
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Na Figura 6, de maneira geral as classes dos algoritmos de fluxo de rede são representadas 
pela interface NetworkFlow, a qual toda implementação dos algoritmos de fluxo máximo 
deve implementar para ser utilizada pelo MBF para balancear o fluxo. Dessa forma, o 
submódulo de análise, representado pela classe: SMAnaliseFluxo, obtém uma instância da 
classe de cada algoritmo através da classe NetworkFlowFactory , que é responsável por criar a 
instância do algoritmo de balanceamento de fluxo a ser utilizado pelo protótipo. 
 
Essas modificações foram implementadas utilizando a linguagem Java™ versão 1.6, e o 
MySQL versão 5.0.45, como Sistema Gerenciador Banco de Dados (SGBD). 

 
6 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 
Os experimentos realizados neste estudo de caso utilizaram a mesma base de dados que 
(Souza et al. 2008) utilizou em seus testes. Estes dados compreendem um conjunto de planos 
de vôos repetitivos (RPL) e de planos de vôos eventuais (FPL) totalizando 11540 vôos. Estes 
movimentos aéreos ocorreram nos dias 30 de abril e 02 de maio de 2008 e representam alto e 
baixo fluxo, respectivamente. 
Os testes aplicados tomaram por base os experimentos aplicados na versão anterior deste 
protótipo com objetivo de validar a implementação do algoritmo de Dinic em comparação 
com a implementação do algoritmo de Edmonds-Karp, utilizada nos testes da versão anterior 
do MBR. Foram obtidos aos mesmos resultados quanto às ações sugeridas pelo modelo de 
balanceamento de fluxo, entretanto, com diferenças nos tempos de execução de cada 
algoritmo. 
 
6.1 Planejamento do estudo de caso 
As fases deste estudo de caso são: (1) Definição das políticas de teste: Estas políticas 
representam a forma de priorização de determinados fluxos em relação ao conjunto de fluxos 
no multifluxo (Souza et al. 2008), (2) Seleção dos dias de alto e baixo fluxo, (3) Seleção do 
algoritmo a ser empregado no balanceamento (Edmonds-Karp ou Dinic)., (4) Realização dos 
testes: Implica na execução do módulo sobre a base de dados para computar o tempo de 
execução de cada algoritmo. (5) Comparação dos tempos de execução de cada algoritmo em 
cada política e nos dias de alto e baixo fluxo. 
 
Os dados são atualizados usando-se um conjunto de classes simuladoras e a saída é 
computada e analisada por meio de tabelas. As medidas restritivas no fluxo foram aplicadas 
em um conjunto de cinco horários, previamente separados. A ocupação dos setores foi 
simulada através do submódulo de persistência e a dinâmica das aeronaves foi simulada 
mediante a obtenção dos vôos ocorridos em intervalos que correspondem ao tempo médio de 
trânsito em cada setor. Para efeito de teste, preferiu-se priorizar o fluxo a partir da terminal 
São Paulo, com o restante da folga distribuída igualmente entre os demais setores do grupo, 
com base na experiência dos profissionais que atuam na área. 
 
6.1.1 Caso 1: Situação de grande movimento 
Este estudo refere-se ao dia de alta movimentação aérea na FIR-BS. Basicamente, são 
executadas duas políticas de distribuição de fluxo: uma priorizada e outra igualitária. 
 
A política de balanceamento baseada em uma distribuição igualitária é fundamentada em uma 
divisão justa e igualitária entre os fluxos da malha. Nesta política, a folga dos setores é 
dividida igualmente entre as réplicas de um mesmo setor, cada réplica pertencente a um fluxo 
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distinto. Esta política é a mais simples, pois não exige a utilização de tabelas de 
relacionamentos como exigido no caso priorizado (Souza et al. 2008). 
 

Tabela 1: Tabela de distribuição igualitária para o fluxo de alta freqüência da terminal 
São Paulo (TMA_SP) 

Horário Origem Taxa mínima 
sugerida 

Taxa máxima 
sugerida 

Taxa mínima 
ocorrida 

Medida restritiva 

13:25:00 TMA_SP 6,5 7,5 9,6 Não houve 
21:13:00 TMA_SP 9,2 10 9,6 Não houve 
21:45:00 TMA_SP 6,5 7,5 19,1 Separação de 15 min. 
22:08:00 TMA_SP 6,5 7,5 9,6 Separação de 5 min. 
22:32:00 TMA_SP 6,5 7,5 6,4 Não houve 

 
Na Tabela 1, as taxas representam os minutos por aeronave, ou seja, quantos minutos 
decorrem entre duas aeronaves dentro da terminal. Para todas as projeções a simulação indica 
que se poderia reduzir a restrição imposta que foi de quinze minutos de separação para um 
valor entre 6,5 e 7,5 minutos sem ultrapassar as restrições de ocupação dos setores. 
 
A política de balanceamento baseada na distribuição com priorização de fluxos exige uma 
divisão mais complexa. A divisão ocorre de acordo com o horário onde determinado fluxo 
deve ser  priorizado entre os fluxos da malha, por isso, a necessidade do uso da tabela fluxo x 
setor x horário para simular uma política de distribuição. 

Tabela 2: Distribuição priorizada para o fluxo de alta freqüência da terminal São Paulo 
(TMA_SP) 

Horário Origem Taxa mínima 
sugerida 

Taxa máxima 
sugerida 

Taxa mínima 
ocorrida 

Medida restritiva 

13:25:00 TMA_SP 3,2 3,8 9,6 Não houve 
21:13:00 TMA_SP 4,3 5 9,6 Não houve 
21:45:00 TMA_SP 4,3 5 19,1 Separação de 15 min. 
22:08:00 TMA_SP 4,3 5 9,6 Separação de 5 min. 
22:32:00 TMA_SP 3,2 3,8 6,4 Não houve. 

 
Por meio da Tabela 2 é possível observar que a separação cai ainda mais que no caso da 
distribuição igualitária. 
 
6.1.2 Caso 2: Situação de baixo movimento 
Este estudo é referente a um dia de baixo movimento. Abrange a aplicação de duas políticas 
de balanceamento como no caso anterior. 
 
Variação 1: Política de distribuição igualitária 
Essa política é a mais simples, pois ela é insensível à priorização de fluxos e por isso não 
exige a utilização de uma tabela que relacione o fluxo x setor x horário. 
 
Na distribuição igualitária com baixa freqüência, Tabela 3, observa-se que as taxas utilizadas 
poderiam ser menores na maioria dos casos, com exceção do horário 22h32 min., que ficou 
dentro do intervalo sugerido. Isto indica que se obteve uma taxa ideal para a maximização do 
fluxo. 
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Tabela 3: Distribuição igualitária com baixa freqüência para o fluxo da terminal São 
Paulo (TMA_SP) 

Horário Origem Taxa mínima 
sugerida 

Taxa máxima 
sugerida 

Taxa mínima 
ocorrida 

Medida restritiva 

13:25:00 TMA_SP 6,5 7,5 13,6 Não houve 
21:13:00 TMA_SP 6,5 7,5 10,6 Não houve 
21:45:00 TMA_SP 4,3 5 19,1 Separação de 15 min. 
22:08:00 TMA_SP 6,5 7,5 10,6 Separação de 5 min. 
22:32:00 TMA_SP 7 9 8,4 Não houve 

 
Variação 2: Política de distribuição priorizada 
Na política de balanceamento priorizada, a divisão ocorre de acordo com o horário onde um 
fluxo deve ser priorizado dentre os fluxos da malha, o que exige o uso da relação fluxo x setor 
x horário para simular as atualizações do MAPC. 
 

Tabela 4: Distribuição priorizada com baixa freqüência para o fluxo da terminal São 
Paulo (TMA_SP) 

Horário Origem Taxa mínima 
sugerida 

Taxa máxima 
sugerida 

Taxa mínima 
ocorrida 

Medida restritiva 

13:25:00 TMA_SP 3,2 3,8 13,6 Não houve 
21:13:00 TMA_SP 2,6 3 10,6 Não houve 
21:45:00 TMA_SP 2,2 2,5 19,5 Separação de 15 min. 
22:08:00 TMA_SP 2,6 3 10,6 Separação de 5 min. 
22:32:00 TMA_SP 4,3 5 8,4 Não houve 

 
Na distribuição priorizada, apresentada na Tabela 4, as taxas são reduzidas devido ao aumento 
do fluxo a partir da terminal São Paulo e, nesse caso, diminuir o intervalo de decolagem a 
partir da terminal, porém com o impacto, que pode não ser desejado, de diminuir as taxas de 
decolagem dos terminais que compartilham setores críticos com  a terminal São Paulo. 
 
Além disso, foram realizados testes de modo a verificar o tempo de processamento do 
balanceamento de fluxo realizado para um cenário completo em cada uma das políticas nos 
dias de alto e baixo movimento. Dentro das classes, foram codificados métodos que capturam 
automaticamente o instante de início do processamento e o instante final, quando se conclui o 
balanceamento de fluxo do cenário. A diferença entre os dois instantes informa o tempo que o 
sistema levou para processar o cenário. Foram realizados quatro testes para cada algoritmo 
indicados pelos rótulos das tabelas 5 e 6. 

Tabela 5: Tempo necessário para realizar o balanceamento do fluxo através do 
algoritmo de (Edmonds and Karp, 1972).  

 Alto/Igualitária Alto/Priorizada Baixo/Igualitária Baixo/Priorizada 

Tempo em segundos 10 10 9 9 

 

Tabela 6: Tempo necessário para realizar o balanceamento do fluxo através do 
algoritmo de (Dinic, 1970) 

 Alto/Igualitária Alto/Priorizada Baixo/Igualitária Baixo/Priorizada 

Tempo em segundos 9 9 9 9 
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Os experimentos foram executados utilizando o sistema operacional Linux Ubuntu para 
Desktop (9.04) com o kernel 2.6.28-11.37, em uma máquina Intel Pentium Dual Core 1.60 
GHz com 2GB de memória RAM. 
 
7 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS 
Observa-se que o algoritmo de (Dinic 1970) apresentou um tempo ligeiramente menor que o 
de Edmonds-Karp, nos casos de alto fluxo em ambas as políticas de balanceamento, 
entretanto obteve-se tempos iguais para o caso de fluxo baixo, também em ambas as políticas. 
É possível compreender este comportamento em razão do algoritmo de Dinic obter os 
caminhos mínimos da rede em nível que armazena todos os caminhos mínimos de igual 
tamanho, sem necessitar de buscar um novo caminho mínimo a cada nova iteração, enquanto 
que o algoritmo de Edmonds-Karp realiza esse processamento a cada iteração para 
incremento de fluxo nos setores com folga. Assim numa situação de alto movimento, que 
pode ser visto como o pior caso para balanceamento, o algoritmo de Dinic executou a tarefa 
num tempo menor que o Edmonds-Karp, porém numa situação de baixo fluxo, comportou-se 
de forma similar ao algoritmo de Edmonds-Karp. 
 
8 CONCLUSÕES 
Este artigo apresentou a implementação de uma evolução ao Modelo de Balanceamento de 
Fluxo descrito por (Souza et al. 2008) com a inclusão do algoritmo de (Dinic 1970) para a 
obtenção do fluxo máximo que, no modelo anterior, utilizava apenas o algoritmo de 
(Edmonds and Karp 1972) na tarefa de balancear o fluxo de tráfego aéreo. Para isto, foram 
realizadas algumas adaptações nos códigos da aplicação no intuito de possibilitar o 
balanceamento com esta nova  implementação. 
 
Com base nos testes apresentados e sumarizados nas tabelas 5 e 6 e por ter sido utilizada a 
mesma base de dados da implementação anterior do MBF, observou-se que a diferença nos 
tempos de execução dos dois algoritmos não foi substancial. Porém espera-se que, num 
cenário com maior quantidade de movimentos aéreos, a diferença de tempo de execução entre 
os dois algoritmos aumente com menor tempo para o algoritmo de (Dinic 1970), devido à sua 
característica em utilizar a rede em níveis que contém todos os caminhos mínimos não 
saturados. 
 
Como trabalhos futuros, consta previsto a implementação de novos algoritmos de 
maximização de fluxos, como os de (Goldberg and Tarjan 1988) e a realização de testes do 
modelo numa base de dados que contemple maiores volumes de movimentos aéreos e 
ampliação da representação do espaço aéreo para as demais regiões de informação de vôo do 
Brasil. 
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RESUMO 
O transporte aéreo contribui com aproximadamente 2% das emissões de CO2, podendo vir a atingir até 3% em 
2050. Isto se deve principalmente ao crescimento acentuado do tráfego aéreo mundial. Adjunto a este 
crescimento, há a preocupação em controlar a evolução do aquecimento global associada a essas emissões, e é 
com este ensejo que este setor vem trabalhando intensamente para reduzir os impactos causados ao meio 
ambiente. Neste contexto, este trabalho tem a intenção de ser uma investigação acerca das principais iniciativas 
da indústria aeronáutica para a redução de suas emissões de dióxido de carbono na atmosfera. 
 
ABSTRACT 
Air transport is responsible for approximately 2% of global CO2 emissions, and by 2050 should represent 3%. 
This is due mainly to strong growth in air traffic worldwide. Attached to this growth, there is a concern to 
monitor the progress of global warming associated with these emissions and therefore, the aviation industry is 
working hard to reduce the impacts on the environment. In this context, this article intends to be an investigation 
about the main initiatives of the industry to reduce their emissions of carbon dioxide in the atmosphere. 
 
1 INTRODUÇÃO 
A busca pelo transporte aéreo vem crescendo 5% ao ano. Devido a essa evolução, o setor que 
atualmente é responsável por cerca de 2% das emissões de CO2, poderá atingir 3% até o ano 
de 2050 (IATA, 2008). Frente às alterações climáticas, surgiu uma demanda natural de 
estabelecimento de metas, capazes de garantir que o setor aeronáutico fosse ambientalmente 
mais eficiente.  
 
Por esse motivo, lançou-se, em dezembro de 2006, uma ação tecnológica conjunta 
denominada Clean Sky (Céu Limpo), que reúne 86 organizações provenientes de 16 países, 
54 empresas, 15 centros de investigação e 17 universidades.  
 
Diante dessa parceira internacional, instituiu-se, como objetivo geral para a aviação civil, o 
desenvolvimento de iniciativas que reduzam as emissões de CO2 em 50% até 2020. 
 
2 A AVIAÇÃO E O AQUECIMENTO GLOBAL 
Apesar de o transporte aéreo ser o setor que contribui com um dos menores índices de 
emissões de CO2, essas são mais prejudiciais se comparadas a outras fontes. De acordo com o 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 1999), isso de fato ocorre porque 
os poluentes lançados pelas aeronaves potencializam os efeitos do dióxido de carbono, por 
conta das grandes altitudes em que são emitidos (alta troposfera e baixa estratosfera), 
incidindo diretamente sobre a concentração de gases de efeito estufa e, portanto, 
intensificando o fenômeno do aquecimento global. 
 
A Figura 1 representa a contribuição global dos principais setores na emissão de dióxido de 
carbono na atmosfera. 
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Figura 1: Contribuição Global dos Setores nas Emissões de CO2 
 
3 INICIATIVAS PARA REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2 
Como resultado de modernas iniciativas da indústria aeronáutica, existem hoje diversas 
maneiras de se reduzir o impacto ambiental causado pelas emissões de gases de efeito estufa 
da aviação.  
 
Essas iniciativas, em geral, abrangem o desenvolvimento de novas tecnologias menos 
agressivas ao meio ambiente, melhorias na infraestrutura e nas operações aeroportuárias, bem 
como no aprimoramento de práticas de manutenção de estímulo à economia de combustíveis.  
 
A seguir, é apresentada uma síntese de cada uma dessas iniciativas para a redução das 
emissões de dióxido de carbono na atmosfera. 
 
3.1 Desenvolvimento de Novas Tecnologias 
 
Uma das iniciativas da indústria aeronáutica para o controle de suas emissões é o 
desenvolvimento de tecnologias que visem aumentar o desempenho ambiental de seus 
produtos e serviços. Dessa maneira, o avanço tecnológico não deve ser interrompido, 
tampouco as atenções podem ser desviadas dos problemas ambientais. De uma maneira geral, 
é no avanço tecnológico que reside a solução para que seja mantido o crescimento sustentável, 
de forma a garantir condições adequadas para as gerações futuras. 

Uso e Ocupação do Solo: 25% 
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Geração de Eletricidade e Calor: 12% 

Outros Setores Energéticos: 10% 

Indústria Química: 10% 
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Processos Industriais: 3% 

Transporte Aéreo: 2% 

Transporte Marítimo: 2% 

Outros: 2% 
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As principais ações dos fabricantes de motores e de aeronaves, bem como o avanço das 
pesquisas tecnológicas de combustíveis sustentáveis para a aviação, são apresentadas adiante. 
 
3.1.1  Fabricantes de Motores  
Este setor está empenhado em desenvolver motores que apresentem alto desempenho, capazes 
de reduzir o consumo de combustível e que, por conseguinte, reduzam as emissões de dióxido 
de carbono. Além disso, alguns desses motores já estão sendo manufaturados com materiais 
compostos, que auxiliam substancialmente na redução de peso.  
 
Um exemplo disso é o motor GENX-1B, que com a utilização desses materiais compostos em 
seus componentes, proporciona uma redução de peso equivalente a 159 kg (General Electric, 
2009).  
 
Em relação à alimentação de motores com bioquerosene, voos experimentais comprovaram a 
eficácia dos mesmos, não constatando qualquer queda em sua potência.  
 
3.1.2 Fabricantes de Aeronaves 
Neste âmbito, há um comprometimento em desenvolver aeronaves mais eficientes, auxiliando 
na redução da queima de combustível e nas emissões de poluentes. Para isso, várias 
iniciativas estão sendo adotadas.  
 
O desenvolvimento de aeronaves mais leves e mais eficientes do ponto de vista aerodinâmico, 
além da produção de aviões capazes de transportar mais passageiros a uma maior distância e 
ainda, com eficácia adicional (produzindo menos emissões de CO2 por quilômetro percorrido 
e por passageiro transportado), são algumas dessas iniciativas. Além disso, a utilização do 
conceito SHM (Structural Health Monitoring), que realiza um monitoramento contínuo dos 
elementos estruturais, possibilita a detecção prematura de anormalidades permitindo um 
projeto de aeronaves ainda mais leves e, portanto, mais econômicas (ECNDT, 2006). 
 
A aeronave modelo A380 – fabricada pela Airbus – equipada por quatro motores é capaz de 
transportar um grande número de passageiros com autonomia de aproximadamente 16.000 km 
(Theodor Benien, 2003). Por outro lado, o modelo B-787 (conhecido como Dreamliner), 
projetado pela Boeing, é capaz de transportar, a uma mesma distância, uma quantidade 
inferior de passageiros em relação ao que o A380 comporta. No entanto, este último utiliza 
apenas dois motores.  
 
Do ponto de vista de eficiência ambiental, os dois modelos são praticamente equivalentes, 
apesar de adotarem diferentes estratégias para reduzir a quantidade de emissões de CO2 por 
quilômetro percorrido e por passageiro transportado. 
 
3.1.3 Pesquisa sobre Bioquerosene 
Nos últimos anos, significativos avanços vêm sendo alcançados no desenvolvimento de 
combustíveis alternativos para a aviação, em particular uma nova geração de bioquerosenes 
sustentáveis.  Estes devem garantir à aviação alto desempenho, segurança, que não concorram 
com a produção de alimentos e que sejam competitivos com o custo do querosene tradicional.  
 
 



404   

Neste sentido, existe um forte interesse na prospecção de novas matérias-primas advindas de 
fontes vegetais, para a produção de combustíveis sustentáveis para a aviação. Dentre essas 
culturas energéticas, destacam-se como principais: alga, camelina, halophyta e pinhão-manso.  
 
De acordo com o artigo “Modelo do biodiesel poderia ser aplicado ao querosene vegetal” de 
Fábio Reynol (2007), entre inúmeras vantagens da utilização do bioquerosene, uma das 
principais é que este é menos poluente em relação aos de origem fóssil. Apesar de sua 
combustão também produzir dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa, os 
biocombustíveis acabam reduzindo esse dano ambiental em seu ciclo produtivo. Isso porque 
vêm de plantas que absorvem CO2 e, portanto, compensam o carbono que os seus 
combustíveis jogarão na atmosfera. 
  
Algumas empresas como a Air New Zealand, Continental Airlines, Japan Airlines e Virgin 
Atlantic, realizaram voos experimentais com a utilização da mistura do habitual Jet A-1 com 
bioquerosene. Os resultados das análises pós-voo demonstraram que o emprego desse 
combustível foi bem sucedido. Em termos de emissões de CO2, essas fontes demonstraram ser 
em alguns casos, até 80% mais eficientes do que o Jet A-1 (ATAG, 2009). 
 
Embora o Brasil possua enorme potencial bioenergético, o país ainda encontra-se em fase 
preliminar em relação a estudos e ao desenvolvimento do bioquerosene. No entanto, grandes 
passos já estão sendo dados. Um exemplo disso é o desenvolvimento de uma tecnologia 
inovadora por um grupo de pesquisadores da Faculdade de Engenharia Química da 
Universidade Estadual de Campinas, para a produção do bioquerosene a partir de óleos 
vegetais, em escala laboratorial (UNICAMP, 2009).  
 
Aglutinando esforços, espera-se dessa maneira, que a utilização sustentável de 
biocombustíveis, em voos comerciais, torne-se uma realidade até o ano de 2012 e  que a 
viabilidade do mercado seja fato antes de 2020 (ATAG, 2009).  
 
3.1.4 Célula a Combustível 
 
Criada em 1839 pelo britânico William Grove, a técnica de célula a combustível foi utilizada 
pela NASA no projeto Apollo, que levou astronautas à Lua e é atualmente empregada como 
fonte de energia elétrica para o Space Shutlle.  
 
De uma maneira geral, a célula a combustível consiste em um dispositivo eletroquímico, que 
converte diretamente a energia química de um combustível em energia elétrica e calor. 
Normalmente, utiliza-se o hidrogênio como combustível. Neste caso, o hidrogênio e o 
oxigênio são recombinados na superfície de um catalisador, produzindo somente água e calor 
como subproduto, assim como delineia a Figura 2. 
 
Segundo Gerhard Ett, o motivo dessa tecnologia não ter sido popularizada, na época de sua 
descoberta, foi o risco da manipulação do hidrogênio, além do alto custo para produzi-lo. No 
entanto, novas tecnologias reduziram o perigo de explosão e também fizeram com que o custo 
para sua utilização fosse diminuído. 
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Figura 2: Célula de Hidrogênio 
 
Existem inúmeras vantagens em se utilizar células a combustível na aviação. Uma delas 
reside na redução das emissões de poluentes em praticamente cem por cento. Outro benefício 
dá-se pela diminuição da intensidade do ruído na própria aeronave e em torno dos aeroportos. 
Além disso, a energia elétrica gerada também pode ser utilizada para alimentar bombas 
elétricas de sistemas hidráulicos, e até mesmo substituir a APU - Unidade Auxiliar de 
Potência (dispositivo instalado geralmente na cauda, capaz de proporcionar energia para uma 
aeronave em solo ou em voo). A água pura derivada desse processo pode ser utilizada de 
diversas maneiras, como, por exemplo, em sistemas sanitários ou até mesmo para consumo 
dos passageiros, o que resultaria em uma considerável redução do peso da aeronave, uma vez 
que não seria necessário abastecê-la com esse insumo (Airbus, 2009).  
 
No entanto, ainda existem algumas limitações ao se empregar estas células com hidrogênio. 
Como é quimicamente muito ativo, não é encontrado na forma gasosa na natureza (H2). 
Dessa maneira, os procedimentos para sua produção e purificação tornam-se, ainda, 
dispendiosos. Além disso, seriam necessários grandes volumes para o seu armazenamento, 
exigindo, desse modo, o reprojeto das aeronaves. 
 
3.2 Infraestrutura e Operações 
A aviação continua implementando melhorias na infraestrutura e nas operações aeroportuárias 
para reduzir a queima de combustível e controlar suas emissões de poluentes na atmosfera. A 
infraestrutura associada e os sistemas operacionais, como os aeroportos e o controle do 
tráfego aéreo, influenciam nos impactos causados ao meio ambiente. Melhorias nestes 
domínios apresentam uma grande oportunidade de redução do consumo de combustível já que 
18% de todos os combustíveis – conforme o IPCC – são desperdiçados como resultado de 
uma gestão ineficiente dos sistemas operacionais e das infraestruturas de modo global. Isso 
equivale a cem milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, que poderiam certamente 
ser evitados. No intento de desenvolver um sistema mais eficaz, algumas ações já estão sendo 
realizadas. Estas seguem, delineadas abaixo. 
 
Tradicionalmente, as aeronaves voam em vários níveis de altitude antes do pouso. A 
utilização de novas tecnologias de navegação aérea, com maior precisão na determinação da 
posição tridimensional da aeronave, permite a implementação do conceito de “Performance 
Based Navigation” (PBN), com a realização de descidas contínuas desde o nível de cruzeiro 
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até a chegada, em procedimentos denominados “Continuous Descent Arrivals” (CDA). A 
Figura 3 ilustra essa técnica.  

 

 
Figura 3: Tecnologia “Continuous Descent Arrival” 

 
O assunto delineado acima advém de uma iniciativa mais abrangente, denominada NextGen 
(Next Generation Air Transport System), cujo principal objetivo consiste em racionalizar o 
tráfego aéreo norte americano até o ano de 2025, proporcionando o aumento da segurança 
operacional e a redução do consumo de combustível. O plano de implantação NextGen foi 
aprovado pelo congresso americano no ano de 2003 e sua execução está sendo conduzida pelo 
JPDO (Joint Planning and Development Office) que coordena esforços de outras entidades, 
tais como: NASA (National Aeronautics and Space Administration), FAA (Federal Aviation 
Administration), DOT (Department of Transportation) e OSTP (Office of Science & 
Technology Policy). 
 
Fatores expressivos como congestionamentos e atrasos também possuem grande influência na 
infraestrutura e nas operações aeroportuárias. O sobrevoo de aeroportos para a aterrissagem 
ou a espera para a decolagem implicam em um inconveniente, não somente aos passageiros, 
mas também em um significativo aumento do consumo de combustível e de emissões de 
poluentes. Restrições do número de voos e novas instalações são medidas que vêm sendo 
tomadas para reverter estas situações. Além disso, a otimização das rotas aéreas, da altitude de 
voo, bem como de informações meteorológicas, também são fatores importantes e que 
incidem diretamente na economia de combustível nas empresas aéreas. 
 
Outra iniciativa importante dá-se pela substituição de veículos movidos a diesel por veículos 
elétricos e pela instalação de painéis fotovoltaicos, que podem suprir convenientemente a 
energia elétrica para iluminação dos aeroportos.  
 
Reduzir a quantidade de papel a bordo (jornais, manuais, mapas, revistas, bilhetes, entre 
outros), bem como substituir equipamentos como contêineres de bebidas, trolleys, aparelhos 
eletrônicos, etc. por modelos mais leves, são ações que contribuem para uma significativa 
diminuição do peso da aeronave, o que faz com que consuma menos combustível. 
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3.3 Manutenção 
Manutenções adequadas e contínuas possibilitam a eliminação de fontes de arrasto 
aerodinâmico e evitam o aumento de peso, resultando em grandes economias de combustível, 
redução das emissões de poluentes na atmosfera, além de um melhor desempenho da 
aeronave. Adiante, serão apresentadas algumas maneiras de se atingir esses objetivos. 
 
3.3.1 Controle de Peso da Aeronave 
Controlar regularmente o peso da aeronave é um procedimento de elevada importância. 
Quanto mais pesada uma aeronave, maior o consumo de combustível e, consequentemente, 
maiores índices de emissão de poluentes na atmosfera. Segundo a fabricante de aeronaves 
Boeing, considerando-se o peso vazio de um avião (ou seja: sem passageiros, bagagens, 
combustível, etc.), há um aumento de peso em torno de 0.1% a 0.2%, a cada ano, atingindo 
cerca de 1%, após 5 a 10 anos. Esse aumento de peso durante o passar dos anos deve-se 
principalmente à sujeira excessiva e à manutenção corretiva estrutural da aeronave. 
 
3.3.2 Desalinhamentos e Desníveis de Superfícies 
 
Todo e qualquer tipo de superfície que esteja desalinhada, ondulada ou, ainda, que apresente 
rugosidade, deve ser identificada, encaminhada à manutenção e ajustada. Deve-se assegurar 
que todas as superfícies, janelas, portas e painéis de acesso estão corretamente instalados, 
selados e em condições adequadas de aeronavegabilidade; pois caso contrário, podem 
ocasionar arrasto indesejado e consumo excessivo de combustível. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4: Desalinhamentos e Desníveis de Superfícies 
 
3.3.3 Limpeza Contínua da Aeronave 
O acúmulo de sujeira no exterior da aeronave incrementa o peso vazio e o arrasto 
aerodinâmico, resultando em um aumento do consumo de combustível. 
 
A realização de lavagens periódicas, além de promover a economia de combustível, minimiza 
a ocorrência de corrosão do revestimento e danos na pintura, além de facilitar a localização e 
correção de vazamentos e de ondulações. 
 

Lacuna Ondulação 

Desnível de Superfície Rebite 
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3.3.4 Inspeção e Calibração de Instrumentos 
Uma política de inspeção e calibração periódica deve ser realizada para todo e qualquer tipo 
de instrumento.  
 
A devida calibração de instrumentos de medição de velocidade, por exemplo, tem um grande 
impacto sobre o consumo de combustível. Se a velocidade não é precisa, então a aeronave 
está voando mais rápida ou mais lenta do que o pretendido. Uma pequena diferença em 
relação à velocidade ideal de voo provoca um aumento de até 1% (Boeing, 2006) no consumo 
de combustível. Outro item importante é a eficiente inspeção e calibração do sistema de 
indicação de quantidade de combustível, o que evita a sobrecarga e o consequente arrasto 
desnecessário.  
 
4 CONCLUSÃO 
A aviação tem a sua parcela de contribuição nas emissões de CO2, que influenciam 
diretamente no aquecimento global. Apesar de ser pequena quando comparada às emissões de 
outros setores, é consenso geral de que sejam implantadas medidas para reduzi-la.  
 
Portanto, a indústria aeronáutica vem desenvolvendo diversas iniciativas capazes de diminuir 
o consumo de combustível, bem como controlar as emissões de gás carbônico na atmosfera. 
 
Cada setor da aviação vem se preocupando em elaborar e aplicar novas tecnologias. No 
entanto, deve-se também salientar a necessidade de incluir esforços governamentais, 
implementando medidas econômicas que visem o aprimoramento do desenvolvimento 
tecnológico sustentável, e o cumprimento das metas ambientais preestabelecidas. 
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RESUMEN 
La medición de la calidad de los hubs, es una tarea que se encuentra en pleno desarrollo con importantes 
innovaciones que se fueron sucediendo en los últimos años. Sin embargo, el estudio basado en América Latina, 
exige de ciertas calibraciones en las metodologías más aceptadas, por las propias particularidades del mercado 
aerocomercial de la región analizada. En este sentido, se retoman las consideraciones básicas respecto al 
concepto hub, que son útiles para la correcta interpretación de un término que cuenta con acepciones variadas. El 
objetivo es hacer un análisis comparativo de la calidad de los hubs, estudiando la concentración temporal de las 
operaciones, en base a las conexiones indirectas realizadas por una misma línea aérea. Los resultados de esta 
medición, realizada sobre un total de 60 hubs latinoamericanos, muestran que no es posible trazar vinculaciones  
directas o tendencias generales respecto a indicadores de calidad operativa de hubs. 
 
ABSTRACT 
The measurement of hubs quality is a continuous growing activity with significant innovations that take place in 
recent years. Therefore, the study based in Latin America, needs some calibrations in most of the accepted 
methodologies, because of the own particularities of the air transportation market of the analyzed region. In this 
sense, basic considerations related with the hub concept are reviewed, because it is useful to make correct 
interpretations of a term that have multiple meanings. The objective consists on the realization of a comparative 
analysis of hub quality by studying the temporal concentration of flows, based on indirect on-line connections. 
The results of this measurement made over 60 Latin American hubs, shows that it is not possible to make direct 
relations or general trends in respect to hub operative quality.  
 
1 HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS HUBS 
El marcado interés por los hubs aerocomerciales resultó en la realización de variados estudios 
desde la geografía, la economía y otras disciplinas científicas desde hace tiempo, como 
continuación y profundización de los análisis de las redes de transporte, en general, y del 
transporte aéreo, en particular. Estas investigaciones llevaron a que los hubs puedan ser 
definidos, clasificados y jerarquizados de múltiples formas a partir de diversos modelos y 
puntos de vista. Esta rica diversidad resultante genera, en algunos casos, malinterpretaciones. 
Al respecto, Button (2002) afirma que “la falta de alguna definición universal aceptada puede 
llevar a confusión en un debate y, más importante aún, puede llevar a no entender cuál debería 
ser el rol de cualquier hub”. Por esta razón, antes de estudiar el caso de los hubs 
latinoamericanos, es oportuno distinguir la concepción de hub utilizada para el desarrollo de 
este análisis, frente a otras que son de uso generalizado. 
 
1.1 ¿Qué es un hub? 
El problema de las diferentes acepciones del concepto hub no reside tanto en la falta de 
claridad de las mismas, sino en la coexistencia de claras definiciones distintas que responden 
a un mismo término. En este sentido, se pueden agrupar las acepciones en dos clasificaciones 
dominantes, según el nivel en el que se basan las actividades analizadas –a nivel aeropuerto o 
a nivel línea aérea-.  
 
1.1.1 Definiciones de hubs basadas en las operaciones a nivel aeropuerto 
A nivel aeropuerto, los hubs son definidos como aeropuertos que concentran espacialmente a 
la oferta o a la demanda respecto de la red de una línea aérea o del tráfico total de un país o 
región. En este sentido, Bowen (2000) analizó los hubs haciendo hincapié en el nivel de 
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concentración de los vuelos de líneas aéreas en uno o algunos aeropuertos respecto al resto de 
sus redes. Por otro lado, se encuentran los trabajos que se basan en el nivel de concentración 
de la cantidad de pasajeros transportados en algunos aeropuertos. Esta es la base del concepto 
hub utilizado, por ejemplo, por el DOT y la FAA estadounidense y que también fue aplicado 
por Costa et al. (2009) -aunque con algunas variantes no conceptuales, para el análisis de la 
demanda en Brasil-. Otros autores ampliaron la definición asumiendo que en los aeropuertos 
donde se concentran operaciones, los pasajeros pueden realizar conexiones (Kanafani y 
Hansen, 1985; Chou, 1993; Ivy, 1993, Shaw, S-L. 1993; O´Kelly, 1998; Horner y O´Kelly, 
2001; Jayalath y Bandara, 2001; Martín y Román, 2004; Graham, 2005; Berry et al., 2006). 
En estos trabajos se desarrollaron análisis vinculados a la localización de hubs y su relación 
con los costos, pero no indagaron sobre cómo se llevan a cabo dichas conexiones. Por último, 
existe otra variedad para definir un hub que también se plantea a nivel aeropuerto, aunque en 
este caso incluye exclusivamente a aquellos donde se concentran las operaciones de las líneas 
aéreas más grandes del mundo (Rutner y Mundy, 1996:81). 
 
1.1.2 Definiciones de hubs basadas en las operaciones a nivel línea aérea 
Más cercanamente en el tiempo, la definición de hub bajo la acepción basada a nivel línea 
aérea se ha generalizado también. Uno de los primeros trabajos donde se tuvo en cuenta este 
punto de vista de forma concreta, fue el desarrollado por Dennis (1994). Este autor incluso 
afirmó que “el concepto de hub, como un aeropuerto importante simplemente, no se mantiene 
más con mucha validez” y orientó su trabajo a las “operaciones hub individuales de cada línea 
aérea” (Dennis, 1994:221). Siguiendo con esta perspectiva, Burghouwt (2007:15) definió al 
hub como “un nodo de tráfico en la cual una línea aérea opera con una estructura de sistemas 
de oleadas para maximizar la conectividad indirecta y minimizar el tiempo de espera de los 
pasajeros”. Esta acepción fue también tomada por Bootsma (1997), Doganis (2002), Danesi 
(2006), Hanlon (2007), entre otros. Así, la definición de hub no sólo tiene en cuenta a la 
concentración espacial, sino también a la concentración temporal de los vuelos, por lo que se 
focaliza en las operaciones de una única línea aérea en un determinado aeropuerto. 
Burghouwt (2007:16) argumentó que la concentración espacial, es una precondición de la 
concentración temporal, ya que sin conectividad directa no puede haber una sustancial 
conectividad indirecta basada en un hub. Dicha aglomeración en el tiempo, se caracteriza por 
la contemporaneidad de arribos y luego de partidas (oleadas) de una empresa en algún 
aeropuerto. Entre los arribos y las partidas hay un tiempo funcional destinado a la realización 
de las conexiones de pasajeros y equipajes denominados como bancos de conexión 
(Burghouwt, 2007:163 y Shaw, S. 2007:163). Pero así como la concentración espacial de los 
vuelos puede no ser tan significativa para las líneas aéreas que operan con varios hubs, la 
concentración temporal de los flujos también puede tener varias oleadas al día o incluso un 
régimen continuado de operaciones. Esto no impide que tengan lugar grandes cantidades de 
conexiones. Esta tipología es conocida como hubs continuos (Burghouwt, 2007:15). 
 
1.1.3 Diferencias generales entre ambas definiciones de hub 
Se puede afirmar que la diferencia básica entre ambas acepciones se relaciona con el objeto al 
cual hace referencia el término hub. En el primer caso, un hub es un aeropuerto donde se 
concentran pasajeros, vuelos u operaciones de importantes líneas aéreas. En el otro, un hub es 
una estrategia aerocomercial llevada a cabo por una línea aérea sobre un aeropuerto.  
 
Según la definición basada a nivel aeropuerto, en un hub puede haber varias líneas aéreas 
operando. Cuando una única línea aérea domina las operaciones de un cierto hub -bajo esta 
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acepción-, esta puede ejercer algún tipo de comportamiento monopólico dando lugar al 
concepto de hub fortaleza o fortress hub (Doganis, 2002:257 y Martín y Román, 2003:868). 
Según la acepción basada a nivel línea aérea, en un mismo aeropuerto pueden encontrarse 
hubs de diferentes empresas. Bhadra y Hechtman (2004:29) denominan a los nodos percibidos 
desde este punto de vista, como hubs operacionales.  
 
La coexistencia de ambos enfoques lleva a malinterpretaciones variadas en su análisis, incluso 
cuando se intenta hacer referencia a los orígenes históricos de los hubs aéreos. Algunos 
autores argumentan que los sistemas de hubs son previos a la desregulación aerocomercial 
estadounidense de 1978 (Chou, 1993:36; Shaw, S-L. 1993:47; Dennis, 1994:219; Hanlon, 
2007:127). Más específicamente, Burghouwt (2007:9) afirmó que la empresa pionera en 
operar con un sistema basado en hubs fue Delta en Atlanta desde 1955, mientras que Ivy 
(1993:213) argumentó que Atlanta fue el primer hub y que existieron 15 aeropuertos hubs 
antes de 1978. Es clara la diferencia de acepción del término entre estos dos autores, ya que el 
primero se refiere a las operaciones de las líneas aéreas y el segundo a aeropuertos. Para 
sembrar aún más confusión, Graham (1995:110) afirmó que antes de 1978 sólo existía 
concentración espacial de flujos y no hubs operacionales, Doganis (2002) indica el comienzo 
de los hubs operacionales a partir de fines de los 70 con las estrategias adoptadas por FEDEX 
y otros autores afirman que los hubs nacieron luego de 1978 en Estados Unidos (Rutner y 
Mundy, 1996:81; Jayalath y Bandara, 2001:118; Tam y Hansman 2002:5; Martín y Román, 
2004; Cento, 2009:95; y Martín y Voltes-Dorta, 2009:250). 
 
Debido a las confusiones que pudieran sucederse, es conveniente aclarar qué acepción del 
término hub es utilizada para el desarrollo de trabajos vinculados con esta temática. En este 
sentido, es oportuno aclarar que este trabajo se desarrolló desde la perspectiva de los hubs 
basados en las operaciones de las líneas aéreas o hubs operacionales, haciendo énfasis en la 
concentración temporal de los hubs -algunos de ellos ubicados en los mismos aeropuertos 
latinoamericanos-.  
 
1.2 Impactos económicos que justifican la operación basada en hubs 
La operación basada en hubs permite que las líneas aéreas sean más eficientes y costo-
efectivas, según Shaw, S-L. (1993:47). Si bien este tipo de operación genera varios tipos 
economías y deseconomías, es conveniente remarcar brevemente las principales ventajas que 
la estimula: el funcionamiento de hubs permite reducir los costos al vincular pares de 
ciudades por medio de conexiones indirectas -esta es la principal ventaja, por ser la primera 
en citarse en la bibliografía-; los efectos de red estimulan economías de escala y de densidad -
que permiten incrementar las densidades de tráfico de las rutas justificando que estas pueden 
ser cubiertas por aviones de mayor tamaño o con más frecuencias-; la concentración de las 
operaciones en un nodo permiten el desarrollo de economías de gama -economies of scope- 
que favorecen el ahorro de gastos relacionados con el personal y la organización; y, en los 
casos donde una línea aérea llega a dominar un nodo, estas gozan de ventajas monopólicas 
(Kanafani y Hansen, 1985:9; Shaw, S-L. 1993:47; Dennis, 1994:219; Graham, 1995:76-77; 
Horner y O´Kelly, 2001:255; Doganis, 2002:254-255;  Gámir y Ramos, 2002:120; Berry et 
al., 2006:183; Rodrigue, J-P. et al., 2006:48; Burghouwt, 2007:26; Hanlon, 2007; Shaw, S. 
2007:163; Belobaba, 2009:165; Cento, 2009:29).  
 
1.3 Factores atractivos para la localización de hubs 
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En la bibliografía especializada sobre hubs aerocomerciales, se mencionan numerosos 
factores que son atractivos para la localización de los mismos. Sin embargo, algunos son 
mencionados de forma repetitiva por muchos autores (Dennis, 1994:220; Graham, 1985:114; 
Rutner y Mundy, 1996; O’Kelly, 1998:173; Jayalath y Bandara, 2001:117; Doganis, 
2002:261; Martín y Román, 2004:136-137; Danesi, 2006:55-56; Burghouwt, 2007:31). Los 
dos factores más mencionados son: la centralidad geográfica respecto al mercado que va a ser 
servido -que no necesariamente debe responder a la configuración previa de la demanda- y la 
capacidad, características y posibilidades de expansión de las infraestructuras aeroportuarias -
tanto del lado aire como del lado tierra-. El tercer factor más citado se relaciona con el nivel 
de demanda correspondiente a la propia localización del hub. En este sentido, Dennis 
(1994:221) y Martín y Román (2004:142) incorporaron el término wayport para referirse a los 
hubs localizados en sitios con escasa demanda -“hubs en el desierto”-. El éxito de los 
wayports depende de la existencia de fuertes deseconomías o situaciones monopólicas en los 
hubs competidores. Otro factor menos mencionado –aunque tiene una gran importancia desde 
el análisis de los hubs operacionales- es que exista una empresa dispuesta a operar con un 
sistema de oleadas de vuelos para conectar pasajeros. 
 
1.4 Nuevas estrategias 
Es posible distinguir diferentes morfologías de redes basadas un hubs. Frecuentemente, se 
asocian a las estructuras de las redes con el tipo de empresa. Por ejemplo, las líneas aéreas de 
bajo costo se identificarían con una tipología basada en una red punto-a-punto y no incluirían 
hubs, mientras que las compañías tradicionales se relacionarían con hubs complejos que 
posibilitan una multiplicidad de conexiones indirectas. Sin embargo, las estructuras son 
dinámicas a partir de las nuevas estrategias aplicadas y parecen responder a lo ya enunciado 
en la década del 80 cuando Kanafani y Hansen (1985:2) afirmaron que no existía una relación 
directa entre la operación con hubs y los costos de las empresas en un estudio basado en datos 
correspondientes al período 1976-1984. De hecho, agregaron que “mientras la concentración 
espacial de los vuelos en hubs incrementan la productividad, la concentración temporal de los 
mismos pueden tener el efecto opuesto” (Kanafani y Hansen, 1985:11). Esta última 
argumentación es clave para entender las dinámicas de las nuevas estrategias. 
 
1.4.1 Los nuevos hubs de las líneas aéreas de bajo costo 
Al respecto, es interesente el análisis de las redes generadas por las líneas aéreas de bajo 
costo. En un principio, mientras se producía el crecimiento acelerado de operaciones de las 
low-cost, algunos autores intentaron acompañar ese proceso destacando los importantes costos 
asociados a la operación en hubs y la inconveniencia económica de su puesta en práctica 
(Doganis, 2002 y Alderighi et al., 2005, entre otros). Esta postura no tuvo mucha vigencia, ya 
que en realidad las redes de las low-cost no se parecían tanto a una red punto-a-punto, sino 
más bien, a una punto-a-puntos, debido a la importante concentración espacial de los flujos en 
pocos nodos. De hecho, Alderighi et al. (2007) se retractaron dos años después, ya que 
comprobaron la existencia de una fuerte concentración espacial de los vuelos de ese tipo de 
empresas. Esta posición, luego es mantenida también por Burghouwt  (2007:56), Hanlon 
(2007:128-129), Malighetti et al. (2007:55) y Cento (2009:32). A modo de ejemplo, la 
concentración espacial de los vuelos en la Unión Europea para 2005 es prácticamente la 
misma que la del 2000 (Lipovich, 2009:13), a pesar de la importante propagación de servicios 
low-cost que tuvieron lugar entre esos años en Europa. Por lo tanto, las low-cost estarían 
estimulando la productividad generada por la concentración espacial de los flujos y, al mismo 
tiempo, evitan los costos de la concentración temporal. A diferencia de los hubs continuos, las 
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low-cost generan los denominados hubs azarosos -random hubs- (Burghouwt, 2007 y 
Malighetti et al., 2007), que se caracterizan por estimular la conexión de vuelos aunque el 
pasajero deba poseer dos billetes diferentes y realizar él mismo la transferencia de su equipaje 
-self-hubbing, según Burghouwt (2007:27) y Malighetti et al. (2007:55)-.  
 
1.4.2 Los nuevos hubs de las líneas aéreas tradicionales 
Siguiendo con la misma lógica, las líneas aéreas tradicionales también se vieron forzadas a 
aplicar nuevas estrategias para reducir sus costos y así poder competir con las low-cost en  
mercados cada vez más competitivos. Por esta razón, y de modo semejante, buscaron 
privilegiar la concentración espacial de los flujos y evitar la concentración temporal de los 
mismos, aunque intentando mantener buenos niveles de conexión entre algunos determinados 
spokes a lo largo del día. Estas estrategias consistieron en evitar momentos picos tan intensos 
y equilibrar la distribución temporal de los vuelos formando hubs sin picos -de-peaked hubs- 
(Franke, 2004:20) o hubs sin bancos de conexión -de-banked hubs- (Belobaba, 2009:166).  
 
1.4.3 Los sistemas híbridos 
En fin, las múltiples posibilidades de caracterizar a los hubs -si bien parecen hacer un gran 
aporte para incrementar las confusiones que tienen lugar desde el mismo intento por definir el 
término-, expone fielmente el afianzamiento de los sistemas híbridos. Así, se obstaculiza la 
clara interpretación de las lógicas complejas que poseen las redes y los hubs actuales, y 
subsiguientemente dificultan las mediciones de calidad de los mismos. En algunos casos, ya 
no se pueden distinguir los tradicionales hubs direccionales, hubs de área de influencia ni sus 
oleadas de vuelos. Por esta razón, es conveniente dirigir la mirada sobre la existencia de 
conexiones de vuelos posibles para analizar a los actuales sistemas híbridos de hubs, aunque 
esto exija profundizar brevemente una explicación básica y elemental que habitualmente no se 
encuentra en la bibliografía especializada sobre las conexiones aéreas. 
 
1.5 ¿Qué es una conexión aérea? 
Las conexiones aéreas pueden ser clasificadas a partir de, principalmente, cuatro factores. En 
primer lugar, es posible diferenciar los vuelos directos -a veces denominados como 
conexiones directas- de las conexiones indirectas. Las conexiones indirectas suponen la 
realización de una o más escalas. Según Matsumoto et al. (2008:10), “generalmente, las 
tarifas son más altas en vuelos directos que en conexiones indirectas entre dos ciudades”. Si 
bien, la tarifa es el principal factor de atracción para la realización de una conexión indirecta, 
existen otra cantidad de factores que inciden, principalmente, en la elección entre conexiones 
indirectas diferentes entre sí (Burghouwt, 2007:67). En segundo lugar, las conexiones 
indirectas pueden clasificarse según haya cambio de línea aérea -conexiones inter-line- o no la 
haya -conexiones on-line-. Graham (1995:77) y Matsumoto et al. (2008:10), coincidieron al 
afirmar que las tarifas son más altas en conexiones inter-line que en conexiones on-line. A 
pesar de basarse en estadísticas que no coinciden plenamente, Doganis (2002:255), Morrison 
(2005:414) y Hanlon (2007:185) afirmaron que en 1977 -justo antes de la desregulación 
aerocomercial estadounidense- las conexiones on-line alcanzaban aproximadamente el 25% 
de las totales, mientras que actualmente las conexiones inter-line casi no existen. Estos 
cambios responden a las estructuras estratégicas adoptadas por las líneas aéreas, a las 
diferencias de tarifas y, como argumentó Doganis (2002:256), por el incentivo a viajar en 
vuelos de una misma empresa, debido a la masificación de los programas de pasajeros 
frecuentes. Una tercera clasificación, -principalmente inducida por la presencia de los hubs 
azarosos desarrollados por las líneas aéreas de bajo costo- es la realización de conexiones 
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programadas o no programadas. En las conexiones programadas, el equipaje es 
redireccionado entre los aviones por el personal de la línea aérea o del aeropuerto, el pasajero 
tiene un billete único y no tiene necesidad de salir del área estéril de los aeropuertos. En las 
conexiones no programadas, -self-hubbing como se mencionó anteriormente- el pasajero no 
posee un billete unificado, debe que retirar el equipaje para luego volver a ingresarlo y, 
subsecuentemente, debe salir del área estéril del aeropuerto. En estos casos las low-cost 
reducen los costos de handling, los vinculados a las demoras, etc., y esos mismos costos son 
transferidos directamente al pasajero. Por último, las conexiones pueden clasificarse como 
internas o externas al aeropuerto. Las primeras implican el uso de cualquier otro modo de 
transporte para los movimientos de los pasajeros, aunque siempre dentro del predio 
aeroportuario, mientras que las segundas implican el cambio a otro aeropuerto ubicado en la 
misma ciudad o área de influencia, lo que transformaría al viaje en un verdadero viaje 
intermodal –situación no tan inusual en algunas ciudades como Buenos Aires o San Pablo-. 
 
2 LOS HUBS DE AMÉRICA LATINA 
Los trabajos dedicados a analizar la calidad de los hubs o de las conexiones indirectas 
basándose en la definición a nivel línea aérea no son muy frecuentes, aunque últimamente se 
pueden encontrar algunos desarrollos que incluyen una multiplicidad de índices nuevos que 
denotan la falta de consenso en un único método. Este trabajo tiene como objetivo el estudio 
de la calidad de las conexiones indirectas a partir del análisis de la concentración temporal, 
aportando dos rasgos novedosos. Por un lado, la iniciativa se basa en los aeropuertos de 
América Latina y el Caribe. Por el otro, no se toma rigurosamente a ninguno de los modelos 
previamente utilizados, sino que se presenta una metodología con variantes. 
 
2.1 Metodología 
Existen numerosas publicaciones y experiencias de análisis de los hubs, desde la perspectiva 
basada a nivel aeropuertos, dedicados principalmente a indagar cuestiones de concentración 
de tráfico y localización de hubs. Algunos de los trabajos que incluyen a aeropuertos 
latinoamericanos desde esta perspectiva, son los de Martín y Román (2003 y 2004) -enfocado 
en el tema de la localización- y el de Costa et al. (2009) -dedicado a la concentración-. 
 
Por otra parte, los estudios sobre los hubs desde la perspectiva a nivel línea aérea que se 
dedican a estudiar las concentraciones temporales y la calidad de las conexiones indirectas, 
son más nuevos y se destacan por una evolución constante de los métodos utilizados. En ellos 
se estudia la conectividad indirecta, que estaría indicada por la cantidad y calidad de dichas 
conexiones -que se configuran a partir de oleadas de vuelos (Bootsma, 1997)-. 
 
Uno de los primeros trabajos dedicados al estudio de la concentración temporal de los vuelos 
es el de Dennis (1994). En este trabajo, se especificó la cantidad de partidas comprendidas en 
un intervalo de tiempo dado, que sigue a cada uno de los arribos de una línea aérea en un 
aeropuerto determinado. El intervalo temporal es definido como el tiempo transcurrido entre 
el tiempo mínimo de conexión (M) y el tiempo máximo de conexión (T). El M varía para cada 
aeropuerto según el tipo de conexión -entre vuelos domésticos, internacionales o una 
combinación de ambos-, e incluso entre terminales diferentes (Hanlon, 2007). En cambio, el T 
generalmente es definido a criterio del investigador. Dennis (1994) utilizó un radio de 
conectividad que expone las diferencias entre una distribución regular de las frecuencias y la 
que realmente tienen las empresas en un aeropuerto. 
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Sin dudas, uno de los más importantes aportes en este tipo de análisis fue el desarrollado por 
Bootsma (1997) en su tesis doctoral. Debido a que Dennis (1994) no discriminó las partidas 
según el destino -en ese caso, los vuelos hacia a una ciudad muy cercana al aeropuerto donde 
se inició el primer vuelo es tenido en cuenta, incluso si el destino es el mismo aeropuerto de 
origen-, Bootsma (1997) identificó conexiones indirectas atractivas y no atractivas -útiles o 
inútiles, según Hanlon (2007)-. Si bien Bootsma (1997) remarcó que una conexión es 
atractiva por variados factores, se concentró en el desarrollo del factor de desvío (RI). El 
factor de desvío RI es igual a IDT/DTT, donde DTT es la distancia ortográfica directa entre 
dos nodos y el IDT es la distancia ortográfica indirecta entre esos dos puntos a través del hub 
y, al mismo tiempo, estableció un RI máximo (RIM) de 1,25. Si el RI era mayor al RIM, 
entonces esa conexión indirecta era catalogada como no atractiva y era excluida del cálculo. 
En este caso, el RIM se aplica a todas las combinaciones de forma constante. Es posible pensar 
que en realidad el RIM es relativo y puede ser calculado para cada una de las rutas, siempre y 
cuando, se cuente con una matriz de origen y destino (O/D). Igualmente, y para simplificar el 
cálculo, Bootsma tomó valores M y T fijos, perdiendo casos válidos de análisis. 
 
Burghouwt (2007) adoptó la base del desarrollo de Bootsma (1997) con algunas variantes y 
agregados, con el fin de representar mejor a lo que sucede en el “mundo real” frente al 
hipotético. Una diferencia básica es que toma como RIM = 1,4; ya que le agrega un diferencial 
equivalente a los tiempos de despegue y aterrizaje en el hub. Por otro lado, y basándose en 
Lijesen (2003), incluyó la valoración diferencial que tiene para un pasajero, el tiempo de 
espera en tierra frente al mismo tiempo en vuelo, calculada en 2,4; y desarrolló el siguiente 
modelo para medir el índice de conexión indirecta ponderada (WI): 
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donde 1 ≤ R ≤ 1,4 y TI = 0 cuando R > 1,4. 
 
Donde: 
 WI = conexión indirecta ponderada 
 TI = índice de transferencia (función lineal del tiempo de conexión) 
 RI = índice de desvío (función lineal del factor de desvío) 
 Mij = tiempo mínimo de conexión para la conexión j en el aeropuerto i 
 Tj = tiempo máximo de conexión para la conexión j 
 Th = tiempo de conexión en el hub 
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 IDT = distancia ortográfica indirecta 
 DDT = distancia ortográfica directa 
 R = factor de desvío 
 
Burghouwt (2007) adicionó que el WI puede ser agregado de muchas formas, aunque termina 
trabajando con el número total de conexiones indirectas ponderadas (WNX): 
 

∑= WIWNX  

 
Si bien, este método mejora al trabajo realizado por Bootsma (1997) en su intento por 
expresar de forma más fidedigna al “mundo real”, es posible hacer algunas críticas. Por un 
lado, se vuelven a repetir en el análisis el mantenimiento de valores M = 40 minutos y T = 90 
minutos para todos los casos –nuevamente, perdiendo casos válidos de análisis-. Por el otro 
lado, la sumatoria de las conexiones indirectas ponderadas (WI) impide ver con claridad tanto 
la cantidad como la calidad de conexión en un análisis comparativo -no queda claro cuántas 
combinaciones son atendidas y cuál es la calidad de las mismas-, a no ser que los casos 
comparables tengan cantidades de conexión equivalentes.  
 
Si bien el método de Burghouwt (2007) es la base de este análisis, otros autores trabajaron 
sobre la calidad de las conexiones indirectas como Matsumoto et al. (2008) quienes llevaron 
adelante un estudio similar, aunque basado a nivel aeropuerto y no a nivel línea aérea; Danesi 
(2006) quien generó un radio de conectividad diferente al de Dennis (1994), ya que incluye la 
calidad de conexión; y el de Cento (2009), el cual se concentró en generar otro radio de 
conectividad consistente en relacionar los pares de ciudades y frecuencias atractivas que son 
conectadas indirectamente con las conectadas directamente.  
 
2.1.1 Especificaciones del modelo aplicado 
Al analizar la calidad de los hubs latinoamericanos se presentan algunas particularidades que 
quizás no están tan presentes en Europa -territorio base de la mayor parte de los trabajos 
recién citados-. En primer lugar, es posible encontrar grandes diferencias en las características 
aeroportuarias que llevan ineludiblemente a trabajar con valores de M específicos para cada 
aeropuerto, mientras que los valores de T pueden ser comunes para los 60 casos analizados, y 
en este trabajo, T equivale a 180 minutos (ver Tabla 1). La diferencia en los valores responde 
a falencias o ventajas de los aeropuertos. No expresan la calidad hubs operacionales. 
 

Tabla 1: Tiempos mínimos y máximos de conexión. 
 

Hub Código hub M (min.)* T (min.)   Hub Código hub M (min.)* T 

Aeroparque – BA 
(A. Argentinas) AEP-AR 30; 60; x 180   Manaos (Gol) MAO-G3 30; 60; 60 180 

Aeroparque - BA (LAN) AEP-LA 30; 60; x 180   Manaos (TAM) MAO-JJ 30; 60; 60 180 

Antigua (LIAT) ANU-LI x; x; 30 180   Medellín (AVIANCA) MDE-AV 25; 60; 60 180 

Asunción (TAM) ASU-JJ x; 40; 40 180   C. de México (AeroMéxico) MEX-AM 40; 90; 60 180 

Belem (Gol) BEL-G3 30; x; x 180   C. de México (InterJet) MEX-4O 40; 90; 60 180 

Belem (TAM) BEL-JJ 30; x; x 180   C. de México (Mexicana) MEX-MX 40; 90; 60 180 

Bogotá (AVIANCA) BOG-AV 25; 60; 30 180   Managua (TACA) MGA-TA x; x; 30 180 

Brasilia (Gol) BSB-G3 30; 60; 60 180   Miami (American Airlines) MIA-AA 60; 60; 90 180 

Brasilia (TAM) BSB-JJ 30; 60; 60 180   Monterrey (AeroMéxico) MTY-AM 60; 60; 60 180 

Caracas (CONVIASA) CCS-V0 40; 60; 60 180   Montevideo (PLUNA) MVD-PU x; x; 30 180 

Congonhas - SP (Gol) CGH-G3 60; x; x 180   Porto Alegre (Gol) POA-G3 30; 60; 60 180 

Congonhas - SP (TAM) CGH-JJ 60; x; x 180   Porto Alegre (TAM) POA-JJ 30; 60; 60 180 
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Cali (AVIANCA) CLO-AV 30; 60; 60 180   Puerto España (Caribbean) POS-BW x; 60; 60 180 

Confins - BH (Gol) CNF-G3 30; 60; 60 180   C. de Panamá (COPA) PTY-CM x; x; 25 180 

Confins - BH (TAM) CNF-JJ 30; 60; 60 180   Recife (Gol) REC-G3 30; 60; 60 180 

Viracopos - SP (Gol) CPQ-G3 30; x; x 180   Recife (TAM) REC-JJ 30; 60; 60 180 

Viracopos - SP (TAM) CPQ-JJ 30; x; x 180   San Salvador (TACA) SAL-TA x; x; 30 180 

Curitiba (Gol) CWB-G3 30; 60; 60 180   San Pedro Sula (TACA) SAP-TA 30; 30; 60 180 

Curitiba (TAM) CWB-JJ 30; 60; 60 180   Santiago (LAN) SCL-LA 30; 60; 60 180 
Ezeiza - BA (A. 
Argentinas) EZE-AR 30; 60; 60 180   Santos Dumont - RJ (Gol) SDU-G3 x; x; x 180 

Ezeiza - BA (LAN) EZE-LA 30; 60; 60 180   Santos Dumont - RJ (TAM) SDU-JJ x; x; x 180 

Fortaleza (Gol) FOR-G3 30; 60; 60 180   San José (TACA) SJO-TA x; x; 35 180 

Fortaleza (TAM) FOR-JJ 30; 60; 60 180   San Juan - PR (American) SJU-AA 50; 50; 50 180 
Guadalajara 
(Aeroméxico) GDL-AM 50; 50; 50 180   Salvador (Gol) SSA-G3 30; 60; 60 180 

Galeao - RJ (Gol) GIG-G3 60; 60; 60 180   Salvador (TAM) SSA-JJ 30; 60; 60 180 

Galeao - RJ (TAM) GIG-JJ 60; 60; 60 180   Tegucigalpa (TACA) TGU-TA 40; 40; 40 180 

Guarulhos - SP (Gol) GRU-G3 30; 60; 60 180   Tijuana (AeroMéxico) TIJ-AM 40; 60; 60 180 

Guarulhos - SP(TAM) GRU-JJ 30; 60; 60 180   Toluca (InterJet) TLC-4O 30; 60; 60 180 
C. de Guatemala 
(TACA) GUA-TA x 180   Quito (TAME) UIO-EQ 30; 60; 60 180 

Lima (LAN) LIM-LA 30; 90; 60 180   Santa Cruz (AeroSur) VVI-5L 30; 40; 40 180 

Lima (TACA) LIM-TA 30; 90; 60 180           

M (min.)*: Tiempo mínimo de conexión en minutos (doméstico-doméstico; doméstico-intl.; intl.-intl.) 
Fuente: Elaborado en base a Amadeus (http://www.amadeus.net) 

 
En segundo lugar, al ser América Latina y el Caribe una región marginal en relación al 
mercado aerocomercial mundial, y para tener una referencia exógena de comparación -como 
por ejemplo con un hub estadounidense-, se incluyó al hub de American Airlines de Miami -
que no se encuentra en América Latina, aunque brinda muchos vuelos hacia la región-. En 
este cálculo, se tiene en cuenta para las dos ciudades bajo soberanía estadounidense -Miami y 
San Juan de Puerto Rico- los destinos incluidos en la US border preclearance -que lleva a 
realizar los trámites aduaneros en el origen para algunos aeropuertos internacionales (AUA, 
BDA, FPO, NAS, YEG, YHZ, YOW, YUL, YVR, YWG, YYC, YYZ) con el fin de agilizar 
la conexión de vuelos en Estados Unidos- pasan a ser analizados como conexiones 
domésticas-domésticas. 
 
Para este análisis, sólo se consideraron a las conexiones indirectas con una escala, que sean 
conexiones on-line, programadas e internas al aeropuerto (ver punto 1.5). Las operaciones de 
las empresas subsidiarias son incluidas en el cálculo de las líneas aéreas centrales, pero no así 
las empresas aliadas o las compañías con las que se establecen acuerdos de código 
compartido. Los datos corresponden a los vuelos ofrecidos entre el 1 y el 7 de marzo de 2009. 
 
2.1.2 Restricciones aplicadas 
Siguiendo los pasos del modelo de conexión indirecta potenciada desarrollada por Burghouwt 
(2007), se mantiene el coeficiente de percepción de los pasajeros del tiempo en tierra frente al 
tiempo en vuelo de 2,4 -por carecer de esa información para América Latina y el Caribe- y 
también se aplica un factor de desvío. Teniendo en cuenta que el factor de desvío en realidad 
es variable -ya que se relaciona con la densidad de la oferta y el nivel competitividad, y no se 
cuenta con la información de base para calcularlo-, se aplica para este análisis un RIM = 2. 
 
Igualmente, se agregaron otras restricciones con el objetivo de tener un análisis más cercano 
al “mundo real”, intentando evitar la realización de cálculos sobre un espacio puramente 
homogéneo. Por esta razón, se incluyeron algunas características puntuales para cada ruta 
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indirecta relacionadas con el mercado y la geopolítica aerocomercial. Hay que destacar 
nuevamente, que cualquier restricción que se agregue, permite identificar qué rutas son 
atractivas para el pasajero o para el operador y cuáles no lo son.  
 
En primer lugar, y vinculado a la realidad del mercado aerocomercial, en este trabajo se 
entiende como no atractiva a una ruta indirecta ofrecida por una empresa que brinda vuelos 
directos entre los mismos nodos, entendiendo que de esa forma, dicha empresa estaría 
compitiendo contra ella misma y la ruta indirecta pierde de atractivos por parte del operador. 
Esto no se aplica cuando el servicio directo es ofrecido por otra empresa, ya que en este caso, 
la calidad de la conexión indirecta pasa a ser competitivamente estratégica. 
 
En segundo lugar, se clasifican como no atractivas a las conexiones indirectas que no pueden 
ofrecerse porque violan algún tipo de normativa. Por ejemplo, el servicio indirecto entre 
Mendoza (Argentina) y Bariloche (Argentina) vía Santiago (Chile) ofrecido por LAN, podría 
ser atractivo por cumplir con las restricciones recién mencionadas, pero legalmente no está 
permitida su comercialización. En todo caso, los pasajeros pueden realizarla por medio de una 
conexión no programada -excluida en este estudio-. En una situación de mercado desregulado, 
ciertas libertades están vigentes, aunque esto no suceda en muchos casos latinoamericanos. 
 
En tercer lugar, y con el fin de evitar la captura de conexiones indirectas puramente azarosas, 
el presente estudio tiene en cuenta a las rutas indirectas que son ofrecidas en ambos sentidos -
ida y vuelta- con una conexión que se realiza dentro del intervalo temporal acotado por M y 
por T. Se reconoce que puede llegar a haber alguna pequeña distorsión con las empresas 
multi-hubs. 
 
Es destacable que cada una de las restricciones que se agregan enriquece el análisis, aunque 
hace más complejo el cálculo final. Eso explicaría la simplificación y unificación de los 
valores relacionados con las -pocas- restricciones incluidas en trabajos de otros autores sobre 
la calidad de los hubs. El presente trabajo se basa en casi 70.000 frecuencias semanales 
directas, que llevaron a estudiar la situación particular de poco más de 25.000 pares de 
ciudades de forma indirecta y de más de 26 millones de conexiones indirectas posibles. Cada 
restricción que se adiciona tiene que ser verificada para cada uno de estos casos. 
 
2.1.3 Modelo aplicado 
Con estas restricciones alternativas que se agregan, el modelo de Burghouwt (2007) se 
modifica para lograr una mejor adecuación al territorio estudiado, agregando restricciones de 
mercado y de política aerocomercial. Por lo tanto, el modelo aplicado es el siguiente: 
 

IVLC
RITI

WI ***
4,3

*4,2 +
=  

 

siempre que C, L e IV = 1; donde  
 

C = 1, sólo si la misma empresa no tiene un servicio directo entre ambos nodos 
L = 1, sólo si la empresa tiene la libertad legal de ofrecer ese servicio indirecto 
IV = 1, sólo si existe un vuelo en sentido contrario dentro del intervalo M y T 
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donde 1 ≤ R ≤ 2 y WI = 0 cuando R > 2. 
 
Otra diferencia respecto al modelo de Burghouwt (2007), es la forma en la que el WI es 

agregado. En este caso, se calcula la calidad de las conexiones indirectas ( )WNX como:  
 

WIWNX =  para todos los casos donde WI ≠ 0 
 

El valor de WNX expresa la calidad promedio de las conexiones indirectas que utilizan a cada 
uno de los hubs como nodo de conexión. De esta forma, este valor puede agregarse como otro 
índice de comparación entre las calidades de los hubs analizados.  
 
2.2 Resultados 
Los resultados que pueden extraerse de este análisis son variados, aunque por cuestiones de 
espacio disponible, aquí se detallan los más significativos relacionados con la medición de la 
calidad de los hubs latinoamericanos. De hecho, se hace hincapié en dos variables resultantes 
para expresar dicha calidad. 
 
En primer lugar, la Tabla 2 -donde los hubs analizados con valores iguales a cero, fueron 
excluidos- expresa el porcentaje de pares de ciudades que efectivamente cuentan con 
conexiones indirectas atractivas, respecto del total de pares de ciudades que podrían ser 
ligados con conexiones atractivas - no se tuvieron en cuenta a aquellas conexiones indirectas 
que no cumplen con las restricciones, a diferencia de Cento (2009)-. En fin, esta simple idea 
parte de recoger la principal ventaja de la operación a partir de hubs (ver punto 1.2) que en los 
cálculos de calidad de hubs no se explora. 
 
En segundo lugar, se agrega el promedio de conectividad indirecta ponderada (ver Tabla 2) 
que permite analizar con mayor exactitud la calidad de las conexiones que cumplen con los 
requisitos aplicados. La conjunción de ambos cálculos puede encontrarse en el Gráfico 1. 
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Tabla 2: Calidad de conexión indirecta de los hubs de América Latina y Miami (marzo-09). 
 

Orden Hub % de pares* Frecuencias   Orden Hub WNX (prom.) Frecuencias 

1 SJO-TA 75,49% 384   1 CPQ-JJ 82,11% 160 
2 MVD-PU 75,00% 214   2 CCS-V0 76,47% 210 

3 SAL-TA 74,67% 411   3 BEL-JJ 72,78% 236 
4 CGH-G3 72,90% 1.426   4 MAO-G3 70,08% 179 

5 PTY-CM 65,74% 1.079   5 ASU-JJ 68,73% 92 
6 CGH-JJ 64,55% 1.392   6 SAL-TA 67,58% 411 

7 REC-G3 63,16% 335   7 GUA-TA 67,47% 260 
8 BSB-G3 62,20% 1.015   8 CLO-AV 67,33% 412 

9 BSB-JJ 60,85% 1.106   9 CWB-JJ 65,61% 456 
10 FOR-JJ 57,14% 320   10 FOR-JJ 65,41% 320 

11 GRU-G3 56,88% 895   11 ANU-LI 64,70% 287 
12 LIM-TA 55,32% 307   12 SAP-TA 64,33% 158 

13 CWB-JJ 50,00% 456   13 MAO-JJ 63,77% 168 
14 EZE-LA 50,00% 262   14 POA-JJ 62,72% 391 

15 CNF-G3 48,57% 622   15 SSA-G3 62,18% 483 
16 POA-G3 47,62% 478   16 LIM-TA 61,75% 307 

17 BOG-AV 46,42% 1.964   17 SJO-TA 61,71% 384 
18 CWB-G3 45,95% 525   18 TIJ-AM 61,44% 218 

19 ASU-JJ 45,45% 92   19 REC-JJ 61,03% 327 
20 SSA-G3 43,24% 483   20 FOR-G3 59,73% 278 

21 MEX-AM 42,92% 2.164   21 VVI-5L 59,59% 179 
22 TLC-4O 42,86% 234   22 BEL-G3 59,27% 206 

23 AEP-LA 41,67% 322   23 MVD-PU 59,00% 214 
24 GRU-JJ 41,67% 1.341   24 SSA-JJ 58,80% 627 

25 POS-BW 41,38% 514   25 BSB-G3 56,40% 1.015 
26 GIG-G3 41,28% 1.052   26 PTY-CM 56,24% 1.079 

27 GIG-JJ 40,63% 913   27 GRU-G3 55,02% 895 
28 SAP-TA 40,00% 158   28 BSB-JJ 54,95% 1.106 

29 UIO-EQ 36,84% 415   29 CWB-G3 54,31% 525 
30 SCL-LA 36,10% 1.046   30 MDE-AV 54,28% 402 

31 ANU-LI 35,90% 287   31 EZE-LA 53,92% 262 
32 MTY-AM 35,42% 652   32 AEP-LA 52,88% 322 

33 MDE-AV 33,33% 402   33 SJU-AA 51,85% 806 
34 REC-JJ 33,33% 327   34 UIO-EQ 50,88% 415 

35 MIA-AA 32,62% 3.532   35 AEP-AR 50,69% 816 
36 SJU-AA 29,20% 806   36 SCL-LA 50,64% 1.046 

37 MEX-MX 28,88% 2.079   37 BOG-AV 50,45% 1.964 
38 MAO-G3 28,57% 179   38 POA-G3 50,38% 478 

39 BEL-G3 27,78% 206   39 CNF-G3 50,04% 622 
40 FOR-G3 27,27% 278   40 GDL-AM 50,02% 632 

41 AEP-AR 26,56% 816   41 POS-BW 49,62% 514 
42 CPQ-JJ 25,00% 160   42 LIM-LA 49,44% 932 

43 POA-JJ 25,00% 391   43 GRU-JJ 49,11% 1.341 
44 BEL-JJ 23,81% 236   44 MEX-AM 48,71% 2.164 

45 LIM-LA 23,32% 932   45 CGH-G3 48,50% 1.426 
46 SSA-JJ 21,35% 627   46 MEX-MX 47,92% 2.079 

47 GDL-AM 20,34% 632   47 GIG-JJ 47,19% 913 
48 CLO-AV 20,00% 412   48 CGH-JJ 47,03% 1.392 

49 GUA-TA 19,35% 260   49 MEX-4O 47,00% 316 
50 MEX-4O 19,18% 316   50 GIG-G3 47,00% 1.052 

51 VVI-5L 18,37% 179   51 REC-G3 46,82% 335 
52 MAO-JJ 17,65% 168   52 TLC-4O 46,69% 234 

53 EZE-AR 7,63% 250   53 MIA-AA 46,38% 3.532 
54 TIJ-AM 5,88% 218   54 MTY-AM 45,88% 652 

55 CCS-V0 3,85% 210   55 EZE-AR 40,06% 250 

* % de pares de ciudades conectadas indirectamente respecto del total de pares de ciudades atractivas. 
Fuentes: Elaborado a partir de la información de itinerarios de las empresas. 
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Gráfico 1: La calidad de los hubs medida a partir del porcentaje de pares de ciudades 
efectivamente conectadas y la conectividad indirecta ponderada. 

 
Si bien no es un objetivo de este artículo la construcción de categorías, ni la definición de 
cuáles son o no son hubs, los datos expuestos corroboran la existencia de calidades 
diferenciales entre ellos. La conjunción de los valores de calidad expresados en el Gráfico 1 
permite destacar al hub de TACA en San Salvador como el de mejor calidad y el de 
Aerolíneas Argentinas en Ezeiza (Buenos Aires) como el de peor calidad. Las tres principales 
causas que justifican la diferenciación de la calidad de los hubs responden al diseño de los 
itinerarios de las empresas, a los tiempos mínimos de conexión presentes en cada aeropuerto y 
al número relativo de conexiones que incluyen trámites aduaneros -conexiones entre vuelos 
internacionales y domésticos-. El caso del hub EZE-AR es paradigmático, ya que la gran 
mayoría de las conexiones establecidas no requieren la realización de trámites aduaneros y los 
tiempos mínimos de conexión están dentro del promedio de todos los aeropuertos analizados. 
 
El estudio de la calidad de los hubs, como el desarrollado aquí, puede ser útil para distintas 
cuestiones relacionadas con el dinamismo del mercado aerocomercial latinoamericano. Las 
acciones de los gobiernos, según la lógica de hub aquí adoptada, pueden favorecer a la 
expansión de los aeropuertos o a diseñarlos de forma de incentivar la localización de hubs, 
aunque no pueden obligar a las empresas a montar un sistema complejo de oleadas o 
incrementar la eficiencia de las operaciones. Debido a que el establecimiento de un hub de 
alta calidad incrementa la accesibilidad de un determinado lugar y se convierte en un factor de 
atracción de actividades (Hanlon, 2007:126), se puede llegar a producir un doble efecto 
simultáneo donde se registren más inversiones y dinamismo económico en cierta ciudad y al 
mismo tiempo, se incremente la generación y atracción de pasajeros fortaleciendo el 
funcionamiento de un determinado hub. Esto ya ocurre en otras ciudades que cuentan con 
hubs de alta calidad –por ejemplo, Dubai y Singapur (Lohmann et al., en prensa), y la Ciudad 
de Panamá que es un buen ejemplo latinoamericano donde el gobierno nacional apoya 
decididamente con ventajas para actores absolutamente diversos.  
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3 CONCLUSIONES 
Es complicado medir la calidad de los hubs, partiendo de las múltiples definiciones del 
término, de las variadas alternativas, y de los modelos surgidos desde todas las ópticas 
posibles. Sin embargo, dentro de la acepción que define a los hubs basándose a nivel línea 
aérea, han surgido interesantes metodologías con el fin de medir y comparar calidades 
diferenciales de hubs a partir del análisis de la configuración temporal de los mismos. Estos 
últimos años se caracterizaron por un avance acelerado en la publicación de propuestas 
mejoradoras para llevar adelante esa tarea. En ese sentido, este estudio exploratorio pretende 
hacer una colaboración modesta en dicho debate, con la originalidad de basarse en una región 
que frecuentemente no es tenida en cuenta, ni relevada, ni analizada con las técnicas más 
novedosas. Es destacable que al tomar territorios de referencia diferentes, surgen necesidades 
de ajustes de modelos que parecen ser universales, aunque siguen y tienen impregnadas a las 
lógicas de los mercados aerocomerciales donde esas investigaciones se producen. 
 
Los cálculos realizados en este análisis exponen situaciones muy diversas de calidad de los 
hubs latinoamericanos, impidiendo la generación de tendencias que permitan vincular las 
dimensiones de las operaciones con la calidad existente en los hubs o cualquier otra relación 
de este tipo. Sin embargo, los datos presentados pueden ser útiles para otros colegas 
investigadores, funcionarios públicos y empresarios, debido a la ausencia de bases similares. 
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RESUMEN 
En este trabajo se propone una metodología para determinar las empresas con potencial para generar carga aérea 
de comercio exterior, y se aplica al caso del Estado de Querétaro.  
 
La base para determinar este potencial fue a través de la aplicación de un sistema de información geográfica 
(SIG). Mediante éste se determinó el área de influencia a considerar y se revisó el tipo de infraestructura 
carretera entre dichas empresas y el aeropuerto de Querétaro.  
 
La ubicación de las empresas fue comparada contra el área de influencia del aeropuerto, y sus insumos y 
productos contra las principales mercancías transportadas comúnmente por el modo aéreo. Es decir se determinó 
un patrón de referencia (perfil) de las empresas mexicanas que actualmente mueven productos e insumos de 
comercio exterior por vía aérea y después se determinó que empresas, dentro del área de influencia delimitada, 
concordaban con dicho patrón.  
 
La infraestructura carretera además de delimitar el área de influencia, sirvió para determinar la accesibilidad de 
las diferentes empresas hacia el aeropuerto en cuestión. 
 
Mediante esta metodología también se determinaron los distintos tipos de cargas con potencial de comercio 
exterior (en términos de capítulos arancelarios); y se midió el nivel de accesibilidad de las empresas con 
potencial, hacia y desde el aeropuerto de Querétaro (en términos de tiempo).  
 
Los resultados y análisis derivados de la aplicación de la metodología pueden ayudar a reforzar políticas públicas 
en el ámbito del desarrollo territorial y de la planeación. 
 
ABSTRACT 
In this paper is proposed a methodology in order to determine the companies with foreign trade air cargo 
potential, and it is applied to the State of Queretaro 
 
This methodology is supported by a geographical information system (GIS). Through the GIS the hinterland of 
the airport was determined, and the road accessibility among the companies and the Queretaro airport was 
reviewed.  
 
The company locations were compared with the airport hinterland, and the inputs and products were compared 
with the main merchandise commonly hauled by air transport. In other words, it was determined a reference 
pattern (profile) of the Mexican companies that nowadays transport their inputs and products of foreign trade by 
air; and after it was determined which companies inside the hinterland agree with that pattern.  
 
The road infrastructure besides establishing the hinterland boundaries, also assisted to determine the accessibility 
among the companies and the airport.  
 
Through this methodology also the different kinds of cargos with air foreign trade potential were determined 
(commodity code); and it was measured the accessibility level among the companies with potential and the 
Queretaro airport (accessibility time). 
 
The results and analysis emanated from the application of this methodology could help to reinforce the public 
policies for territorial development and planning. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Justificación 
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes14 mexicano señala, en relación con 
su sistema aeroportuario, que existe la problemática de mantener en operación aeropuertos 
deficitarios pero que resultan necesarios para su desarrollo regional. Además, dentro de las 
estrategias del Programa, se señala la importancia del desarrollo de los aeropuertos regionales; 
y en sus objetivos se busca facilitar la interconexión de la infraestructura aeroportuaria para 
contribuir a la consolidación del sistema multimodal del transporte. 
 
En este trabajo se establece una metodología que puede aplicarse a aquellos aeropuertos con 
poca actividad de carga aérea, con el propósito de determinar objetivamente a empresas con 
potencial para generar flujos de carga aérea internacional. Mediante esta información se puede 
fomentar el desarrollo de estos flujos, con lo que finalmente se propiciaría el desarrollo de 
dichos aeropuertos y su región.  
 
El aeropuerto de Querétaro, en México, es un buen ejemplo de una instalación con reducido 
movimiento de carga aérea. Durante 2008, movilizó 1,975.1 toneladas de comercio exterior15 
y 968.5 toneladas de comercio doméstico, por lo que en total manejó flujos de carga aérea con 
un monto total de 2,943.6 toneladas; lo que representa menos de la mitad del 1% del total de 
carga transportada en servicio doméstico e internacional por todos los aeropuertos de México, 
durante dicho periodo (Tabla 1).  
 
Una situación similar se observa en la gran mayoría de los aeropuertos mexicanos, como se 
aprecia en la Tabla 1 y en su representación gráfica (Figura 1). Tan sólo cuatro aeropuertos: 
México, Guadalajara, Monterrey y Mérida, acumulan más del 80% del total de carga aérea 
manejada por toda la red mexicana. De los 63 aeropuertos nacionales que tuvieron actividad 
de carga aérea durante 2008, 55 manejaron individualmente menos del uno por ciento del total 
de la red.  
 
Durante 1997 se realizó una encuesta sobre el movimiento de carga de mercancías de alta 
densidad económica y baja densidad física, generada por la industria establecida en las 
ciudades más importantes del Estado de Querétaro (Heredia y Aguerrebere, 1998), con el 
propósito de conocer la factibilidad de un servicio aéreo regional o alimentador que pudiera 
atenderlo. Dentro de las conclusiones de esta encuesta se detectó un mercado potencial para 
un servicio integrado de transporte, en donde una aerolínea sería el componente central.  
 
Posteriormente, en un estudio de mercado para una terminal intermodal en Querétaro 
(Morales y de la Torre, 2006), aunque enfocado al movimiento de contenedores marítimos y 
terrestres, se detectó carga doméstica y de comercio exterior con potencial de consolidación 
para ser manejada por el aeropuerto de Querétaro.  
 
Aunque en ninguno de los casos anteriores fue aplicado un sistema de información geográfica 
(SIG), recientemente se utilizó, con el objeto de estimar demandas potenciales y rutas de 
acceso, pero aplicado al caso de pasajeros (Chías, et. al., 2007).  
 
                                                 
14 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, SCT, México, 2007. 
 
15 Dicho comercio lo realizó con siete ciudades de los Estados Unidos y una de Canadá.  
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Tabla 1: Flujos de comercio doméstico y exterior en los aeropuertos mexicanos durante 2008 
AEROPUERTO

DOMÉSTICA COMERCIO TOTAL DEL ACUMULADO
EXTERIOR TOTAL

1 MÉXICO 89,494.3 261,251.9 350,746.2 50.685% 50.685%
2 GUADALAJARA 35,107.7 104,549.5 139,657.2 20.181% 70.867%
3 MONTERREY 15,516.1 22,955.0 38,471.1 5.559% 76.426%
4 MÉRIDA 8,990.7 22,952.6 31,943.3 4.616% 81.042%
5 TOLUCA 4,329.0 20,803.8 25,132.8 3.632% 84.674%
6 SAN LUIS POTOSI 17,853.9 173.4 18,027.3 2.605% 87.279%
7 CANCÚN 8,110.3 8,239.7 16,350.0 2.363% 89.642%
8 TIJUANA 11,972.8 54.6 12,027.4 1.738% 91.380%
9 HERMOSILLO 5,886.1 168.5 6,054.6 0.875% 92.255%

10 CULIACÁN 5,922.9 1.8 5,924.7 0.856% 93.111%
11 CHIHUAHUA 3,545.9 1,425.6 4,971.5 0.718% 93.830%
12 SALTILLO 292.4 3,841.5 4,133.9 0.597% 94.427%
13 SAN JOSÉ DEL CABO 3,138.2 503.2 3,641.4 0.526% 94.953%
14 VILLAHERMOSA 3,382.6 0.2 3,382.7 0.489% 95.442%
15 QUERÉTARO 968.5 1,975.2 2,943.7 0.425% 95.867%
16 CIUDAD JUÁREZ 2,715.4 120.9 2,836.3 0.410% 96.277%
17 MAZATLÁN 1,968.2 476.9 2,445.1 0.353% 96.631%
18 OAXACA 2,149.0 0.9 2,149.9 0.311% 96.941%
19 PUERTO VALLARTA 1,202.8 781.5 1,984.3 0.287% 97.228%
20 MEXICALI 1,980.1 0.2 1,980.3 0.286% 97.514%
21 LA PAZ 1,725.0 12.2 1,737.2 0.251% 97.765%
22 DEL BAJÍO 1,072.9 292.9 1,365.8 0.197% 97.963%
23 VERACRUZ 1,348.0 2.6 1,350.6 0.195% 98.158%
24 CIUDAD OBREGÓN 1,219.5 0.0 1,219.5 0.176% 98.334%
25 TUXTLA GUTIÉRREZ 1,099.2 0.0 1,099.2 0.159% 98.493%
26 TAPACHULA 907.0 0.0 907.0 0.131% 98.624%
27 ACAPULCO 816.1 18.2 834.3 0.121% 98.744%
28 TAMPICO 811.4 0.3 811.6 0.117% 98.862%
29 TORREÓN 722.4 73.0 795.4 0.115% 98.977%
30 CHETUMAL 753.0 0.0 753.0 0.109% 99.085%
31 CIUDAD DEL CARMEN 601.8 6.1 607.9 0.088% 99.173%
32 REYNOSA 531.3 0.0 531.3 0.077% 99.250%
33 PUEBLA 496.8 25.2 522.0 0.075% 99.326%
34 MINATITLÁN 502.8 0.0 502.8 0.073% 99.398%
35 ZIHUATANEJO 326.6 155.3 481.9 0.070% 99.468%
36 BAHÍAS DE HUATULCO 446.8 0.2 447.0 0.065% 99.532%
37 NUEVO LAREDO 430.1 0.0 430.1 0.062% 99.595%
38 AGUASCALIENTES 369.9 8.1 378.0 0.055% 99.649%
39 COZUMEL 252.2 98.9 351.1 0.051% 99.700%
40 ZACATECAS 213.3 36.5 249.8 0.036% 99.736%
41 MATAMOROS 238.8 0.0 238.8 0.035% 99.771%
42 DURANGO 225.7 0.3 226.1 0.033% 99.803%
43 PUERTO ESCONDIDO 195.6 0.0 195.6 0.028% 99.831%
44 CIUDAD VICTORIA 183.3 0.0 183.3 0.026% 99.858%
45 MORELIA 162.5 3.4 165.9 0.024% 99.882%
46 CUERNAVACA 124.7 0.0 124.7 0.018% 99.900%
47 TEPIC 102.7 0.0 102.7 0.015% 99.915%
48 LÁZARO CÁRDENAS 97.5 0.0 97.5 0.014% 99.929%
49 COLIMA 90.2 0.0 90.2 0.013% 99.942%
50 POZA RICA 84.2 0.0 84.2 0.012% 99.954%
51 MANZANILLO 79.0 0.4 79.4 0.011% 99.966%
52 AEROPUERTO DEL NORTE 65.0 0.0 65.0 0.009% 99.975%
53 LORETO 56.3 1.1 57.4 0.008% 99.983%
54 URUAPAN 42.8 0.0 42.8 0.006% 99.989%
55 JALAPA 33.2 0.0 33.2 0.005% 99.994%
56 LOS MOCHIS 24.5 0.0 24.5 0.004% 99.998%
57 MONCLOVA 4.5 0.1 4.6 0.001% 99.998%
58 COAHUILA 4.5 0.0 4.5 0.001% 99.999%
59 PUERTO PEÑASCO 2.0 0.1 2.2 0.000% 99.999%
60 CAMPECHE 2.2 0.0 2.2 0.000% 99.999%
61 PIEDRAS NEGRAS 1.1 0.0 1.1 0.000% 99.999%
62 GUAYMAS 0.8 0.0 0.8 0.000% 99.999%
63 CELAYA 0.2 0.0 0.2 0.000% 100.000%

TOTALES 240,994.2 451,011.7 692,005.9 100.000%

CARGA (toneladas) PORCENTAJE

 
Fuente: Elaboración propia con base en archivos estadísticos de operaciones aeroportuarias elaborados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 
1.2 Objetivo 
El objetivo general es establecer una metodología para determinar las empresas con potencial 
para generar carga aérea de comercio exterior.  
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Los objetivos particulares son:  
� Aplicar la metodología en el caso del Estado de Querétaro. 
� Determinar el tipo de carga aérea que las empresas con potencial manejarían. 
� Identificar el tipo de interconexión carretera entre las empresas con potencial y el 

aeropuerto de Querétaro, con objeto de determinar en su caso, las necesidades de mejora 
en dicha infraestructura. 
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Figura 1: Participación porcentual en los flujos de comercio doméstico y exterior de los 

aeropuertos mexicanos durante 2008 
Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla 1. 

Nota: El número de identificación de cada aeropuerto corresponde al señalado en la Tabla 1. 
 
1.3 Metodología 
La base para determinar el potencial para generar carga aérea de comercio exterior será 
mediante la aplicación de un SIG; con objeto de determinar el área de influencia del 
aeropuerto y para determinar el tipo de infraestructura carretera que vincula a dichas empresas 
con el aeropuerto de interés. Para determinar las empresas con potencial, se utilizaron 
parámetros relacionados con su ubicación espacial, el tipo de insumos que utilizan para sus 
procesos y los productos que generan. 
  
La ubicación de las empresas será comparada contra el área de influencia del aeropuerto; y 
sus insumos y productos contra las principales mercancías transportadas comúnmente por el 
modo aéreo. Es decir se determinará un patrón de referencia (perfil) de las empresas que 
actualmente mueven productos e insumos de comercio exterior por vía aérea y después se 
determinará qué empresas, dentro del área de influencia delimitada, concuerdan con dicho 
patrón.  
 
La infraestructura carretera además de delimitar el área de influencia, servirá para determinar 
la accesibilidad de las diferentes empresas hacia el aeropuerto en cuestión. Los pasos seguidos 
para determinar las empresas con potencial para generar carga aérea son los siguientes 
(Herrera, 2008): 
 
1. Obtener el Directorio Maestro Empresarial, más reciente, del estado de interés. 
2. Procesar y depurar la base de datos.  
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3. Delimitar el área de influencia del aeropuerto de interés. 
4. Integrar al SIG la información del Directorio Maestro Empresarial depurado y del 

área de influencia. 
5. Mediante el SIG, aplicar los criterios para la determinación de las empresas con 

potencial de carga aérea. 
6. Analizar los resultados. 
7. Elaborar conclusiones y recomendaciones. 
 
En el inciso 3 se desarrolla cada uno de estos pasos, aplicados en particular al Estado de 
Querétaro. 
 
2 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
2.1 Visión compartida 
Mediante este trabajo, al determinar las empresas con potencial para generar carga aérea de 
comercio exterior, se busca construir una visión compartida entre el administrador del 
aeropuerto; las empresas con potencial; las autoridades federales responsables de la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura carretera que vincula a las empresas 
detectadas con el aeropuerto; las autoridades estatales y municipales, responsables de las 
vialidades y accesos entre las empresas con potencial y el aeropuerto; y de los involucrados en 
el desarrollo urbano-territorial, ambiental y social, con el fin de impulsar el fortalecimiento 
del aeropuerto y su área de influencia, como parte de un desarrollo urbano- ambiental 
convergente, corresponsable y sustentable. 
 
En particular en este trabajo se identificó como espacio de encuentro, entre el aeropuerto y su 
área de influencia, a la carga con potencial para ser transportada por el modo aéreo, lo que 
para las empresas se traduce en sus insumos y productos generados. Tanto para el aeropuerto 
como para las empresas, mientras mayores sean los volúmenes de estos insumos y 
mercancías, mayores serán sus ingresos y utilidades, lo cual representa un punto de 
convergencia. Desde luego los beneficios no son únicamente para el aeropuerto y las 
empresas con potencial, dado que las ciudades o localidades en donde se ubican dichas 
empresas, proveen de mano de obra a dichas empresas, generando empleo y mejores 
servicios.  
 
2.2 El desarrollo estratégico y los SIG 
El transporte como actividad humana y medio que posibilita la articulación e integración 
regional, así como el intercambio de bienes e ideas entre poblaciones, es por naturaleza un 
fenómeno  geográfico; de aquí que la dimensión espacial del transporte adquiere la categoría 
de elemento fundamental en los procesos de planeación, en la formulación de proyectos de 
inversión y como uno de los criterios básicos en los análisis que sustentan la resolución de los 
tomadores de decisiones (Backhoff y García, 1992). 
 
En la actualidad y derivadas de los avances tecnológicos computacionales existen 
herramientas diseñadas específicamente para facilitar y apoyar las tareas relacionadas con: el 
manejo de grandes bases de datos; la selección de información específica (filtros); y la 
visualización y/o representación del espacio y tiempo, con objeto de facilitar el análisis 
espacial. A estas herramientas se les conoce como sistemas de información geográfica (SIG). 
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Las aplicaciones de los SIG incluyen desde luego al modo aéreo y a su infraestructura, en este 
caso a los aeropuertos, además el detalle que manejan es muy amplio; puede ir desde el 
ámbito local, para avanzar después al regional y nacional, y llegar incluso a la escala global. 
Adicionalmente, su flexibilidad permite el manejo de otras variables, como serían por 
ejemplo, la infraestructura carretera que vincula al aeropuerto con las ciudades y los centros 
productivos, la ubicación de las empresas con potencial de carga aérea, y los diferentes tipos 
de mercancías a ser transportadas.  
 
Al identificar a las empresas con potencial para generar carga aérea es posible impulsar el 
desarrollo de estos flujos en los aeropuertos, en particular para aquellos con poca actividad; 
por ejemplo, mediante incentivos o apoyos a las empresas detectadas y en caso necesario, a 
través de la implementación de mejoras a la infraestructura de sus accesos. Esto desde luego 
generará beneficios para las empresas (mayores ventas); por otro lado, también beneficiará a 
los aeropuertos16 y a las aerolíneas que ofrecen los servicios para el movimiento de carga; 
además, se propiciará la generación de nuevos empleos.  
 
Con lo anterior se busca mejorar la planeación estratégica del estado o región en cuestión, 
determinando por ejemplo, la mejor ubicación de sus parques industriales, y sustentando su 
legislación para que oriente el crecimiento espacial de la industria, con objeto de crear 
espacios regionales mejor articulados y con auge económico, corredores industriales 
dinámicos, flujos continuos de mercancías, y mejor calidad de vida para sus habitantes. 
 
3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL CASO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO 
3.1 Obtener el Directorio Maestro Empresarial, más reciente, del Estado de Querétaro 
La información de las empresas para el desarrollo del proyecto, se obtuvo del Directorio 
Maestro Empresarial (DIME) del Estado de Querétaro17; generado por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable de la entidad. Se trata de una base de datos que contiene  información 
de todas las empresas del Estado de Querétaro.  
 
La versión con la que se trabajo contiene información con fechas de actualización de 2007. Se 
trata de una base de datos que contiene información de 1,796 empresas del Estado de 
Querétaro. Los datos para cada empresa (24 parámetros) en este directorio son: nombre de la 
empresa; calle y número; colonia; código postal; número telefónico; número de fax; 
municipio; estado; correo electrónico; página web; subsector; sector; tamaño18; certificados de 
calidad; director o gerente; productos; insumos; proceso primario; proceso secundario; 
productos exportados; país al que exporta; insumos importados; país del que importa; y fecha 
de actualización de la información. 
 
 
 

                                                 
16 En particular para los aeropuertos deficitarios, los nuevos ingresos podrían disminuir el monto de los subsidios 
o eliminarlos. 
 
17 Referencia: www.queretaro.gob.mx/sedesu/deseco/esteco/oporneg/dime.htm 
 
18 Se detectaron cuatro tamaños: grande, mediana, pequeña y micro. 
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3.2 Procesar y depurar la base de datos  
En esta etapa básicamente se eliminaron los registros duplicados o incorrectos, por lo que el 
número de empresas de la base de datos original se modificó. En esta etapa un elemento 
crucial fue la identificación adecuada de los códigos postales (CP) de cada empresa, dado que 
estos constituyeron el elemento de enlace para su posterior georreferenciación.  
 
Además, con objeto de actualizar los datos de algunas empresas, se incorporó información 
más reciente (del 2009) de empresas que realizan comercio exterior. Los datos utilizados se 
obtuvieron de un archivo proporcionado también por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del Estado de Querétaro. El archivo utilizado está conformado por 372 empresas y su 
contenido es similar al del DIME.  
 
Por otro lado, se incorporó información complementaria para cada registro de empresa, en 
particular para cada código postal se determinó la AGEB19 correspondiente, con objeto de 
establecer su ubicación geoespacial. Adicionalmente, se incorporó la clasificación de los 
productos fabricados y de los insumos requeridos por sus procesos, de acuerdo con el capítulo 
arancelario de dos dígitos20 correspondiente. Al final de esta etapa se obtuvo una base de 
datos conformada por 1,323 empresas.   
 
3.3 Delimitar el área de influencia del aeropuerto de Querétaro 
Para determinar el área de influencia se utilizó el método de accesibilidad espacial, también 
conocido como de isócronas de recorrido (González, 2007).   
 
La principal ventaja de este método es que determina el área de influencia con gran precisión, 
pero además ofrece la posibilidad de cuantificar la accesibilidad no sólo en términos de 
distancia sino también en cuanto a tiempo de acceso. Al medir esta característica (en términos 
de tiempo promedio de acceso) lo que se está cuantificando es el nivel de calidad para llegar 
al aeropuerto por parte de las empresas. Este nivel puede servir como guía para ayudar a 
determinar en donde se requiere mejorar o incorporar nueva infraestructura carretera.      
 
En la Figura 2 se muestra el área de influencia del aeropuerto de Querétaro. Observe como 
esta área abarca la mayor parte del Estado de Querétaro, pero también se extiende a otros 
cuatro estados (Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y México).    
 

                                                 
19 La AGEB o Área Geoestadística Básica, es un área geográfica que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) con propósitos operativos de levantamiento de información. Dependiendo de 
las características que presenta, se clasifica en dos tipos: urbana y rural. La primera es el área geográfica ocupada 
por un conjunto de manzanas que generalmente son de 1 a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas, 
etcétera; este tipo de AGEB se asigna en áreas geográficas de localidades que tengan una población igual o 
mayor a 2,500 habitantes. La segunda (rural) es una extensión territorial que puede llegar a tener hasta 10,000 
hectáreas y contener un conjunto de localidades con menos de 2,500 habitantes cada una, asentadas en terreno de 
uso generalmente agropecuario o forestal.  
Fuente: http://jweb.inegi.org.mx/niveles/jsp/Guia_del_Sistema.pdf, pp. 3 y 6.  
 
20 Clave de un sistema para la nomenclatura de productos, desarrollado por la Organización Mundial de 
Aduanas. Su finalidad es la creación de un estándar multi-propósito para la clasificación de los bienes que se 
comercian a nivel mundial. Actualmente está en uso por más de 200 países como base para el cobro de 
impuestos de importación. También es utilizado para la recolección de estadísticas de comercio internacional y 
para el establecimiento de políticas arancelarias. 
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Figura 2: Área de influencia del aeropuerto de Querétaro 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Se representa la división municipal de Querétaro y de las entidades circundantes. 

 
3.4 Integrar al SIG la información del Directorio Maestro Empresarial depurado y del 

área de influencia 
Se integró al SIG la información del Directorio Maestro Empresarial modificado (obtenido en 
el paso 3.2) y el área de influencia establecida en el inciso anterior, ver Figura 3. 
 

 
Figura 3: Ubicación de las empresas del Estado de Querétaro (puntos rojos) y área de 

influencia del aeropuerto de Querétaro (polígono rojo) 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología establecida. 
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Observe cómo todas las empresas queretanas quedan comprendidas dentro del área de 
influencia del aeropuerto bajo estudio; y también cómo gran parte de ellas se concentran 
dentro y alrededor de la ciudad de Querétaro. Adicionalmente, se observa que una parte 
significativa se ubica dentro de los municipios de Querétaro, El Marqués, San Juan del Río y 
Corregidora.  
 
3.5 Mediante el SIG, aplicar los criterios para la determinación de las empresas con 

potencial de carga aérea 
Los criterios aplicados a las empresas del Estado de Querétaro fueron los siguientes: 

a) Las ubicadas dentro del área de influencia de su aeropuerto y 
b) Las que producen mercancías que corresponden a los capítulos arancelarios 
comúnmente movidos por el modo aéreo y/o 
c) Aquellas que requieren insumos que corresponden a los capítulos arancelarios 
comúnmente movidos por el modo aéreo. 

 
Para determinar los incisos b y c, se realizó una revisión de los productos (por capítulo 
arancelario) que se movieron comúnmente en exportaciones e importaciones (desde y hacia 
México), respectivamente, por el modo aéreo durante 2007. De esta revisión se seleccionaron 
los 45 principales capítulos arancelarios, tanto para exportaciones como para importaciones, 
los que comprenden casi la totalidad de estos flujos en términos de valor económico, dado que 
representan el 99.59 y el 98.92% respectivamente (Tabla 2). La descripción de los capítulos 
arancelarios señalados en la Tabla 2 se presenta en la Tabla 3; los resultados de este inciso se 
observan en la Figura 4. 
 
3.6 Análisis de los resultados 
En general las 1,323 empresas e industrias del Estado de Querétaro se ubican en 11 de sus 18 
municipios; sin embargo, en tan sólo dos de ellos se concentra el 80% de su planta industrial, 
siendo el municipio principal Querétaro (68.2%), siguiéndole en importancia El Marqués 
(11.7%). Un segundo grupo de municipios, con menos actividad industrial, lo forma San Juan 
del Río, con una participación de 9.1% y Corregidora, con 8%. Como se observa estos cuatro 
municipios concentran la mayor parte de la actividad industrial de Querétaro (el 97.1%).  
 
Los otros siete municipios con actividad empresarial contribuyen cada uno en forma 
individual con menos del 1% del total estatal, dichos municipios en orden de importancia son: 
Pedro Escobedo, Colón, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Cadereyta de Montes, Amealco de 
Bonfil y Huimilpan.  
 
Del total de 1,323 empresas en Querétaro, se detectaron 938 con potencial para generar carga 
aérea de comercio exterior, esto significa aproximadamente siete de cada diez empresas; de 
las cuales 152 sólo participarían en el sentido de las exportaciones, 310 sólo en importaciones 
y 476 en ambos flujos. Debido a que participarían en los dos sentidos de los flujos de 
comercio exterior, las 476 empresas con ambos flujos, exportaciones e importaciones, son las 
que tendrían más probabilidades de manejar comercio exterior por vía aérea.   
 
El área de influencia del aeropuerto de Querétaro no incluye la totalidad de este Estado 
(Figura 2); excluye una extensión significativa del noreste de la entidad. No incluye a la 
totalidad del municipio de Landa de Matamoros; de los municipios de Jalpan de Serra y 
Arroyo Seco incluye muy poco de su territorio; también excluye una porción importante del 
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municipio de Pinal de Amoles; y de Cadereyta de Montes sólo excluye una diminuta porción 
de su extensión.  
 

Tabla 2: Exportaciones e importaciones aéreas de México (2007) 

Capítulo Porcentaje Capítulo Porcentaje
arancelario Individual Acumulado acumulado arancelario Individual Acumulado acumulado

85 3,443.584 3,443.584 33.48% 85 7,396.191 7,396.191 32.39%
84 3,015.029 6,458.613 62.80% 84 4,470.804 11,866.995 51.98%
71 1,046.677 7,505.289 72.98% 30 2,721.589 14,588.584 63.90%
30 559.942 8,065.231 78.42% 90 1,575.120 16,163.704 70.79%
88 557.968 8,623.200 83.84% 29 1,129.255 17,292.959 75.74%
90 509.261 9,132.461 88.80% 71 976.629 18,269.587 80.02%
29 138.592 9,271.053 90.14% 88 667.192 18,936.780 82.94%
99 92.238 9,363.291 91.04% 62 435.932 19,372.712 84.85%
87 82.780 9,446.071 91.85% 61 304.413 19,677.125 86.18%
98 70.568 9,516.640 92.53% 39 271.814 19,948.939 87.37%
95 60.945 9,577.584 93.12% 82 209.313 20,158.252 88.29%
39 58.478 9,636.062 93.69% 91 205.905 20,364.156 89.19%
37 58.018 9,694.080 94.26% 38 191.253 20,555.409 90.03%
27 55.438 9,749.518 94.80% 98 177.125 20,732.533 90.80%
3 54.254 9,803.772 95.32% 73 167.995 20,900.528 91.54%

62 34.870 9,838.643 95.66% 99 154.133 21,054.661 92.22%
94 32.107 9,870.750 95.97% 33 148.665 21,203.326 92.87%
33 31.950 9,902.700 96.29% 87 138.190 21,341.516 93.47%
82 31.749 9,934.449 96.59% 28 116.916 21,458.432 93.98%
83 28.298 9,962.747 96.87% 42 110.438 21,568.870 94.47%
61 25.777 9,988.523 97.12% 49 106.973 21,675.843 94.94%
73 23.206 10,011.729 97.35% 40 89.687 21,765.530 95.33%
49 22.265 10,033.994 97.56% 95 83.627 21,849.157 95.69%
6 18.585 10,052.579 97.74% 64 67.874 21,917.031 95.99%

40 16.462 10,069.041 97.90% 96 66.629 21,983.660 96.28%
8 15.607 10,084.647 98.05% 94 59.106 22,042.766 96.54%

96 15.521 10,100.168 98.21% 32 58.279 22,101.045 96.80%
38 14.272 10,114.439 98.34% 41 47.320 22,148.365 97.01%
64 13.973 10,128.412 98.48% 83 46.032 22,194.397 97.21%
76 11.313 10,139.725 98.59% 70 34.830 22,229.227 97.36%
58 11.290 10,151.015 98.70% 76 34.522 22,263.749 97.51%
42 10.553 10,161.569 98.80% 48 32.424 22,296.172 97.65%
28 10.260 10,171.828 98.90% 1 29.080 22,325.253 97.78%
70 8.497 10,180.326 98.98% 68 28.334 22,353.586 97.90%
68 7.348 10,187.673 99.06% 93 27.388 22,380.975 98.02%
63 6.600 10,194.274 99.12% 58 26.909 22,407.884 98.14%
91 6.589 10,200.862 99.18% 59 23.734 22,431.619 98.25%
12 6.311 10,207.173 99.25% 54 23.669 22,455.288 98.35%
59 5.810 10,212.984 99.30% 51 23.223 22,478.511 98.45%
32 5.544 10,218.528 99.36% 35 19.928 22,498.439 98.54%
41 5.089 10,223.617 99.41% 63 18.412 22,516.851 98.62%
24 5.063 10,228.679 99.46% 74 17.815 22,534.666 98.70%
2 4.850 10,233.529 99.50% 69 17.242 22,551.908 98.77%

13 4.644 10,238.173 99.55% 60 17.204 22,569.113 98.85%
51 4.180 10,242.353 99.59% 52 16.301 22,585.414 98.92%

Otros 42.375 10,284.728 100.00% Otros 246.676 22,832.090 100.00%
Total 10,284.728 Total 22,832.090

Monto (millones de dólares)
Importaciones aéreas mundiales hacia México (2007) 

Monto (millones de dólares)
Exportaciones aéreas mundiales desde México (2007) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la tabulación especial de la Dirección General de Estadística del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para el año 2007. Obtenida de las estadísticas 
elaboradas por los grupos de trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México, 
Secretaría de Economía e INEGI. 
 
En contraparte, su área de influencia se extiende en forma significativa a otras entidades, 
principalmente a Guanajuato e Hidalgo (en donde abarca parcial o totalmente a 21 y 6 
municipios, respectivamente); y en una menor proporción al Estado de México y Michoacán 
(abarcando parcial o totalmente 5 y 2 municipios respectivamente).  
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Tabla 3: Descripción de los capítulos arancelarios señalados en la Tabla 2 
Capítulos arancelarios y su descripción

1 Animales vivos.
2 Carne y despojos comestibles.
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.
6 Plantas vivas y productos de la floricultura.
8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes.
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.
27 Combustibles minerales, aceites minerales; y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales preciosos, de elementos radiactivos, de metales de las 

 tierras raras o de isótopos.
29 Productos químicos orgánicos.
30 Productos farmacéuticos.
32 Extractos curtientes y tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas.
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones  de perfumería, de tocador o de cosmética.
35 Materias albuminóideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas.
37 Productos fotográficos o cinematográficos.
38 Productos diversos de las industrias químicas.
39 Plástico y sus manufacturas.
40 Caucho y sus manufacturas.
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros.
42 Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; 

manufacturas de tripa.
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.
52 Algodón.
54 Filamentos sintéticos o artificiales.
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados.
59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materias textiles.
60 Géneros (tejidos) de punto.
61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto.
62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto.
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de éstos artículos.
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.
69 Productos cerámicos.
70 Vidrio y manufacturas de vidrio.
71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de 

estas materias; bisutería; monedas.
73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.
74 Cobre y manufacturas de cobre.
76 Aluminio y manufacturas de aluminio.
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artículos, de metales comunes.
83 Manufacturas diversas de metal común.
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas y aparatos.
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de 

reproducción de imágenes y de sonido en televisión, y las partes y accesorios de  estos aparatos.
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes.
90 Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía o de cinematografía, de medida, de control o de precisión; instrumentos y aparatos 

médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
91 Aparatos de relojería y sus partes.
93 Armas y municiones; sus partes y accesorios.
94 Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra 

parte; anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares.
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus partes y accesorios.
96 Manufacturas diversas.
98 Importación o Exportación de mercancías mediante operaciones especiales.
99 Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa.  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabulación especial de la Dirección General de Estadística del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para el año 2007. Obtenida de las estadísticas 
elaboradas por los grupos de trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México, 
Secretaría de Economía e INEGI. 
 
La extensión total del área de influencia del aeropuerto de Querétaro es de 21,488 km2; de los 
cuales 8,900 km2 (el 41.5% del total) corresponden al Estado de Querétaro, y la diferencia, 
12,587 km2 (58.5%) corresponden a superficies de las cuatro entidades federativas señaladas 
antes, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
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Guanajuato:  9,319 km2 (43.3%), 
Hidalgo:  1,779 km2 (8.2%), 
México:  1,032 km2 (4.8%), y 
Michoacán:     456 km2 (2.1%). 
 

 
Figura 4: Ubicación de las empresas con potencial para generar carga aérea en el Estado de 
Querétaro (puntos verdes) y área de influencia del aeropuerto de Querétaro (polígono rojo). 
También se representa la infraestructura carretera (líneas azules) y los límites municipales de 
Querétaro. 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología establecida en este trabajo. 
 
En general la infraestructura carretera que enlaza a las empresas con potencial  al aeropuerto 
de Querétaro, es adecuada. Esto se debe a que la mayoría de estas empresas se ubican en 
fraccionamientos, parques y zonas industriales, conformando agrupamientos con accesos 
adecuados hacia carreteras estatales y/o municipales o hacia la autopista México-Querétaro.  
 
De las 938 empresas con potencial, el 48% (451) son microempresas; el 23.8% son pequeñas 
(224); el 18.6% son medianas y el resto (9.2%) son empresas grandes. Como se aprecia un 
gran porcentaje de las empresas con potencial (cerca del 72%) son micro o pequeñas 
empresas.  
 
En cuanto a los municipios en donde se ubican las empresas con potencial, la mayoría, 634 
(67.6%), se localiza en el Municipio de Querétaro; 118 (12.5%) en El Marqués; 92 (9.8%) en 
San Juan del Río; y 71 (7.5%) en Corregidora. En estos cuatro municipios se concentra más 
del 97% de las empresas con potencial. Otros seis municipios contribuyen cada uno con 
menos del uno por ciento en forma individual 
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Aunque para determinar el perfil de las empresas con potencial de carga aérea se utilizaron las 
características de los 45 capítulos arancelarios más comunes, para el caso de las 
exportaciones, sólo se detectaron 33 y para el caso de las importaciones 24.  
 
Sin embargo, cabe señalar que en el caso de las exportaciones, siete capítulos arancelarios 
(73, 87, 62, 85, 39, 94 y 42) concentran poco más del 80% de las empresas con potencial de 
exportación; en el caso de las importaciones esta concentración se reduce a cinco capítulos 
(73, 59, 48, 85 y 76).      
 
El método utilizado para determinar el área de influencia del aeropuerto de Querétaro permite 
determinar también los tiempos de acceso que corresponden a cada una de las empresas con 
potencial (Figura 5).  

 
Figura 5: Distintos rangos de isócronas para las empresas con potencial de carga aérea en el 

Estado de Querétaro. 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología establecida en este trabajo. 
 
De esta forma se detectó que el 40% de las empresas queretanas con potencial de carga aérea 
de comercio exterior se ubican a 27 minutos del aeropuerto; el 60% a 31 minutos; el 80% a 35 
minutos; y todas se ubican a no más de 52 minutos.  
 
El comercio exterior del aeropuerto de Querétaro durante 2007 se realizó exclusivamente con 
Estados Unidos y Canadá; sin embargo, las empresas con potencial detectadas podrían 
realizar este comercio además con otros países.  
 
En el caso de las exportaciones se detectaron: en América (Argentina, Belice, Brasil, Costa 
Rica, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
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Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), Europa 
(Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, 
Portugal y Suecia), Asia (China, Filipinas, Indonesia, India, Japón, Singapur, Tailandia y 
Taiwán), África (Egipto y Gabón), e incluso Australia y Nueva Zelanda. 
 
En el caso de las importaciones destaca en primer lugar Europa (Alemania, Austria, Bélgica, 
España, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Rusia, Suecia y Suiza); 
seguido de Asia (Corea, China, India, Japón, Malasia y Taiwán), y finalmente América 
(Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay).  
 
Como se aprecia en el caso de las importaciones se tiene un menor número de países con los 
que se realizaría comercio exterior, en comparación con las exportaciones.   
 
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
� Los resultados y análisis obtenidos mediante esta metodología pueden ayudar a reforzar 

políticas públicas en el ámbito del desarrollo territorial y de la planeación. 
 
� Con la información obtenida al aplicar la metodología se puede impulsar el desarrollo del 

movimiento de carga aérea de comercio exterior de los aeropuertos, en particular para 
aquellos con poca actividad. Por ejemplo, mediante incentivos o apoyos a las empresas 
detectadas y en caso necesario, a través de la implementación de mejoras a la 
infraestructura carretera y accesos. 

 
� En el caso del aeropuerto de Querétaro se observó que su área de influencia se extiende a 

otras entidades aledañas, por lo que es posible que existan empresas con potencial para 
generar carga aérea en dichos lugares; por ello, es conveniente considerar a estas áreas 
dentro del análisis general, para determinar el potencial total del aeropuerto. Desde luego, 
esto implicará el establecimiento de políticas de colaboración interestatales, para 
incentivar la utilización del aeropuerto. Por lo anterior, este mismo principio debe 
aplicarse en el análisis de cualquier otro aeropuerto, en donde su área de influencia 
abarque a otras entidades.   

 
� El área de influencia no está delimitada por límites administrativos, es decir por las 

fronteras estatales; sino más bien, su extensión y forma dependen de la ubicación del 
aeropuerto, de las características del medio físico-geográfico (principalmente de los 
factores del relieve e hidrología; elementos naturales) y de la infraestructura carretera 
hacia y desde el aeropuerto (elementos artificiales). 

 
� En proyectos posteriores sería conveniente desarrollar una metodología para determinar 

las empresas con potencial para generar flujos de carga aérea domésticos. Otra línea de 
investigación futura podría enfocarse en determinar las áreas de influencia del sistema 
aeroportuario mexicano (conformado por 85 aeropuertos); con objeto de medir sus 
diversos nivel de accesibilidad, tanto para pasajeros como para carga, lo cual puede servir 
como una herramienta de planeación, tanto nacional, como regional y/o local.    
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RESUMO 
Os conceitos de elasticidades renda e preço da demanda têm sido amplamente aplicados em estudos sobre 
serviços de transportes, com maior ênfase no transporte urbano e aéreo de passageiros. De forma a agregar 
conhecimentos extras ao setor transportes, este artigo objetiva analisar o efeito substituição do serviço de 
transporte rodoviário interestadual de passageiros por ônibus pelo serviço de transporte aéreo de passageiros no 
Brasil, por meio de modelos econométricos, fundamentados em conceitos de economia, em especial a 
elasticidade cruzada preço da demanda. O período amostral é 1999.1-2004.12, dados mensais. Os resultados são 
robustos e induzem ao raciocínio de que não há associação entre a queda na demanda por transporte rodoviário 
interestadual por ônibus e a diminuição nas tarifas de transporte aéreo de passageiros e vice-versa. Contudo, 
tendo em vista que os modelos foram estimados para dados agregados, cabe analisar os mercados de forma 
desagregada em conformidade com estudos de fluxo de transportes. Assim, o trabalho contribui para indicar que 
a análise agregada das demandas de transporte é tendenciosa, mas sugere que a análise desagregada pode vir a 
identificar mercados competitivos. 
 
ABSTRACT 
This paper investigates the substitution effect between passenger interstate road transport and passenger air 
transport in Brazil. The investigation is carried out through econometric analysis and of course it is grounded on 
microeconomic theory. The sample period is 1999.1-2004.12, monthly data therefore. The econometric results 
are statistically robust and induce that transportation demands as fares in air transport decrease has no relation. 
Furthermore, we think that the results are because the dates are aggregated, so disaggregated than could shown 
better results and find out competitive markets. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Os conceitos de elasticidades renda e preço da demanda têm sido amplamente aplicados em 
estudos empíricos sobre serviços de transportes, com maior ênfase a partir da década de 80, 
em decorrência da desregulamentação e flexibilização do setor.  
 
No âmbito internacional, as principais referências aparecem no TRB Annual Meeting, sendo 
com freqüência aplicada para o transporte urbano, destacando-se o trabalho de Lee et al. 
(2003), que efetuaram análises de elasticidade preço da demanda para o transporte urbano da 
Coréia. No Brasil, os estudos empíricos sobre elasticidade preço da demanda mais 
significativos foram realizados no âmbito do setor aéreo, tais como os de Tavares (1999) e 
Franco et al. (2002). Destaca-se, também, o estudo efetuado por Turolla et al. (2005) que 
desenvolveram um modelo para avaliar a competição entre o modo rodoviário e o aéreo, 
embora com algumas restrições conceituais.  
 
Os estudos econométricos sobre o comportamento da demanda por transporte rodoviário de 
passageiros por ônibus (TRIP) e por transporte aéreo de passageiros (TAP) são importantes, 
tanto para os formuladores de política quanto para os operadores dessas indústrias. Todavia, 
não há estudos empíricos que enfoquem o efeito substituição da demanda entre essas 
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indústrias, por meio da relação cruzada preço da demanda. Dessa forma, constatou-se a 
existência de uma lacuna acerca do efeito substituição, à luz da teoria econômica, sobre a 
relação entre os serviços de TRIP e os serviços de TAP. 
 
Assim, este artigo visa agregar nova análise às já desenvolvidas, especificamente com o 
intuito de investigar os efeitos causados nas demandas por serviços de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros por ônibus e por serviços de transporte aéreo nacional de 
passageiros decorrentes da variação das tarifas desses serviços. A proposta deste estudo foi 
suscitada em virtude de, nos últimos dez anos, no Brasil, estar ocorrendo queda na demanda 
por TRIP, enquanto que a demanda por TAP tem aumentado, fatos que podem estar 
relacionados com o comportamento dos usuários e com a variação das tarifas cobradas, 
especialmente para as ligações entre cidades em que há superposição na oferta desses 
serviços.  
 
Para atingir o objetivo proposto, este trabalho foi dividido em quatro seções contando com 
esta introdução. Na segunda seção realiza-se uma breve revisão da teoria econômica clássica 
do consumidor, abrangendo a função de demanda e o conceito de elasticidade. Na terceira 
seção apresenta-se o modelo adotado e discutem-se os resultados empíricos. Por fim, 
apresentam-se as considerações finais sobre o trabalho. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
A teoria do comportamento do consumidor supõe que o consumidor maximiza sua satisfação 
ao escolher bens e/ou serviços, ou seja, ele age de forma racional. Historicamente, os estudos 
sobre o comportamento do consumidor e sobre a demanda evoluíram de uma teoria da 
utilidade a uma teoria da preferência, considerando-se curvas de indiferença negativamente 
inclinadas, côncavas para cima e que não se interceptam. 
  
Considerando dois bens, a inclinação das curvas de indiferenças que representam a taxa 
marginal de substituição, indicam a taxa à qual o consumidor deseja substituir um bem 1 por 
um bem 2, consoante a variação de preços desses bens, porém, mantendo o nível de satisfação 
do indivíduo. No entanto, para que esse processo de escolha seja eficiente, a inclinação das 
curvas de indiferença tem que ser igual à inclinação da reta orçamentária. Em outras palavras, 
a maximização da função utilidade (escolha ótima) é obtida quando a curva de indiferença 
tangencia a reta orçamentária, situação representada pela equação 1. 
 

              21 / PPTMS −=                                                         (1) 
 
Dessa maneira, define-se o ponto de equilíbrio do consumidor ou o de maximização da 
satisfação do indivíduo sujeito a uma restrição orçamentária. No caso de dois bens substitutos 
perfeitos, o consumidor comprará o bem que for mais barato, condição expressa pela equação 
2. 
 

                                                                1−=TMS                                                              (2) 
 
Algumas mudanças, todavia, podem ser promovidas para que o nível de satisfação do 
consumidor seja o mais alto possível, destacando-se a variação da renda e a dos preços dos 
bens 1 e 2. A análise do efeito da renda sobre as quantidades consumidas daqueles bens 
conduz à curva de Engel renda-consumo, que indica as combinações de equilíbrio para os 
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bens 1 e 2 comprados a vários níveis de renda monetária, mantidos os preços nominais 
constantes. Já a análise do efeito dos preços sobre as quantidades consumidas sem considerar 
o efeito das variações na renda monetária nominal conduz à curva de demanda. 
 
A função de demanda é a função que relaciona a escolha ótima (quantidades demandadas) 
com os diferentes valores de preços e renda podendo ser representada de acordo com a 
equação 3. 
 
                                             ),( ,211 YPPfQ =                                               (3) 

 
Onde,  1Q representa a demanda pelo bem 1; 

1P é o preço do bem 1; 

2P  é o preço do bem 2; e 
Y é a renda do consumidor. 

 
A equação 3 pode ser escrita na forma econométrica como se segue: 
 

                                           εββββ ++++= YPPQ 3221101                         (4) 

 
Onde,  0β é o intercepto da equação; 

Iβ representa os parâmetros das variáveis explicativas, para i = 1, 2 e 3; e 
ε  é o termo-erro. 

 
Assim, considerando-se dois bens normais e comuns, ou seja, a demanda pelo bem aumenta 
quando a renda do consumidor aumenta e a demanda pelo bem aumenta quando o preço desse 
bem diminui, espera-se que 1β seja negativo e que 3β seja positivo, conforme as equações 5 e 

6. 
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Caso os bens 1 e 2 sejam substitutos perfeitos, então, espera-se que 2β  e 1α  sejam iguais e  
positivos, consoante as equações 7. 
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O comportamento do consumidor pode, conforme a variação dos preços dos bens 1 e 2 e da 
renda disponível, ser analisado à luz da equação de Slutsky (equação 8), que mensura o efeito 
substituição e o efeito renda de dois bens (i e j): 
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O termo à esquerda da equação (8) mede a variação da demanda de um bem i em decorrência 
da variação do preço do outro bem j. Já o primeiro termo à direita representa a variação da 
demanda de um bem i em relação à variação de seu preço (coeteris paribus), enquanto que o 
segundo termo à direita reflete a variação da demanda de um bem i em relação à variação da 
renda do indivíduo, dada a variação na demanda do bem j. 
 
O primeiro termo à direita da equação 8 indica o efeito substituição, enquanto o segundo 
termo à direita reflete o efeito renda. Observe-se que esses efeitos englobam o conceito de 
elasticidade, que pode ser derivada da equação de Slutsky, conforme a equação 9: 
 

                                                               ijijij ηαξε −=                                                         (9) 

 
Onde,  ijε  é a elasticidade preço cruzada de i em j;  

ijξ  é a elasticidade preço compensada de i em j; 

jα  é a proporção do dispêndio total por j; e 

iη  é a elasticidade renda. 

 
Portanto, a elasticidade preço cruzada ( ijε ), representada na equação 10, indica quanto a 

demanda de um bem i varia em relação à variação de preço de um bem j. 
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                                                               (10) 

 
Ou seja, a elasticidade preço cruzada reflete o efeito substituição de um bem i por um bem j. 
 
3 TESTE EMPÍRICO 
Foram estimados, com base na teoria do consumidor, dois modelos por meio das equações 11 
e 12. 
 

εββββ ++++= passageirorodoaéreoaéreo ndaIPCAIPCAD Re3210                                 (11) 

 
µαααα ++++= passageirorodoaéreorodo ndaIPCAIPCAD Re3210                                 (12)   

    
Onde,  aéreoD  representa a demanda pelos serviços de transporte aéreo de passageiros; 

rodoD  representa a demanda pelos serviços de transporte rodoviário interestadual de 

passageiros por ônibus; 

0β e 0α são os interceptos das equações; 

iβ  representa os parâmetros das variáveis explicativas da demanda pelos serviços de 
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transporte aéreo de passageiros, para i = 1, 2 e 3; 

iα  representa os parâmetros das variáveis explicativas da demanda pelos serviços de 

transporte rodoviário interestadual de passageiros, para i = 1, 2 e 3; 

aéreoIPCA  é uma proxy para as tarifas do transporte aéreo de passageiros; 

rodoIPCA  é uma proxy para as tarifas do transporte rodoviário interestadual de 

passageiros por ônibus; 

passageirondaRe  é uma proxy para a renda dos usuários dos serviços; e 

ε  e µ  representam o termo-erro. 
 
Os dados para modelagem foram adquiridos nos sites do IPEADATA (salário real da 
indústria), IBGE ( aéreoIPCA e rodoIPCA ) e FIPE ( aéreoD  e rodoD ) e totalizaram 60 observações 

distribuídas mensalmente de janeiro de 1999 até dezembro de 2004. A primeira avaliação dos 
dados mostrou que a demanda por ambos os serviços de transporte apresentavam 
sazonalidade não corrigida, conforme indicam os picos representados nas figuras 1 e 2, tendo 
sido adotado o método da porcentagem média para corrigi-los (BUSSAB e MORETTIN, 
2002). 
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Figura 1: Variação da demanda do 
transporte aéreo de passageiros 

Figura 2: Variação da demanda do 
transporte rodoviário interestadual de 

passageiros por ônibus 
 
Das figuras 1 e 2, observa-se que a demanda por TAP tem aumentado enquanto que a 
demanda por TRIP tem diminuído. Infere-se desse fato que pelo menos parte da demanda por 
transporte rodoviário interestadual de passageiros por ônibus esteja migrando para o 
transporte aéreo de passageiros. Verifica-se, também, que o transporte aéreo apresenta efeitos 
sazonais mais intensos até o exercício de 2000 e que após esse ano os picos de sazonalidade 
se amenizaram, consoante destacado na figura 1. Esse fenômeno pode estar associado à 
entrada das empresas low fare na indústria de transporte aéreo de passageiros. O TRIP, por 
sua vez, apresenta picos sem um padrão definido e com tendência à queda sem 
estacionariedade. 
 
Nessa primeira análise, constatou-se, ainda, um efeito de autocorrelação de primeira ordem 
nos modelos, tanto para o modo aéreo quanto para o rodoviário, o que conduziu à adoção de 
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um novo modelo, no qual foi inserida variável explicativa representando a variável 
dependente defasada, ou seja, a demanda por transporte aéreo ou por transporte rodoviário 
interestadual por ônibus defasada (GUJARATI, 2000; PINDYCK e RUBINFELD, 2004). 
Esse procedimento tem o intuito de retratar o tempo necessário para que o efeito das variações 
de tarifas de um dos serviços de transporte seja absorvido pela demanda pelo outro modo de 
transporte e vice e versa. Obtiveram-se, assim, as equações 13 e 14. 
 

εβββββ +++++= − )1(43210)( Re taéreopassageirorodoaéreotaéreo DndaIPCAIPCAD         (13) 

 
µααααα +++++= − )1(43210)( Re trodopassageirorodoaéreotrodo DndaIPCAIPCAD         (14) 

 
As equações 13 e 14 regredidas apresentaram os resultados da Tabela 1. 
 

Tabela 1: Resultados das equações 13 e 14 regredidas para o período 1999-2004 
Coeficientes 

0β  1β  2β  3β  4β  R2 Durbin - h 

Aéreo -2,056 -0,085 0,264 0,296 0,498   
 (-0,177) (-2,313) (1,070) (1,860) (5,031) 0,730 1,213 
Coeficientes 

0α  1α  2α  3α  4α    

Rodoviário 8,588 0,028 -0,098 0,074 0,899   
 (0,924) (1,161) (-1,548) (0,769) (17,568) 0,926 0,970 
 
Como se pode notar, da tabela 1, os resultados estatísticos relativos aos coeficientes 
associados às proxies das tarifas são não significativos estatisticamente. Por outro lado, o 
modelo apresentou bom ajuste, na medida em que não houve autocorrelação serial, conforme 
demonstrado pelo resultado do teste Durbin-h. Além disso, pode-se verificar, também, a 
conformidade dos sinais dos parâmetros da equação com os fundamentos econômicos. Há de 
se salientar que os R2 apresentaram um bom ajuste das equações para com os dados, pois seus 
valores superaram os 70% de explicação dos valores utilizados. 
 
Infere-se, dos resultados acima, que há um grande efeito da variável dependente defasada, 
caracterizado por um ajuste da demanda por TAP e por TRIP no tempo em decorrência da 
demanda anterior. No caso do rodoviário, em vista da queda registrada no período sob análise 
e da intensidade do fator defasado da demanda, pode-se deduzir que a de demanda continuará 
decrescendo intensamente, ocorrendo o inverso no transporte aéreo. Vale salientar que foram 
criados vários modelos de defasagem e adotou-se o resultado da tabela 1 pelo melhor ajuste 
da curva aos dados. 
 
Entretanto, em vista da não significância estatística dos parâmetros 2β  e 1α , elaborou-se um 
novo modelo utilizando-se do método autorregressivo com um leg de tempo para o ajuste 
sazonal. Para tanto, substituiu-se na equação 13 a variável defasada )1( −taéreoD  por uma 

variável autorregressiva que servirá como ajuste do modelo a um efeito de autocorrelação 
serial entre os erros, eliminando o efeito indesejado de variáveis não observadas que têm 
persistência no tempo. Assim, obtiveram-se as equações 15 e 16:  
 

εβββββ +++++= )1(Re 43210 ARndaIPCAIPCAD passageirorodoaéreoaéreo               (15) 
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µααααα +++++= )1(Re 43210 ARndaIPCAIPCAD passageirorodoaéreorodo                (16) 

 
As equações 15 e 16 regredidas apresentaram os resultados da Tabela 2. 
 

Tabela 2: Resultados das equações 15 e 16 regredidas para o período 1999-2004 
Coeficientes 

0β
 1β

 2β
 3β

 4β
 

2R    
2R  

F DW 

Aéreo 62,265 0,126 0,623 -0,429 0,744 -------- -------- --------- ------- 
 (1,060) (1,073) (0,975) (-5,706) (8,779) 0,521 0,492 17,925 2,056 
Coeficientes 

0α
 1α

 2α
 3α

 4α
 

2R    
2R  

F DW 

Rodoviário 187,596 0,033 -0,287 -0,764 0,733 -------- -------- --------- ------- 
 (7,300) (0,641) (-1,018) (-23,019) (8,229) 0,948 0,945 300,687 1,855 

 
Observa-se dos resultados registrados na tabela 2, depois de efetuadas as modificações 
inseridas no modelo representado pelas equações 15 e 16, que os parâmetros estatísticos 
relativos aos coeficientes associados às proxies das tarifas continuam sendo não significativos 
estatisticamente. O teste DW mostra a eliminação do efeito de autocorrelação serial e o R2 

demonstra um ajuste razoável aos dados, não havendo, assim, perdas na aderência dos dados 
ao modelo. 
 
Na busca por resultados estatisticamente significativos para os parâmetros 2β  e 1α , elaborou-
se um novo modelo. Para tanto, foi mantida a variável autorregressiva com um leg de tempo 
para o ajuste sazonal, somente para a demanda do transporte aéreo conforme aparece na 
equação 15, e foi retirado o intercepto em ambas as equações 15 e 16. Os ajustes procedidos 
geraram as equações 17 e 18:  
 
 

εββββ ++++= )1(Re 4321 ARndaIPCAIPCAD passageirorodoaéreoaereo                        (17) 

 
µααα +++= passageirorodoaéreorodo ndaIPCAIPCAD Re321                                   (18) 

 
As equações 17 e 18 regredidas apresentaram os resultados da Tabela 3. 
 
 

Tabela 3: Resultados das equações 17 e 18 regredidas para o período 1999-2004 
Coeficientes 

1β
 2β

 3β
 4β

 
2R    

2R  
Swz* DW 

Aéreo 0,041 1,289 -0,412 0,694 -------- -------- --------- ------- 
 (0,466) (9,736) (-5,392) (7,692) 0,514 0,493 6,698 2,037 
Coeficientes 

1α
 2α

 3α
 

-------- 2R    
2R  

Swz DW 

Rodoviário -0,313 1,930 -0,780 -------- -------- -------- --------- ------- 
 (-10,512) (27,193) (-12,008)  0,742 0,735 6,645 0,426 

      Swz* = Schwarz. 
 
Observa-se dos resultados registrados na tabela 3, que os parâmetros estatísticos relativos aos 
coeficientes associados às proxies das tarifas continuam sendo não significativos 
estatisticamente. Nota-se que o caso da demanda do rodoviário mantém a autocorrelação 
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serial conforme o teste DW, mas que o coeficiente encontrado é significante, sendo assim, 
calcular-se-á as elasticidades na próxima seção. 
 
4 VERIFICAÇÃO DO EFEITO SUBSTITUIÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES ANALISADOS 
A mensuração do efeito substituição entre os serviços de TAP e o TRIP, no curto prazo, foi 
efetuada mediante a formulação da elasticidade cruzada preço da demanda, a partir da 
derivação das equações 17 e 18 regredidas, representada pelas equações 19 e 20. 
 

                                                   
aéreo

rodo
pD

D

p
rodoaéreo

*2, βε =                                                     (19) 

 

                                                  
rodo

aéreo
pD

D

p
aéreorodo

*1, αε =                                                       (20) 

 
Assim, em função dos resultados da tabela 3 e dos valores médios das variáveis de demanda e 
de preço, as elasticidades cruzadas apresentaram os seguintes valores: 
 

=
rodoaereo pD ,ε  1,289 * (107,54/97,49) 

=
rodoaereo pD ,ε  1,422 

 
e 
 

=
aéreorodo pD ,ε -0,313 * (136,04/74,38) 

=
aéreorodo pD ,ε  -0,572 

 
Os resultados demonstram que a elasticidade cruzada da tarifa do transporte aéreo em relação 
à demanda por transporte rodoviário interestadual de passageiros por ônibus (1,422) está de 
certa forma afastada da elasticidade cruzada da tarifa do TRIP em relação à demanda por 
TAP (-0,572). Isso pode induzir à conclusão no sentido de não haver influência sobre a 
demanda de um dos modos de transporte em virtude do valor da tarifa do outro modo de 
transporte. Em outras palavras, o resultado induz ao raciocínio de que não há associação entre 
a queda na demanda por TRIP e a diminuição nas tarifas de TAP e vice-versa. No entanto, 
cabe ressaltar que a análise abrangeu dados globais, ou seja, informações agregadas no nível 
nacional.   
 
O resultado das elasticidades, por outro lado, reforça o fenômeno observado nas figuras 1 e 2, 
onde as variações na demanda por transporte aéreo são menos acentuadas, apresentando 
menos picos e vales que na demanda por transporte rodoviário interestadual por ônibus. 
Porém, há uma correspondência em termos de picos para ambas as demandas de transportes 
avaliadas, referentes aos meses de julho, dezembro e janeiro. 
 
Neste ponto, cumpre registrar que, no Brasil, a forma de operação desses modos de transporte 
é bastante distinta. Isso porque a transporte aéreo de passageiros adota o sistema denominado 
centro-radial (hub-and-spoke), que se aproxima, de certa forma, à operação de redes, 
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enquanto o transporte rodoviário interestadual de passageiros por ônibus utilizada o sistema 
de linhas, o qual, a princípio, não se caracteriza por operação de redes. Tanto é que a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem mantido em discussão mediante a Consulta 
Pública n.º 001/2008, o Projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário Interestadual de 
Passageiros (ProPass – Brasil), que tem como um dos objetivos implantar um sistema de 
operação com características de rede (ANTT, 2008). 
 
Note-se, também, que o transporte aéreo de passageiros tem sido abordado em diversos 
estudos no âmbito internacional e nacional, especialmente para mensurar os ganhos 
resultantes com a implantação do sistema centro-radial (hub-and-spoke), sobre a demanda 
pelos serviços (MORRISON e WINSTON, 1985; GONENE e NICOLETTI, 2000; RUS e 
CAMPOS, 2001; GUIMARÃES e SALGADO, 2003; OLIVEIRA, 2005). Há, ainda, vários 
estudos sobre fluxos de demanda do transporte aéreo doméstico, com o objetivo de identificar 
e classificar os mercados hierarquicamente (IAC, 2002; JIN et al., 2004; CHANG et al., 2005; 
WANG e JIN, 2007; BHADRA e KEE, 2008). 
 
No que tange ao transporte rodoviário interestadual de passageiros por ônibus em percursos 
de longa distância, também existem trabalhos no âmbito internacional, com o intuito de 
avaliar os fluxos de demanda internamente aos países (RUS e CAMPOS, 2001; OECD, 
2001), e no âmbito nacional, destacando-se o estudo procedido em conjunto pelos Ministérios 
dos Transportes e da Defesa (MT e MD, 2007). Conhecer os fluxos de transportes é essencial 
para subsidiar políticas públicas para ambos os modos de transportes, entretanto, há poucos 
estudos com a vertente comparativa. 
 
Martins et al. (2008) desenvolveram análise comparativa de fluxos de passageiros de 
transporte aéreo e rodoviário interestadual por ônibus no Brasil, para o período 1999-2004, 
obtendo resultados que indicaram a predominância do fluxo entre as regiões Nordeste e 
Sudeste para o transporte aéreo, enquanto que para o transporte rodoviário interestadual por 
ônibus há forte concentração de fluxos entre as regiões Sudeste e Sul. Ainda, em termos de 
evolução da demanda, o transporte aéreo registrou um desempenho bastante superior ao do 
transporte rodoviário interestadual por ônibus para o período analisado. Um resultado em 
especial chamou a atenção, na medida em que a evolução da demanda tem relação com a 
distância entre os pontos de origem e de destino, denominada de impedância relacionada à 
distância. Assim, os autores constataram que para os mercados com distância entre 79 e 442 
km a demanda do TRIP supera a do TAP, ou seja, até 442 km os usuários optaram pelo TRIP 
em detrimento do TAP. Para 227 mercados entre 443 e 884 km houve equilíbrio na escolha 
entre um ou outro modo de transporte, enquanto que para 174 mercados com distância entre 
1.327 e 1.768 km, restou clara a supremacia do TAP sobre o TRIP. Por fim, para mercados 
acima de 1.768 km a demanda do TAP sempre foi superior à do TRIP. 
 
Nesse sentido, os resultados obtidos neste trabalho indicam, por sua vez, a necessidade de se 
avaliar, de forma comparativa e dinâmica, a possível relação entre os transportes aéreo e 
rodoviário interestadual de passageiros por ônibus no âmbito de cada mercado, 
especificamente no que diz respeito à possibilidade de haver efeito substituição entre as 
demandas, considerando entre outros aspectos: a distância entre as cidades de origem e 
destino; a demanda efetiva; o valor das tarifas cobradas dos usuários dos serviços, inclusive 
com as promoções realizadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise sobre a existência ou não do efeito substituição da demanda por transporte 
rodoviário interestadual de passageiros por ônibus pelo transporte aéreo de passageiros, 
fundamentada no conceito de elasticidade cruzada do preço da demanda, no curto prazo, a 
partir da regressão de modelos econométricos com variáveis defasadas e autorregressivas, 
apresenta um avanço na busca de mensurar empiricamente a existência ou não desse efeito.  
 
Os resultados obtidos indicam, para a demanda agregada no nível nacional, que não há 
associação entre a queda na demanda por TRIP e a diminuição nas tarifas de TAP e vice-
versa, ou seja, não se caracterizou o efeito substituição. Além disso, foram confirmados os 
conceitos teóricos sobre os coeficientes das variáveis explicativas da demanda e, por 
conseguinte, a coerência com a teoria econômica clássica do consumidor.  
 
Verifica-se, além disso, que o modelo de demanda elaborado é robusto e pode subsidiar outras 
análises e inferências para mercados específicos, acerca das relações entre transporte 
rodoviário interestadual de passageiros por ônibus e transporte aéreo de passageiros. Porém, é 
necessário incorporar outros aspectos à análise, tais como: a sazonalidade da demanda; a 
distância entre as cidades de origem e destino; a demanda efetiva associada a cada mercado 
caracterizado pelo par de cidades de origem e destino; e o valor das tarifas cobradas dos 
usuários dos serviços, inclusive com as promoções realizadas no âmbito de cada mercado. 
 
Por fim, a entrada de empresas aéreas do tipo low fare podem estar impactando, em mercados 
específicos associados à distância, a demanda por transporte rodoviário interestadual de 
passageiros por ônibus, portanto, cabe uma análise no sentido de avaliar a entrada de tais 
empresas no mercado de transportes. 
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NORMALIZAÇÃO AMBIENTAL NO SETOR AERONÁUTICO 
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Organização Brasileira para Desenvolvimento da Certificação Aeronáutica 
 
RESUMO 
As atuais preocupações da sociedade com as emissões de gases do efeito estufa e de ruído têm estimulado o 
debate referente à normalização ambiental no setor aeronáutico. Alinhado a este movimento, o presente trabalho 
descreve breve histórico do processo de normalização, identifica as normas ambientais mais relevantes para o 
setor aeronáutico, apresenta suas principais características e destaca tendências futuras para o processo de 
normalização ambiental neste setor econômico. 
 
ABSTRACT 
The current social concerns regarding emissions of greenhouse effect gases and noise have stimulated 
discussions related to environment standardization on the aeronautic sector. Aligned with this movement, the 
present work describes a brief history of the standardization process, identifies the most relevant environment 
related standards for the aeronautic sector, presents the main features of them and highlights future trends on this 
issue. 
 
1 BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE NORMALIZAÇÃO 
Organizações de todos os tipos, ao longo do tempo, evoluíram sua preocupação com o 
desempenho ambiental correto como forma de política institucional. Esse processo culminou 
na elaboração de ferramentas e métodos que auxiliam no cumprimento de exigências tanto 
legais quanto dos consumidores. As normas correspondem a essa evolução no pensamento das 
organizações frente às novas tendências. 
 
As primeiras iniciativas de normalização tiveram início por volta de 1920, com a  tentativa de 
aperfeiçoar e sistematizar processos capazes de garantir a qualidade final dos produtos ou 
serviços de organizações por meio da eliminação de itens defeituosos. Walter A. Shewhart foi 
um dos pioneiros dessa época. Sua técnica consistia basicamente no controle estatístico das 
linhas de montagem (MAXIMIANO, 2007). 
 
O conceito de qualidade total surgiu, a partir da metade do século XX, com os trabalhos de 
Feigenbaum e Ishikawa. Os princípios básicos desse novo conceito não apenas visavam o 
controle de defeitos da produção, mas sim buscar um produto ou serviço cuja qualidade 
deveria ser perseguida ao longo de todo o processo produtivo. A disseminação do conceito de 
qualidade total atingiu praticamente todo o mundo nas décadas de 70 e 80, influenciando toda 
a cadeia produtiva, desde a obtenção da matéria-prima até o acabamento final do produto 
(MAXIMIANO, 2007). 
 
Como metodologia para garantir a qualidade, as empresas passaram a executar programas de 
auditorias e avaliação que se baseavam em manuais e listas de critérios estabelecidos pelas 
próprias organizações até que, em 1987, a ISO (International Organization for 
Standartization) colocou em vigor o primeiro de seus manuais de avaliação de sistema de 
qualidade, apresentados como série 9000 (MAXIMIANO, 2007).   
 
Essa série tornou-se referência mundial para o desenvolvimento de Sistemas de Gestão da 
Qualidade. Dessa série, ganhou especial notoriedade a norma ISO 9001, a qual especifica 
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requisitos para a certificação de um Sistema de Gestão da Qualidade. Seu principal foco 
reside no atendimento aos requisitos do cliente. (ABNT NBR ISO 9001:2008). 
 
Os principais itens da norma ISO 9001 estão listados a seguir: 
 
[4.1] A organização deve determinar, implementar, monitorar e continuamente 

melhorar os processos necessários para o sistema de gestão  
[4.2] A organização deve desenvolver os documentos necessários para assegurar o 

eficaz planejamento, operação e controle dos seus processos. 
[5] A alta direção deve determinar e comunicar eficazmente para toda a organização 

a política da qualidade, os objetivos da qualidade, as necessidades e expectativas 
dos clientes e das partes interessadas. 

[6] A alta direção deve providenciar os recursos humanos e materiais adequados. 

[7] A organização deve desenvolver as condições para que o sistema, efetivamente 
implementado, forneça produtos e serviço conformes, objetivando o aumento da 
satisfação dos clientes. 

[8] A organização deve implementar atividades planejadas e sistemáticas de 
monitoramento, medição, análise e melhoria, alimentando desta forma, o ciclo da 
melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. 

  
Concomitantemente ao movimento de normalização de Sistemas de Gestão da Qualidade, 
intensificou-se a demanda social pelo desenvolvimento de padrões de qualidade ambientais 
para a produção industrial, bem como a quantidade de pesquisas voltadas à preservação 
ambiental (LEMOS, 2004). 
 
Nas décadas de 70 e 80, difundiu-se a necessidade de um desenvolvimento econômico 
sustentável (MAXIMIANO apud VIERDMAN, 2007), surgiram os primeiros sistemas de 
avaliação de impactos ambientais em indústrias e foram aprovadas leis de controle ambiental, 
principalmente no Brasil (ex. Lei nº6938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). 
 
Na década de 90, o surgimento do conceito de códigos voluntários de conduta incitou as 
organizações a seguirem um novo paradigma cuja atitude, em relação ao meio ambiente e à 
sociedade como um todo, fosse pró-ativa, e a responsabilidade socioambiental empresarial 
fizesse parte da estrutura organizacional das empresas. 
 

“Uma empresa que adota uma postura pró-ativa diante dos 
imperativos ambientais precisa inovar não só seus produtos e 
processos, mas também sua organização” (SANCHES, 2000). 

 
As organizações, com o passar do tempo, começaram a detectar um diferencial de mercado 
potencial na possível adoção de normas e condutas que promovessem uma melhora na 
imagem da empresa. As questões ambientais cada vez mais passaram a permear as escolhas 
dos clientes e usuários, o que culminou com a criação da Série ISO 14000. 
 
2 A SÉRIE ISO 14000 
O conjunto de Normas ISO 14000 nasceu primariamente como resultado da Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) no Rio de Janeiro 
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em 1992 (ECO-92), que gerou, entre outros resultados, o comprometimento da proteção do 
meio ambiente em todo o planeta e fortaleceu a discussão do conceito de desenvolvimento 
sustentável. Devido à rápida aceitação da ISO 9000, a instituição entendeu por necessário 
elaborar um padrão de gerenciamento ambiental (NETWORK QUALITY, 1996). 
 
No início da década de 90, diversos países já desenvolviam normas e procedimentos no 
campo ambiental. Países como EUA, Alemanha e Japão tinham introduzido Programas de 
Rotulagens Ecológicas.  Esta profusão de normas ambientais, juntamente com a pressão 
internacional pela unificação, fez com que a ISO julgasse necessário elaborar uma norma 
internacional para o Gerenciamento Ambiental cuja finalidade seria promover um Sistema de 
Gestão Ambiental similar ao Sistema de Gestão da Qualidade (BELLO et al, 1998). 
 
A Série ISO 14000 cobre os seguintes temas gerais: Sistema de Gerenciamento Ambiental; 
Auditoria Ambiental; Avaliação do Desempenho Ambiental; Rotulagem Ambiental; Análise 
do Ciclo de Vida; Aspectos Ambientais em Normas de Produtos. 
 
As normas contidas nessa série estão listadas abaixo: 
 

� ISO 14001: Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso.  

� ISO 14004: Sistemas da gestão ambiental – Diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e 

técnicas de apoio. 

� ISO 14005: Environmental management systems - Guidelines for the phased implementation 

of an environmental management system, including the use of environmental performance 

evaluation 

� ISO14006 : Environmental management systems - Guidelines on eco-design 

� ISO 14010: Princípios gerais para execução das auditorias;  

� ISO 14011: Procedimentos para o planejamento e execução de auditorias num sistema de 

gestão ambiental;  

� ISO 14012: Critérios para qualificação de auditores; 

� ISO 14015: Avaliações ambientais de localidades e organizações; 

� ISO 14020: Princípios básicos para os rótulos e declarações ambientais; 

� ISO 14021: Auto-declarações ambientais – Tipo II; 

� ISO 14024: Princípios e procedimentos para o rótulo ambiental Tipo I; 

� ISO 14025: Princípios e procedimentos para o rótulo ambiental Tipo III; 

� ISO14031: Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines 

� ISO 14032: Exemplos de avaliação do desempenho ambiental; 

� ISO 14040: Diretrizes e estrutura para a análise do ciclo de vida; 

� ISO 14041: Definição do escopo e análise do inventário do ciclo de vida;  

� ISO 14042: Avaliação do impacto do ciclo de vida; 

� ISO 14043: Interpretação do ciclo de vida; 

� ISO14044:  Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines 

� ISO14045: Eco-efficiency assessment - Principles and requirements 

� ISO14047: Environmental management - Life cycle impact assessment -Examples of 

application of ISO 14042 

� ISO 14048: Formato da apresentação de dados. 

� ISO14049: Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of 

ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis 

� ISO14050:  Environmental management – Vocabulary 
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� ISO14051: Environmental management - Material flow cost accounting - General principles 

and framework 

� ISO14062: Environmental management - Integrating environmental aspects into product 

design and development 

� ISO14063: Environmental management - Environmental communication - Guidelines and 

examples 

� ISO 14064-1: Gases de efeito estufa - Parte 1: Especificação e orientação a organizações para 

quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa  

� ISO 14064-2: Gases de efeito estufa - Parte 2: Especificação e orientação a projetos para 

quantificação, monitoramento e elaboração de relatórios das reduções de emissões ou da 

melhoria das remoções de gases de efeito estufa 

� ISO 14064-3: Gases de efeito estufa - Parte 3: Especificação e orientação para a validação e 

verificação de declarações relativas a gases de efeito estufa  

� ISO 14065:  Greenhouse gases — Requirements for greenhouse gas validation and  

verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition 

 
Dentre estas normas merecem destaque a ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental e a ISO 
14064 – Gases do Efeito Estufa. A ISO 14001, mais difundida, é a única norma que certifica 
um Sistema de Gestão Ambiental dentro da série 14000. A ISO 14064, por outro lado, tem 
recebido bastante destaque atualmente, uma vez que permite a inserção das organizações no 
mercado de créditos de carbono através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
estabelecendo critérios para a realização de inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), bem como definindo ferramentas para a redução destas emissões. 
 
A norma ISO 14064 permite às organizações re-estruturar seus processos e serviços, bem 
como quantificar as emissões e validar as reduções de GEE, de tal forma a atender requisitos 
legais além de pleitear créditos de carbono no mercado mundial, como previsto no artigo 12 
do Protocolo de Quioto.  
 
3 AS NORMAS AMBIENTAIS E O SETOR AERONÁUTICO 
O setor aeronáutico é bastante regulamentado devido à preocupação com a segurança 
operacional. Como em diversos outros setores da economia, também se recomenda a 
implementação de um sistema de gestão da qualidade, conforme a norma ISO 9001 e um 
sistema de gestão ambiental, conforme norma ISO 14001. Este setor é regido pelos 
Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil (RBAC). Além disso, recomenda-se que os 
impactos ambientais, devido às emissões de gases de efeito estufa, sejam abordados conforme 
a norma ISO 14064. 
 
Os RBAC especificam os requisitos técnico-legais visando principalmente as condições de 
operação segura das aeronaves. Dentre os requisitos especificados no RBAC 21, por exemplo, 
encontram-se os requisitos de projeto e fabricação de aeronaves, objetivando a certificação do 
produto aeronáutico. O esforço de certificação será significativamente menor caso a 
organização já possua um Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a norma 
ABNT NBR ISO 9001 ou com a ABNT NBR 15100, específica para o setor aeroespacial. 
 
Além da segurança operacional, os RBAC também especificam requisitos na área ambiental. 
Como exemplos, podemos citar o RBAC 34, que especifica requisitos para Drenagem de 
Combustível e Emissões de Escapamento de Aviões com Motores a Turbina e o RBAC 36, 
que especifica Requisitos de Ruído para Aeronaves. 
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Referente a ruído aeronáutico as normas ABNT NBR 16638:2005, ABNT 10856:1989, 
ABNT NBR 12314:1997, ABNT NBR 9543:1986 fornecem informações complementares 
para o tratamento dos aspectos ambientais levantados em um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA).  
 
Pela esfera de emissões de GEE, em especial o CO2, a cada tonelada de querosene aeronáutico 
(JET A1) queimado são produzidos 3,15 toneladas de CO2. No âmbito da ISO 14064, pode-se 
estabelecer oportunidades para o desenvolvimento de projetos objetivando a obtenção de 
créditos de carbono. Ou seja, a partir de um impacto ambiental diagnosticado, a utilização da 
norma ISO 14064 abrirá oportunidades para a elaboração de empreendimentos que 
melhorarão a qualidade ambiental juntamente com retornos financeiros às organizações 
(EUROPEAN CORINAIR MANUAL, 2001). 
 
4 PARTICULARIDADES DA NORMA ISO 14001 E SUAS APLICAÇÕES PARA O 

SETOR AERONÁUTICO 
 
A norma ISO 14001 tem por objetivo principal equilibrar a proteção ambiental e a prevenção 
de poluição com as necessidades socioeconômicas. Desde sua introdução, em 1996, a ISO 
14001 se disseminou no mundo, sendo adotada voluntariamente pelas organizações (ABNT 
NBR ISO 14001:2004). 
 
Descrevem-se nesta norma os requisitos para a certificação de um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA). Para um sistema desse tipo, a organização deve estabelecer uma política 
ambiental norteadora de suas ações. Os objetivos e processos deverão estar alinhados a essa 
política para que se obtenha o melhor desempenho ambiental. Esse modelo de Gestão 
Ambiental é baseado no modelo de Gestão da Qualidade preconizado na norma ISO 9001, 
denominado modelo PDCA (Plan [Planejar], Do [Executar], Check [Verificar], Act [Agir]). 
 
4.1 O ciclo PDCA na norma ISO 14001 
O PDCA é, por sua natureza, um processo contínuo, dinâmico e interativo. Tal sistema pode 
aumentar substancialmente a capacidade de uma organização de identificar e gerenciar suas 
interações com o meio ambiente, de atender seus objetivos ambientais e de assegurar a 
contínua conformidade com os requisitos legais ambientais relevantes (ABNT NBR ISO 
14004:2005). 
 
Na etapa de Planejamento do ciclo PDCA (Plan), toda a sistemática do processo será 
planejada de forma a garantir o êxito do sistema. A identificação dos aspectos ambientais e 
seus respectivos impactos serão levantados, bem como os requisitos legais e os critérios de 
desempenhos aplicáveis. O estabelecimento dos objetivos e metas será pautado pelas 
diretrizes estabelecidas pela política ambiental da organização. Os programas a serem 
implantados devem atingir esses objetivos de forma eficiente e eficaz. A organização deverá 
planejar como implementar o SGA de forma a estabelecer todos os processos, documentá-los 
de forma correta, durante sua execução,  e manter controles operacionais funcionais,  durante 
essa execução. Ainda nessa etapa, deve-se planejar como se dará o processo de verificação do 
SGA ,de forma a conduzir todo o monitoramento e medições, bem como registrar as não-
conformidades e tomar as ações corretivas e preventivas. Concluindo essa etapa, devem-se 
planejar ações para a melhoria contínua do sistema.  
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Como elementos principais da etapa Planejamento, podemos destacar cinco fatores 
preponderantes: 

1) Identificação de aspectos ambientais e significância: A identificação dos 
aspectos ambientais é o fator mais importante do planejamento do SGA. Nessa 
etapa cria-se um diagnóstico completo da situação da organização perante a sua 
condição ambiental. Os aspectos ambientais devem ser levantados em relação 
tanto aos processos e serviços quanto às interações diretas e indiretas que eles 
possuem, levantando-se também os impactos ambientais decorrentes dos mesmos. 
Orienta-se, também, que a avaliação da significância de cada aspecto ambiental 
real e potencial considere fatores como: escala, severidade, duração dos impactos e 
requisitos legais aplicáveis. 

2) Comprometimento da alta administração: a liderança e o comprometimento 
contínuo são cruciais para o sucesso do programa. (ABNT NBR ISO 14004:2005) 

3) Escopo do sistema de gestão ambiental: o escopo do sistema é estabelecido pela 
alta administração, identificando os limites do SGA. 

4) Política Ambiental: estabelece os princípios de ação da organização, capazes de 
evidenciar as responsabilidades e desempenhos esperados da organização contra os 
quais todas as ações subsequentes serão julgadas. As principais premissas que 
devem constar no desenvolvimento da política ambiental são: missão, valores da 
organização, condições locais ou regionais, coordenação com outras políticas, 
atendimento aos requisitos aplicáveis e compromissos com a prevenção da 
poluição (ABNT NBR ISO 14004:2005). 

5) Objetivos e metas: são estabelecidos de forma a conduzir a organização para o 
cumprimento dos compromissos assumidos na política ambiental. Esses objetivos 
e metas irão estabelecer uma base sistemática para a organização melhorar seu 
desempenho ambiental. 

Na etapa de execução do ciclo PDCA (Do), todo o processo planejado na etapa anterior será 
executado com a alocação dos recursos necessários e com a atribuição de responsabilidades 
para cada colaborador da organização envolvido no processo. 
 
Na etapa de verificação do ciclo PDCA (Check), acontecerá o processo de avaliação baseado 
em medições, monitoramentos, auditorias internas e outras avaliações estabelecidas no 
planejamento. As características principais da verificação são estabelecidas de forma a 
proporcionar o gerenciamento dos aspectos ambientais significativos, o alcance de objetivos e 
metas e o aprimoramento do desempenho ambiental. 
 
Não menos importante, a etapa de retroalimentação do ciclo PDCA (Act) diz respeito às ações 
que serão tomadas, após toda a verificação realizada, para que o SGA seja aprimorado. 
Recomenda-se, nessa análise, que fatores como escopo do sistema, aspectos ambientais das 
atividades, produtos e serviços sejam retomados de forma a nortear essa retroalimentação, 
dando início ao ciclo novamente. 
 
4.2 Aplicações no setor aeronáutico 
 
A certificação ISO 14001 fornece uma estrutura para as empresas, incluindo as do segmento 
aeronáutico, para gerenciar e melhorar continuamente o seu desempenho ambiental. A tabela 
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1 exemplifica como a ISO 14001 pode ser aplicada para evidenciar a interação entre 
atividades do setor aeronáutico e seus impactos ambientais associados. 
 

Tabela 1: Utilização da ISO 14001 para o levantamento de aspectos ambientais e a 
significância dos impactos associados relativos a aeroportos e empresas aéreas. 

Atividade/Produto/ 
Serviços 

Aspectos Impactos reais e 
potenciais 

Significância 

Consumo de 
Combustível 

Aquecimento Global e 
poluição do ar 

Aeroportos: Baixa 
Empresas Aéreas: Alta 

Operação da Frota 
Geração de 

Ruído 

Desconforto e 
inconveniência para os 

residentes da área 

Aeroportos: Alta 
Empresas Aéreas: 

Média 

Emissão de CO2 
Aquecimento Global e 

poluição do ar 
Aeroportos: Baixa 

Empresas Aéreas: Alta 
Manutenção rotineira 

da frota 
Geração de 

resíduo de óleo 
Poluição do solo e dos 

corpos aquáticos 

Aeroportos: Alta 
Empresas Aéreas: 

Baixa 

 
5 PARTICULARIDADES DA NORMA ISO 14064 E SUAS APLICAÇÕES PARA O 

SETOR AERONÁUTICO 
Diferentemente da ISO 14001, a ISO 14064 é uma norma técnica de apoio e não de sistema 
de gestão. A ISO 14064 se divide em três partes, conforme detalhado a seguir. 
 
A primeira parte detalha os requisitos para planejar, desenvolver, gerenciar e relatar 
inventários de GEE em organizações. Inclui critérios para determinar os limites de fontes de 
emissão e remoção de GEE, bem como critérios para quantificação das emissões e remoções 
(ABNT NBR ISO 14064-1:2007). 
 
A parte dois concentra-se em projetos de GEE ou em atividades relacionadas, especificamente 
concebidas para reduzir emissões ou aumentar a remoção de GEE (ABNT NBR ISO 14064-
2:2007). 
 
A parte três detalha princípios, requisitos, processos e metodologias para verificar inventários 
de GEE e validar ou verificar projetos (ABNT NBR ISO 14064-3:2007). 
 
5.1 ISO 14064-1 
Essa parte da norma conduz o requerente à elaboração de um inventário de GEE. Esse 
inventário contempla não só as quantificações das emissões dos gases, mas também das 
reduções de emissões e das possíveis remoções de GEE. 
 
A realização de um inventário conforme a ISO 14064-1 traz como principal benefício o 
diagnóstico da situação global da organização, em termos de emissões, reduções e remoções 
de GEE. Essa visibilidade, por sua vez, permite às organizações identificar oportunidades de 
melhorias, bem como os riscos inerentes, proporcionando um posicionamento estratégico do 
ponto de vista ambiental (THE GREENHOUSES GAS PROTOCOL INITIATIVE, 2004). 
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A norma baseia-se em alguns princípios norteadores, dos quais valem ressaltar os princípios 
da relevância e da precisão. O princípio da relevância preconiza a priorização da seleção de 
fontes e sumidouros significativos, em termos de emissões de gases do efeito estufa. O 
princípio da precisão é definido como a redução de incertezas, até onde seja viável. As 
incertezas indicam a dispersão de valores que discriminam quão válidos são os resultados 
obtidos a partir das quantificações. 
 
O desenvolvimento do inventário de gases do efeito estufa passa pelas seguintes etapas: 
atribuição de limites organizacionais e operacionais; identificação de fontes e sumidouros; 
quantificação das emissões e remoções de GEE diretas; quantificação das emissões de GEE 
indiretas; caracterização do ano-base; avaliação e redução da incerteza; e elaboração do 
relatório (ABNT NBT ISO 14064-1:2007). 
 
O ano-base representa a referência de emissões e remoções de GEE contra a qual se pretende 
fazer comparações futuras. Na etapa de avaliação e redução da incerteza, a organização 
determina os níveis de incerteza e significâncias associados às emissões e remoções de fontes, 
sumidouros e reservatórios considerados. Na etapa final de elaboração do relatório, reporta-se 
o inventário de GEE, o qual será verificado por alguma entidade acreditada. 
 
5.2 ISO 14064-2 
A parte dois da ISO 14064 relaciona-se à elaboração de projetos de redução e remoção de 
GEE. Tais projetos podem ser alinhados com a Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre 
Mudanças Climáticas (UNFCCC), o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do 
Protocolo de Quioto ou o Mecanismo de Implementação Conjunta (IC), com a finalidade de 
poder pleitear créditos de carbono no mercado mundial. 

“Esta parte da ABNT NBR ISO 14064 especifica princípios e 
requisitos, e oferece orientação para a elaboração de projetos para a 
quantificação, monitoramento e relato de atividades de redução de 
emissões ou melhoria da remoção de gases do efeito estufa” (ABNT 
NBR ISO 14064-2:2007). 

Além dos princípios norteadores definidos na parte um, a parte dois adiciona o princípio do 
conservadorismo. Este, por definição, consiste na utilização de hipóteses, valores e 
procedimentos conservadores capazes de assegurar que as reduções de emissão ou as 
melhorias de remoções de GEE não sejam superestimadas  (ABNT NBR ISO 14064-2:2007). 
 
As etapas iniciais da parte dois assemelham-se às do inventário da ISO 14064-1, exceto pelo 
fato que a identificação de fontes, sumidouros e reservatórios de GEE, na parte dois,  fica 
restrita ao escopo do projeto. Não há a necessidade de realizar o inventário global da 
organização, conforme descrito na parte um, antes de realizar o projeto de GEE. 
 
A principal característica da ISO 14064-2 refere-se ao conceito de cenário de referência (linha 
base). A linha base consiste em uma forma de representar um cenário hipotético que ocorreria 
na ausência do projeto em questão, sendo esta o referencial contra o qual o projeto deve ser 
avaliado. 
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Diferentemente do ano-base, descrito no item 5.1 como um panorama real e pontual da 
situação da atividade avaliada, a linha base corresponde a uma previsão dinâmica das 
emissões de GEE, a qual deve ser atualizada frequentemente. 
 
A diferença entre a as emissões da linha base e a projeção das emissões ao longo do tempo, 
referentes ao projeto, representa a redução total de emissões devido ao mesmo, também 
denominada adicionalidade. O montante total de créditos de carbono pleiteados pelo projeto 
de MDL é proporcional a essa adicionalidade, como mostrado na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Comparação da quantificação do ano base e linha base 

 
Dado que existem incertezas intrínsecas à formulação da linha base e que se almeja não 
superestimar as reduções de emissões, deve-se utilizar o princípio do conservadorismo nas 
suposições, valores e procedimentos do projeto. 

“O proponente do projeto deve selecionar as suposições, valores e 
procedimentos que ajudam a assegurar que as reduções de emissões 
ou melhorias de remoções de GEE não são superestimadas” (ABNT 
NBR ISO 14064-2:2007). 

Concomitantemente ao estabelecimento da linha base, o planejamento do projeto segue as 
etapas de identificação das fontes e sumidouros, avaliação da viabilidade do programa e 
consulta às partes interessadas do plano do projeto. A proposta do projeto se encerra com a 
validação e posterior registro do mesmo, por intermédio de uma entidade acreditada. 

“Uma vez que os projetos estejam validados, uma entidade 
operacional independente solicita seu registro. O registro é 
considerado a aceitação formal de um projeto validado na forma de 
uma atividade de projeto MDL. O registro é o pré-requisito para a 
verificação, a certificação e a emissão de reduções e emissões 
certificadas” (Anexo 1 ABNT NBR ISO 14064-2:2007). 

Uma vez validado e registrado, inicia-se a execução do projeto. Nesta etapa, são realizadas 
ações periódicas de monitoramento , ações de certificação e de reconhecimento de unidades 
de emissões de GEE reduzidas pelo programa adotado. Em todo o processo, deverão ser 
documentadas as informações pertinentes para a elaboração do relatório final do projeto de 
MDL. 
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Passado o período previsto de execução do projeto, o relatório deverá ser apresentado e as 
reduções e melhoramentos deverão ser verificados e certificados por entidades verificadoras, 
finalizando o projeto. A partir dessa verificação, inicia-se o processo de subtração dos lucros 
advindos do sucesso do projeto. 

 “A certificação de acordo com o Protocolo de Quioto é a garantia 
escrita de que, durante um período específico, verificou-se se um 
projeto atingiu as reduções de emissões e melhorias de remoções de 
GEE” (Anexo 1 ABNT NBR ISO 14064-2:2007). 

5.3 ISO 14064-3 
De acordo com a norma ABNT NBR ISO 14064-3:2007, a parte três especifica princípios e 
requisitos e fornece orientações para aqueles que estão conduzindo ou administrando a 
validação e/ou verificação de declarações de GEE (NBR ISO 14064-3:2007). 
 
Esta parte da norma especifica também requisitos para selecionar validadores/verificadores de 
GEE, estabelecendo o nível de confiança, objetivos, critérios e escopo, determinando a 
abordagem da validação/verificação (NBR ISO 14064-3:2007). 
 
Os princípios do processo de verificação baseiam-se principalmente no aspecto da 
independência de fatores externos, na conduta ética por meio da confiança e integridade e do 
cuidado profissional, conforme orientado pela norma NBR ISO 19011, a qual fornece 
diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental (NBR ISO 
19011:2002). 
 
O processo de validação/verificação tem por requisitos: 
 

� estabelecer nível de confiança entre cliente e validador ou verificador; 

� definir objetivos de validação ou verificação no início do processo; 

� acordar critérios de validação ou verificação no início do processo; 

� acordar sobre o escopo de validação ou verificação no início do processo; 

� estabelecer o patamar tolerável de materialidade, requerido pelo usuário da declaração GEE, 

com base nos objetivos, nível de confiança, critérios e escopo previamente definidos. 

 
O objetivo de qualquer validação/verificação é  permitir ao órgão validador/verificador atestar 
se a declaração GEE da organização ou de projeto de GEE está preparada, em todos os 
sentidos materiais, de acordo com os programas GEE a que se subscrevem. (ABNT NBR ISO 
14064-3). 
 
O entendimento da materialidade é essencial para a compreensão do processo de 
validação/verificação. Uma informação é considerada material se, pela sua omissão ou 
distorção, puder influenciar decisões ou ações feitas por seus usuários.  
 
Portanto, ao atestar que uma dada declaração GEE está materialmente correta, o órgão 
validador/verificador assegura que o conjunto de omissões e distorções encontradas não 
influencia decisões ou ações dos usuários de tal declaração.  
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A quantidade de omissões e distorções admissíveis, ou seja, o patamar tolerável de 
materialidade varia com o nível de confiança estabelecido entre a organização solicitante da 
validação/ verificação (cliente) e o validador/verificador, no início do processo. Esse patamar 
será tanto mais alto quanto menor for o nível de confiança. As omissões e distorções 
encontradas pelo validador/verificador, em quantidades acima do patamar tolerável, são 
consideradas discrepâncias materiais (não-conformidades). 
 
Como em um processo convencional de auditoria, a parte três ainda estabelece critérios para 
abordagem e tratamento dos dados e avaliação da declaração de GEE. 
 
O processo é finalizado com a emissão de uma declaração de validação/verificação pelo 
validador/verificador, atestando a materialidade da declaração de GEE. 
 
5.4 A ISO 14064 no Âmbito Aeronáutico 
No âmbito aeronáutico, a ISO 14064 parte 1 pode ser utilizada para a quantificação das 
emissões e reduções de GEE, tanto pela agência reguladora quanto pelo setor privado. 
 
A utilização da ISO 14064 parte 2, devido à sua característica de elaboração de projetos para 
pleitear créditos de carbono, é mais apropriada ao setor privado. Desenvolvimento de motores 
aeronáuticos mais eficientes, aeronaves com menor arrasto, otimização na operação das 
aeronaves, são alguns exemplos de projetos GEE que poderiam ser desenvolvidos. 
 
A ISO 14064 parte 3, devido às suas características, deve ser utilizada por todos os 
proponentes de inventários e de projetos GEE. 
 
6 RELAÇÃO ENTRE AS NORMAS 
Embora os focos das normas difiram, a ISO 9001 é focada na eficácia do sistema de gestão da 
qualidade (SGQ) em atender aos requisitos do cliente, enquanto que a ISO 14001 é focada na 
demonstração de um sistema de gestão ambiental (SGA) às partes interessadas ou afetadas 
pelo desempenho ambiental da organização. Essas normas possuem vários pontos em comum. 
 
A melhoria contínua do sistema de gestão através da ferramenta PDCA e na abordagem 
baseada na mitigação de riscos são alguns dos pontos comuns entre essas normas. 
 
O projeto de um sistema de gestão ambiental é um processo contínuo e interativo. A estrutura, 
as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para 
implementar as políticas, objetivos e metas ambientais podem ser coordenados com esforços 
existentes em outras áreas, como por exemplo: operações, finanças, qualidade, saúde 
ocupacional e segurança no trabalho (ABNT NBR ISO 14004:2005). 
 
Atualmente, a implementação de sistemas integrados de gestão tem sido a opção preferida 
pelas organizações.  Em um sistema de gestão integrado devem ser abordados os requisitos 
comuns e os requisitos específicos de cada sistema. Na integração de sistemas de gestão, os 
requisitos comuns são tratados em conjunto, minimizando a duplicação de documentos. Para 
os requisitos específicos, na integração dos sistemas, é feita uma harmonização na 
abrangência dos procedimentos, de forma a atender aos requisitos específicos dos sistemas de 
gestão considerados. Por exemplo, na ISO 9001 o estabelecimento de programa para atingir 
objetivos e metas não é um requisito, mas na ISO 14001 e OHSAS 18001 é um requisito. Na 
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integração desses sistemas de gestão, o procedimento deve incluir o estabelecimento de 
programa para atingir os objetivos e metas da qualidade. A figura dois exemplifica a 
convergência dos requisitos. 
 

 
Figura 2: A integração de múltiplos sistemas de gestão. (Adaptado de PAS99:2006) 

 
Contudo, vale ressaltar que integrar sistemas não somente se restringe a juntar requisitos 
semelhantes ou convergir requisitos específicos. A idéia de integração está intimamente 
associada com diversas características das normas de gestão que, quando utilizadas em 
conjunto, asseguram uma visão holística e simultânea dos sistemas de gestão, as quais 
permitem uma integração mais eficiente entre os sistemas. Extrapolar as boas práticas e 
peculiaridades de cada sistema aos outros faz com que carências e deficiências sejam 
minimizadas. 
 
O documento PAS 99:2006,  Specification of Common Management System Requiremets as a 
Framework for Integration, preparado pela British Standads Institution (BSI), tem o propósito 
de encorajar as organizações, com mais de um sistema de gestão, a promover a integração 
entre os mesmos (PAS 99:2006, 2006). 
 
O Publicly Available Specification (PAS) é um documento consultivo, cuja principal 
diferença com as normas técnicas é o consenso entre as partes interessadas no conteúdo 
técnico. O PAS, ao receber comentários de qualquer interessado, não necessariamente os 
incorpora no documento. Isso implica em um período menor de desenvolvimento e 
publicação. O PAS 99 contém os requisitos para a integração de sistemas de gestão (ABNT, 
2008). 
 
As normas de gestão provêem uma estrutura para uma visão abrangente para a implementação 
de sistemas, seja de qualidade, seja ambiental ou outros de interesse da organização. As 
questões específicas de sistemas de gestão são tratadas por meio de outras normas de apoio, 
publicações técnicas e legislações aplicáveis, assim como demonstrado na figura abaixo. 
 
Em um sistema de gestão ISO 14001, impactos ambientais considerados significativos, por 
exemplo, referentes a gases de efeito estufa, podem ser tratados pela norma ISO 14064. Se 
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fossem referentes a ruído seriam tratados através de normas técnicas e legislações aplicáveis 
sobre ruído. 
 

 
Figura 3: A norma ISO 9001 e normas técnicas de apoio. 

(Adaptado de ABNT  NBR ISO 9001:2008) 
 
O conceito de integração é aplicável às normas de sistemas de gestão. As normas de gestão e 
as normas técnicas interagem segundo uma relação de complementação e apoio, e não de 
integração. 
 
7 TENDÊNCIAS FUTURAS 
Identifica-se uma carência de literatura completa, clara e concisa capaz de orientar 
organizações do setor aeronáutico na consideração dos aspectos ambientais significantes para 
o delineamento ou aprimoramento do seu Sistema de Gestão, bem como na realização de 
inventário das emissões de GEE e realização de projetos de MDL. As normas atuais 
contemplam informações fragmentadas e pouco contextualizadas para as atividades deste 
setor. 
 
A fim de suprir a carência de fragmentação das normas de Sistema de Gestão, a BSI produziu 
o documento PAS 99 no ano de 2006 com a finalidade de integração dos sistemas de gestão. 
No Brasil, a ABNT aderiu a esta idéia, e promove cursos para a integração de sistemas, com 
base no PAS 99. 
 
Em resposta a crescente demanda do mercado aeronáutico, no que tange a preservação 
ambiental, a qualidade de serviços e produtos, e a segurança operacional de voo, a construção 
de uma ferramenta prática com foco na integração de sistemas de gestão se mostra cada vez 
mais factível e condizente com a realidade ambiental e econômica atual. O desenvolvimento e 
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a implementação de normas, focando metodologias e ajudas práticas para a integração desses 
sistemas, é um meio efetivo para atender a essa demanda. 
 
Seguindo essa tendência, o presente artigo se propôs a identificar normas ambientais 
relevantes para o setor aeronáutico, apresentar suas principais características, e discutir, 
segundo essa tendência, uma abordagem de integração de sistemas de gestão e de 
aplicabilidade de normas complementares relevantes ao setor. 
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RESUMO 
O projeto DANT (Dirigível Aéreo Não Tripulado) do Laboratório de Robótica e Inteligência Computacional do 
Instituto Militar de Engenharia objetiva o desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado capaz de executar 
vôo autônomo com a finalidade de efetuar vigilância, monitoramento, inspeção e comunicação de dados. Neste 
artigo, os autores relatam os resultados obtidos, as atividades em execução e as perspectivas no sentido de 
desenvolver uma frota de dirigíveis aéreos autônomos não tripulados para as atividades supracitadas. 
 
ABSTRACT 
The DANT (Unmanned Air Airship) project of the Laboratory of Computational Intelligence and Robotics of 
Military Institute of Engineering aims the development of an unmanned air vehicle able to perform autonomous 
flight in order to perform surveillance, monitoring, inspection and reporting data. In this article, the authors 
report the results, the activities in progress and perspectivas in order to develop a fleet of autonomous unmanned 
air Airship to the activities above. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O tema VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) tem despertado grande interesse nasúltimas 
décadas devido a sua aplicabilidade em uma grande variedade de tarefas, taiscomo vigilância, 
monitoramento, inspeção e exploração. Tais atividades, no âmbito militar, têm importância 
inequívoca. Uma das vantagens oferecidas pelo VANT sobre outrastecnologias é o fato de o 
veículo poder atuar em altitudes elevadas, proporcionandocobertura privilegiada a sensores, 
tal como câmeras. Dentre os tipos de VANT, o dirigíveldestaca-se como uma opção de baixo 
custo aquisitivo e operacional, possuindo, ainda, asvantagens de dispensar pista de pouso, 
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capacidade de pairar no ar, navegar em baixa velocidade, entre outras. Por não ser tripulado, 
torna-se possível a utilização de dirigíveis demenor porte, facilitando a logística operacional e 
reduzindo as conseqüências de possíveisincidentes. Poucos trabalhos têm sido conduzidos no 
sentido de desenvolver VANTs quepossam planejar e executar suas missões com um 
significativo grau de liberdade. Neste trabalho relatamos os resultados obtidos, as atividades 
em execução e as perspectivas nosentido de desenvolver uma frota autônoma de DANTs. 
 
Os resultados aqui apresentados são devidos a estudos conduzidos através das seguintes 
dissertações de mestrado: (Pinheiro, 2006), (Maroquio, 2007),(Vidal, 2007) e (Mendonça, 
2008). Atualmente está sendo construída a eletrônica embarcada para um dirigível de pequeno 
porte. 
 
O presente artigo é organizado da seguinte forma: em (2) é feita uma revisão de um dos 
principais trabalhos relacionados a DANTs, o projeto AURORA; em (3) é descrita a 
modelagem de um simulador para uma frota de DANTs efetuada por (Pinheiro, 2006); em (4) 
é descrita a proposta de um sistema de navegação baseado em visão apresentada por (Vidal, 
2007), bem como resultados obtidos no planejamento de trajetória utilizando a heurística 
Colônia de Formigas; em (5 ) fazemos uma descrição de um simulador para uma frota de 
DANTs desenvolvido por (Maroquio, 2007), bem como os resultados obtidos no 
planejamento de trajetória utilizando os algoritmos A* e ”Q-Learning”; em (6) são 
apresentados os resultados obtidos por (Mendonça, 2008) no planejamento de trajetórias, 
usando a heurística Campo Potencial Virtual; e em (7) tecemos nossas considerações finais. 
 
2 REVISÃO DE LITERATURA 
Nesta seção revisamos um dos principais trabalhos relacionados a DANTs, o projeto 
AURORA (Autonomous Unmanned Remote Monitoring Robotic Airship), desenvolvido no 
CenPRA (Centro de Pesquisas Renato Archer) que propôs o uso de DANTs com a finalidade 
de realizar, de forma autônoma, tarefas como inspeção, pesquisa e monitoração ambiental, 
climatológica e de biodiversidade. Neste projeto foram desenvolvidos diversos trabalhos 
científicos e a seguir serão citados alguns deles. 
 
Em (Elfes et. al., 1998), os autores descreveram alguns aspectos importantes do projeto 
AURORA. é descrita a plataforma física do projeto, que consiste em um DANT acompanhado 
remotamente por uma estação móvel terrestre. O equipamento embarcado no dirigível conta 
com um PC104, um computador com baixo custo de energia e de pequena dimensão, sensores 
como inclinômetro, câmera e um receptor GPS. Há também uma especificação da arquitetura 
de software e da interface homem-máquina. Dá-se também uma visão superficial da 
modelagem dinâmica e do sistema de controle, da percepção e da navegação baseada em 
visão e da navegação autônoma. Também são apresentados alguns argumentos a favor da 
utilização de dirigíveis em vez de aviões ou helicópteros em tarefas como monitoramento e 
inspeção ambiental. Dentre os argumentos citados estão o baixo custo de operação, a 
capacidade de pairar no ar, a baixa turbulência, a capacidade de pousar e decolar na vertical e 
o baixo consumo de combustível. 
 
O trabalho de Gomes e Ramos (Gomes et. al., 1998) forneceu um ponto de partida para 
pesquisas na área de robótica utilizando dirigíveis aéreos. Os autores descreveram os 
princípios de funcionamento de um dirigível além de um modelo dinâmico adequado ao 
projeto de controladores e a simulação computacional. 
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Alguns softwares desenvolvidos para dar suporte ao projeto AURORA são apresentados em 
(Ramos et. al., 1999). Os autores descrevem um conjunto de ferramentas para projeto e teste 
de métodos de controle e navegação, visualização do dirigível, compartilhamento de 
informações via Internet e treinamento de pilotos, desenvolvidos com a ferramenta 
MATLAB/Simulink. Um simulador 3D em Java/VRML também é apresentado, juntamente 
com um estudo de caso de um vôo simulado controlado manualmente de forma remota. 
 
Em (Ramos et. al., 2001) os autores relatam o vôo autônomo do DANT AS800, através de um 
conjunto pré-definido de pontos, usando dados oriundos de sensores como GPS, 
acelerômetro, sensor de vento e inclinômetro e sem a utilização de técnicas de visão 
computacional. Neste experimento, a trajetória foi automaticamente controlada pelo sistema 
embarcado, enquanto a altitude foi controlada manualmente por um piloto em terra. 
 
Uma grande contribuição ao projeto AURORA, resultante da união dos esforços anteriores, é 
o trabalho de (Ramos, 2002), que aborda o desenvolvimento e a implementação de um 
protótipo de dirigível robótico não tripulado, com capacidade de realizar vôos autônomos 
reais, seguindo trajetórias definidas por pontos de passagem. Para contemplar esse objetivo, 
foram realizadas modificações estruturais na mecânica e aerodinâmica do dirigível utilizado, 
adequando-o ao uso como veículo robótico. No trabalho, também foram estabelecidas as 
infra-estruturas, embarcada e em terra, de componentes de software e de hardware, 
envolvendo sensores, atuadores, processadores e software de tempo real. Ainda, um modelo 
dinâmico aprimorado do dirigível foi apresentado, considerando notadamente os aspectos de 
força de propulsão e influência da dinâmica do vento e, com base neste novo modelo, foram 
desenvolvidos ambientes de simulação em MATLAB/Simulink e Java/VRML, sendo este 
último baseado no simulador apresentado anteriormente em (Ramos et. al., 1999). Foi 
implementado também um ambiente de suporte ao desenvolvimento e à operação do dirigível 
robótico, bem como um sistema de controle e navegação, compreendendo algoritmos de 
seguimento de trajetória e de perfil de altitude entre pontos de passagem. Tal sistema foi 
analisado e seus parâmetros de sintonia foram ajustados tanto em simulação quanto em vôos 
reais. Finalmente, foi estabelecido um protótipo de arquitetura de software robótico para o 
dirigível, testado apenas em simulação, contemplando aspectos deliberativos e reativos de 
uma missão robótica completa. 
 
Na próxima seção descreveremos sucintamente a modelagem de uma frota de DANTs 
proposta por (Pinheiro, 2006). 
 
3 MODELAGEM DA FROTA DE DANTS 
Em (Pinheiro, 2006) foi descrita a modelagem, segundo o paradigma multiagente, de um 
simulador de uma frota de dirigíveis aéreos autônomos não-tripulados capaz de operar 
cooperativamente. O objetivo foi a construção de um sistema multiagente composto de 
agentes de software para a frota em questão. A modelagem baseada em software é a 
alternativa de menor custo, uma vez que só requer o uso de computadores. A desvantagem 
desta alternativa é o fato do modelo dinâmico do ambiente ter que ser construído 
integralmente, o que é um custo a considerar. O simulador, em si, quando implementado, 
destinase a apoiar a definição, padronização e teste das conversações entre os módulos intra 
agentes físicos e entre os agentes físicos da frota de DANTs, bem como a experimentação de 
algoritmos de navegação. 
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Figura 1: Diagrama de Casos de Uso (Pinheiro, 2006) 

 
A MaSE (Multiagent Systems Engineering) foi a técnica de engenharia de sistemas 
multiagentes (SMA) adotada. Ela permitiu o tratamento indiferenciado de agentes e de 
módulos que não eram agentes na “framework”. Na modelagem do simulador partiu-se de 
duas premissas básicas: o tipo de veículo é o dirigível e os veículos da frota são iguais em 
todos os seus aspectos. A figura 1 exibe o diagrama de casos de uso do sistema que o autor 
decidiu utilizar juntamente como a MaSE. Através deste diagrama é possível que se tenha 
uma visão geral das funcionalidades do SDANT. Neste diagrama, os diversos cenários de 
casos de uso correspondem aos serviços que o SDANT provê aos respectivos atores. Existem 
dois atores primários, o Gerenciador de Monitoramento e os Pontos IP. O Gerenciador de 
Monitoramento é o responsável pelo monitoramento do ambiente e os Pontos IP são os 
computadores que requerem o acesso à Internet. Constituem atores secundários o Ambiente, o 
Planejador e Controlador da Missão (PCM) e o Backbone Internet. O PCM é o responsável 
pela definição e controle das missões do SDANT. 
 
O DANT é um veículo robótico que se compõe do dirigível, dos atuadores, dossensores, do 
computador de bordo (mais o software de navegação) e do sistema decomunicação. Além dos 
sensores de navegação, possui sensores de monitoramento deambiente. O sistema de 
comunicação do DANT provê, a pontos em terra, facilidadesde conexão à Internet. O sistema 
de comunicação serve, ainda, para comunicação entre DANTs, para transmissão de dados de 
monitoramento e para comunicação com a estaçãode controle de terra. As facilidades de 
comunicação permitem o envio de comandos aodirigível, troca de dados entre os dirigíveis, 
troca de dados entre pontos em terra e otráfego dos dados de monitoramento. 
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O software embarcado, que dota o DANT de autonomia navegacional sustenta asseguintes 
funções: execução de algoritmos de navegação autônoma, sendo que tais algoritmosfazem uso 
dos dados sensoriais para evitar colisões, corrigir trajetória e geram oscomandos apropriados 
para os atuadores; controle contínuo da posição do DANT, consultandosensores e 
comandando atuadores, de forma a cumprir a missão navegacionale as metas permanentes e, 
finalmente, interação com o SDANT (sistema de dirigíveisaéreos não tripulados), recebendo 
missões navegacionais e informando o andamento deseu cumprimento. 
 
O SDANT consiste em um conjunto de DANTs (uma frota) capaz de atuar autonomamentena 
busca de cumprimento de missão, comportando-se como um sistema. Areferida missão, 
geralmente têm algum componente navegacional. Assim, por exemplo, para monitorar uma 
área - a missão - é necessário que o SDANT se desloque previamenteaté a área a ser 
monitorada, compondo ou não, um enlace complexo de telecomunicação. A autonomia que se 
busca aqui é a autonomia navegacional do SDANT. 
 
Cada DANT do SDANT opera autonomamente e interage quase sempre cooperativamente 
com os demais, por meio de comunicação. Assim, o SDANT é composto pelos DANTs mais 
a comunicação entre eles. 
 
Os SDANT, independentemente das missões que lhe são atribuídas, persegue asseguintes 
metas: manter permanentemente os DANTs em contato uns com os outros eminimizar os 
custos das missões. Para a coordenação dos DANTs do SDANT, considera-se que um DANT 
Líder comanda a organização do trabalho dos outros DANTs. Eleenvolve-se no processo de 
decisão para a equipe inteira, e os outros membros podematuar somente de acordo com as 
suas instruções; é ele o responsável por garantir que afrota opere de forma coesa, como um 
sistema. 
 
Pretende-se também que o DANT líder represente a frota, ou seja, ele é também o responsável 
pelas comunicações do SDANT com os atores externos. é ele que recebe os dados das 
missões da frota e fornece os dados de execução da missão. 
 
Concluída esta “visão geral” da modelagem do SDANT, apresentaremos na próxima seção a 
proposta de um sistema de navegação feita por (Vidal, 2007), bem como os resultados obtidos 
pelo autor na simulação do planejamento de trajetórias. 
 
4 UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO BASEADO EM VISÃO 
(Vidal, 2007) propôs que as diversas atividades do sistema de navegação fossem separadasem 
módulos (figura 2). O Módulo de Visão fica responsável por processar as imagensoriundas 
dos sensores; o de Comunicação, por enviar e receber mensagens para os outrosmembros da 
equipe; o de Localização, por determinar a localização do dirigível e dosobjetos detectados 
pelo módulo de visão; o de Planejamento de Trajetória, por definir atrajetória de um dirigível, 
a partir dos dados gerados pelo módulo de localização; e o de Controle por determinar ações 
dos atuadores do dirigível para que o mesmo movimente-seseguindo determinada trajetória. 
 
O autor deteve-se no Módulo de visão e sua relação com o Módulo de Localização e o de 
Planejamento de Trajetória, tendo proposto um sistema de navegação para um SDANT 
baseado em imagens captadas por câmeras embarcadas nos DANTs com a finalidade de (a) 
reconhecer e reconstruir o ambiente 3D; (b) determinar a posição e orientação do dirigível em 
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relação a um referencial do ambiente; (c) identificar o objetivo; (d) e o planejar a trajetória até 
este objetivo. 
 
As metas supracitadas podem ser alcançadas com o mapeamento do ambiente através (a) do 
uso da visão estereoscópica e de técnicas de segmentação, aplicadas nas imagens obtidas das 
câmeras embarcadas nos DANTs e (b) do planejamento de trajetória. 
 

 
Figura 2: Interação entre os módulos do sistema de navegação proposto (Vidal, 2007) 

 
O problema do mapeamento do ambiente é parte do problema conhecido como SLAM 
(simultaneous localization and mapping), que consiste em construir um mapa doambiente de 
trabalho e, a partir deste mapa, determinar a localização de um robô enquantoo mesmo está 
em operação (Willians et. al., 2002). 
 
Optou-se por um sistema de navegação baseado em imagens a fim de tornar dispensável o uso 
do INS (Inertial Navigation Sensor) ou do GPS, com isso diminuindo acarga embarcada e o 
uso de bateria ou combustível; e permitir um melhor aproveitamentodos recursos, uma vez 
que câmeras podem ser utilizadas em outras atividades, tais comovigilância, monitoramento e 
inspeção do ambiente. 
 
Para a reconstrução do ambiente em 3D, cada dirigível deve possuir duas câmerasembarcadas 
e ao captar as imagens, a partir das câmeras, deve processá-las e enviar os resultadosaos 
outros membros do SDANT. Cada membro, ao receber o resultado do processamentodas 
imagens obtidas por outro(s) membro(s) deve fazer, então, a reconstrução doambiente. Isto 
possibilita que o veículo tenha uma estimativa de onde estão os obstáculose a que distância 
eles se encontram. A partir deste ponto, é possível realizar o planejamentode trajetória do 
dirigível no espaço tridimensional até o destino alvejado. 
 
4.1 4.1. Planejamento da Trajetória 
O planejamento da trajetória consiste na tarefa de conduzir um sistema móvel deuma posição 
corrente a uma posição de destino. No planejamento pelo Método de Decomposição em 
Células, técnica usada neste trabalho, o espaço de trabalho é divididoem um conjunto de sub-
regiões, onde cada uma delas é tratada como uma célula sendoque as conexões entre estas 
células podem ser representadas por um grafo não dirigido. Assim sendo, o problema do 



  475 

     

planejamento se resume a encontrar um caminho, entre acélula de partida e a célula destino 
(Latombe, 1991). 
 
O planejamento de trajetória do sistema de navegação tenta otimizar uma funçãoao objetivo 
que pode ser, por exemplo, o comprimento do caminho. A solução para esteproblema deve ser 
dividida em duas etapas: o planejamento global e o planejamento local. No primeiro caso, um 
caminho é determinado partindo do ponto de origem e chegandoao ponto objetivo. Já no 
segundo caso, o cálculo da trajetória é realizado, continuamente, enquanto o veículo percorre 
o caminho determinado na primeira etapa do processo. Assim, o caminho obtido inicialmente 
pode ser modificado conforme as mudanças ocorridasna configuração do espaço de trabalho, 
para que sejam evitadas colisões do veículo comobstáculos que tenham se movido ou que 
tenham surgido no ambiente. 
 
Duas abordagens foram pesquisadas para o planejamento de trajetória local, ambasutilizando 
a heurística Colônia de Formigas: a primeira destinada a espaços de trabalhobidimensionais e 
a segunda é voltada para espaços de trabalho tridimensionais. A primeira abordagem deve-se 
à existência de situações nas quais seja preferível que os dirigíveis atuem em altitude 
praticamente constante, como nos casos de vigilância emonitoração de ambientes. Por outro 
lado, a segunda visa situações nas quais os dirigíveisnecessitem fazer, durante suas trajetórias, 
mudanças de altitude, a fim de alcançar seus objetivos. Detalharemos apenas a abordagem 
para espaços bidimensionais. 
 
A heurística Colônia de Formigas (Dorigo et. al., 1999) é uma técnica deresolução de 
problemas de otimização inspirada no comportamento de ninhos de formigas. Segundo 
(Coelho et. al., 2004), as formigas reais são capazes de encontrar o caminhomais curto para 
uma fonte de alimento do formigueiro sem a utilização de dadosvisuais. Enquanto caminham, 
as formigas depositam feromônio no solo, e tem seu deslocamentobaseado em trilhas de 
feromônios previamente depositados por outras formigas. Estas trilhas de feromônios podem 
ser observadas por outras formigas e motivá-las aseguir determinado caminho, isto é, um 
movimento aleatório das formigas segue commaior probabilidade uma trilha de feromônio. 
Esta é uma maneira de como as trilhassão reforçadas e, cada vez mais, formigas tendem a 
seguir aquela trilha. Uma formigatrabalha da seguinte forma: primeiro, quando as formigas 
chegam a um ponto em que precisam tomar a decisão de mover-se à direita ou à esquerda, 
elas selecionam aleatoriamente o próximo caminho e depositam feromônio no solo, sem ter a 
noção de qual é amelhor escolha. Depois de um pequeno período de tempo, a diferença entre 
a quantidadede feromônio entre dois caminhos é suficientemente grande para influenciar a 
decisão de novas formigas que estiverem indecisas por qual caminho seguir. Neste caso, 
asnovas formigas escolhem o caminho com maior quantidade de feromônio. 
Consequentemente, as formigas podem cheirar o feromônio e escolher os caminhos marcados 
comconcentrações mais acentuadas de feromônios. 
 
O ambiente de trabalho bidimensional foi dividido em células retangulares detamanhos iguais 
formando um mapa geográfico de forma matricial, que é representadomatematicamente por 
uma matriz binária quadrada, onde células, onde se encontra algumaparte de um obstáculo 
qualquer, são representadas pelo valor 1 e as demais representadaspelo valor 0. Após esta 
representação do ambiente, o próximo passo é determinarqual caminho a ser percorrido; onde 
um caminho é uma seqüência de células adjacentesnão-ocupadas por obstáculos. Para que o 
algoritmo encontre uma solução mais rapidamente, antes da primeira iteração, são feitas as 
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seguintes trilhas iniciais de feromônio (figura 3) que correspondem às células que estão nas 
linhas,colunas e diagonais dos pontosde origem e destino e na vizinhança dos obstáculos. 
 

 
Figura 3: Trilhas Iniciais de Feromˆ onio - Caso Bidimensional (Vidal, 2007) 

 
Considerando as seguintes restrições que foram utilizadas, ou seja, (a) o número máximo de 
passos que uma formiga pode efetuar, caso em que a mesma é desconsiderada; e (b) as 
formigas não poderem passar por uma mesma célula mais de uma vez, observou-se que os 
caminhos gerados pela aplicação da heurística Colônia de Formigas, geralmente não foram 
bons, principalmente quando existem obstáculos entre os pontos de origem e destino (figura 
4). 
 

 
Figura 4: Caminhos Não Otimizado e Otimizado - Caso Bidimensional (Vidal, 2007) 

 
Foi verificado que, por meio de otimizações, a solução poderia ser melhorada. Então, após a 
obtenção do melhor caminho gerado no processo, são feitas duas otimizações: (a) otimização 
na vizinhança e (b) otimização nas retas. A seguir são descritas estas otimizações. 
 
Nos caminhos gerados inicialmente, notou-se que uma mesma célula possuía mais de um 
vizinho pertencente ao caminho gerado, e, portanto, o caminho possuia percursos 
desnecessários. Para resolver este problema, foi feita a otimização na vizinhança, que consiste 
em verificar se cada célula possui mais de um vizinho pertencente ao caminho. Em caso 
afirmativo, escolher o vizinho correspondente ao ponto mais adiante do caminho como 
próxima célula. Desta forma, os outros vizinhos e todas as outras células por onde o caminho 
iria passar, de forma desnecessária, são eliminados. Após a execução da otimização na 
vizinhança, nota-se que o caminho gerado ainda pode ser melhorado. O motivo é que ele 
tende a fazer um ”zig-zag”. A otimização, nas retas, tenta eliminar os ”zig-zags” deixados 
pela otimização na vizinhança. Esta otimização funciona da seguinte forma: cria-se um novo 



  477 

     

caminho onde a primeira célula coincide com a primeira célula do caminho original, e a célula 
seguinte é a vizinha na direção em que se encontra a célula mais adiante pertencente ao 
caminho original, e que seja alcançável em linha reta (vertical, horizontal ou diagonal), ou 
seja, que esteja na mesma linha, coluna ou diagonal e com o percurso livre de obstáculo(s). 
Após o cálculo da segunda célula, determinam-se as células seguintes com o mesmo processo 
até encontrar a última célula do caminho. A figura 4 mostra um caminho gerado e otimizado 
pelos dois processos já citados. Note que ele possui uma trajetória bem mais ”comportada”, 
ou seja, possui menos curvas. 
 
Foram feitos testes para determinar o caminho entre um ponto e outro em ambientes sem 
obstáculos, com obstáculos estáticos e com obstáculos móveis. Na situação de obstáculos 
móveis, a trajetória é adaptada, enquanto é percorrida, conforme a movimentação dos 
obstáculos. Nos resultados do planejamento de trajetória, em espaço de trabalho 
bidimensional, quando não existem obstáculos, os caminhos gerados são diretos e com o 
mínimo de curvas possíveis. Na presença de obstáculos, as trajetórias possuem poucas curvas 
e tendem a contorná-los. Em situações com obstáculos móveis, não foram encontrados 
problemas para executar a adaptação da trajetória. 
 
A próxima seção descreve a proposta de (Maroquio, 2007) para um simulador de frota de 
DANTs, bem como os resultados que foram obtidos pelo autor na simulação do planejamento 
de trajetórias. 
 
5 UM SIMULADOR PARA FROTA DE DANTS 
(Maroquio, 2007) propôs um simulador para uma frota da DANTs que é capaz de exibir 
cenários ambientes tridimensionais que pode conter dirigíveis bem como outras imagens 3D 
(figura 5). No referido simulador, o comportamento do dirigível obedece a um modelo 
matemático adaptado de (Gomes et. al., 1998) que constitui em um dos mais completos 
modelos matemáticos de dirigíveis disponíveis na atualidade. A renderização das imagens 3D 
foi feita utilizando a biblioteca OpenGL. 
 
Faz parte do simulador uma interface de comunicação via ”sockets” que utiliza um protocolo 
pré-definido a fim de permitir que sistemas externos consultem informações dos sensores 
simulados (como câmera, GPS, inclinômetro etc.) e comande os atuadores simulados (como 
os propulsores). A referida interface permite que sejam testados sistemas externos destinados 
a prover a autonomia da frota de dirigíveis. 
 
O alto grau de correspondência entre as imagens renderizadas pelo simulador e as imagens 
reais permite o desenvolvimento de algoritmos baseados em análise de imagens. As imagens 
são fundamentais para o desenvolvimento de algoritmos inteligentes de navegação autônoma 
baseada em imagens. Se, por exemplo, um dirigível real possuir mais de uma câmera 
embarcada, é possível utilizar técnicas de visão estereoscópica para fazer uma reconstrução 
tridimensional do ambiente, desde que as câmeras estejam calibradas. Outra possibilidade de 
uso útil das imagens está na localização de alvos, uma vez que é possível desenvolver 
algoritmos para reconhecer objetos mais complexos, como armas, alvos na superfície terrestre 
etc. Quando se dispõe de um conjunto seqüencial de imagens, geradas a partir da animação de 
alguma cena, é possível determinar alguns pontos de interesse nas imagens e acompanhá-los. 
Com isso, consegue-se determinar até mesmo a velocidade com a qual os pontos estão se 
movimentando. 
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Figura 5: Ambiente urbano com 3 dirigíveis sobrevoando as ruas (Maroquio, 2007) 

 
Foi possível a implementação de uma oficina de objetos, o que permitiu criar e configurar 
dirigíveis (composto pelo envelope, gôndola, propulsores de gôndola e de causa e lemes de 
cauda), configurar os componentes embarcados (câmera, giroscópio, altímetro, GPS, 
inclinômetro e acelerômetro), a renderização do terreno e objetos genéricos, bem como sua a 
importação ao ambiente do simulador. 
 
Testes de desempenho que avaliaram a utilização da comunicação via soquetes com sistemas 
externos e a renderização das imagens tridimensionais confirmaram a viabilidade de se 
utilizar o simuladores baseados em software. 
 
5.1 Planejamento de Trajetória 
Serão apresentados a solução em um ambiente tridimensional utilizando o clássico algoritmo 
heurístico A* e em seguida a solução em ambiente bidimensional utilizando o algoritmo de 
aprendizado “Q-Learning” capaz de aprender em tempo real o caminho entre dois pontos. 
 
Inicialmente, o ambiente foi discretizado visando reduzir o tamanho do espaço de busca (ou 
espaço de estados) utilizando um mecanismo de decomposição em células. A obtenção de um 
caminho contíguo entre dois pontos quaisquer do ambiente pode ser conseguida ligando-se os 
centros das células que compõem o caminho. 
 
5.1.1 Algoritmo A* (Ambiente Tridimensional) 
Para o ambiente simulado da figura 6, o algoritmo A* não obteve um caminho ótimo, devido 
a complexidade do ambiente e a heurística simples que foi utilizada (que corresponde ao 
maior valor dentre os valores das coordenadas X, Y e Z) limitar a quantidade de estados a ser 
visitado, impedindo uma maior exploração do ambiente. Uma heurística mais elaborada 
certamente melhoraria o caminho encontrado, no entanto, poderia reduzir o desempenho. 
 
O algoritmo foi capaz de determinar o caminho até o objetivo usando 181 passos e 78 
mudanças de direção, o que significa que 181 células compõem o caminho e que, ao percorrê-
lo, o dirigível terá que rotacionar um determinado ângulo por 78 vezes. 
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Figura 6: Simulação de Planejamento Local de Trajet ória com os Algoritmos 

A*(esquerda) e “Q-Learning” (direita) (Maroquio, 2007) 
 
5.1.2 Algoritmo “Q-Learning” (Ambiente Bidimensional) 
O “Q-Learning” permite a inclusão de diversas restrições para compor a solução do problema. 
Sendo um algoritmo cujo aprendizado é baseado em um mecanismo de punição e 
recompensa, é possível lançar mão desse mecanismo a fim de valorizar algum comportamento 
específico por parte do agente. Além de aprender um caminho cuja distância é próxima da 
ótima, é possível aprender um comportamento para seguir esse caminho. 
 
A execução do algoritmo “Q-Learning” para o mesmo ambiente com uma decomposição 
bidimensional de células, apresentou os resultados a seguir discriminados, considerando uma 
série de 100 execuções. 
 
Através do gráfico da figura 7, pode-se ver que o algoritmo converge e que o agente atinge o 
objetivo, pela primeira vez, após, aproximadamente, 3.400 passos (eixo “Steps”). Daí em 
diante, cada nova chegada ao objetivo geralmente leva menos passos. Mesmo após obter o 
caminho de menor custo, fato que acontece em torno da iteração de número 700, o agente não 
perde o caráter exploratório, e esporadicamente tenta um caminho diferente do já computado. 
Os resultados apresentados foram obtidos utilizando uma taxa de aprendizado igual a 0,9 e um 
fator de desconto de 0,99. O caráter exploratório do agente é obtido selecionando uma ação 
aleatória 25% das vezes em que o agente deve executar um movimento. Para acelerar a 
convergência, a cada 10 chegadas ao objetivo esse percentual é reduzido, visando aproveitar 
as melhores ações já encontradas até o momento, ou seja, explotando. A redução do caráter 
exploratório é feita de forma que, mesmo após obter a menor quantidade de passos, pelo 
menos 2% das ações executadas no ambiente com um caminho já encontrado serão aleatórias. 
 
Todas as execuções do Algoritmo “Q-Learning” apresentaram caminhos melhores do que o 
obtido com o algoritmo A*, muito embora uma comparação direta entre o A* e o “Q-
Learning”, da forma como eles foram implementados neste trabalho, seja injusta, tendo em 
vista que o espaço de buscas atacado pelo algoritmo A* é bem superior ao usado com o “Q-
Learning”. Em apenas 2% das execuções, o algoritmo obteve o caminho ótimo (com 79 
células e 11 mudanças de direção) mas, na maioria das vezes, ou seja, em 18% dos casos, o 
algoritmo alcançou um resultado próximo do ótimo, com diferença apenas na quantidade de 
mudanças de direção, que ocorreram 15 vezes contra 11 do caminho ótimo. 
 
Na próxima seção apresentaremos os resultados obtidos por (Mendonça, 2008) na simulação 
de planejamento de trajetórias. 



480   

 
Figura 7: Convergência do Algoritmo “Q-Learning” (Maroquio, 2007) 

 
6 PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIA POR CAMPO POTENCIAL VIRTUAL 
(Mendonça, 2008) estuda o planejamento de trajetórias para um DANT usando o método 
Campo Potencial Virtual. A fim de simplificar a geração de trajetórias, o problema foi 
reduzido ao planejamento para uma partícula através de um processo denominado construção 
do espaço de configuração do robô (A configuração de um objeto arbitrário é uma 
especificação da posição de todos os pontos neste objeto em relação a um sistema de 
referência fixo. Um espaço de configuração de um objeto é o espaço de todas as 
configurações do objeto.) (Latombe, 1991). No trabalho em questão, a abordagem consistiu 
em discretizar todo espaço de configuração (C) em uma fina grade regular de configurações e 
realizar a busca por um caminho livre nesta grade utilizando a heurística Campo Potencial 
Virtual. Nesta heuristica, o robô (DANT), representado como um ponto no espaço de 
configurações, é uma partícula que que se move sob a influência de um potencial artificial 
produzido pela configuração-meta e os espaços de configuração dos objetos no espaço de 
trabalho (os obstáculos, por exemplo). A configuração-meta gera um potencial atrativo que 
puxa o robô em sua direção, enquanto que os obstáculos geram um potencial repulsivo, que 
empurra o robô para para longe deles. 
 
Os testes confirmaram que todo o conjunto - construção do espaço de configurações e 
planejamento de trajetórias - como adequados ao uso embarcado. 
 
6.1 Planejamento de Trajetória 
Na condução do experimento foram feitas as seguintes considerações: o ambiente é 
bidimensional; há apenas um DANT; não existe objetos móveis ou movíveis; não são feitas 
restrições quanto a pose final do DANT, apenas à posição; tanto o DANT quanto os 
obstáculos são representados por polígonos convexos no ambiente de trabalho; e em “C”, o 
DANT é representado por um ponto e os obstáculos por polígonos convexos. 
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Foram construídos dois mapas ambientes 2D para a realização dos testes (figura 8) ( 
Dependendo do do formato dos obstáculos ou da disposição dos mesmos, a heurística Campo 
Potencial Virtual convive com Problemas de Mínimo Local (PML) ), sendo computado, para 
cada um deles, os recursos (tempo e memória) gastos na construção de “C” e para o cálculo 
da trajetória. 
 

 
Figura 8. Ambiente com disposição aleat ória de obstáculos (esquerda) 

e com gerador de PML (direita) (Mendonç a, 2008) 
 
Pela análise dos resultados, nota-se que a construção de ”C” possui um tempo de resposta 
satisfatório, pois com um tempo médio de 0,009 ms para o primeiro ambiente (o maior tempo 
médio), a construção de ”C” corresponde a menos do que 0.83% do tempo total do processo 
(considerando o cálculo de trajetória mais rápido, ou seja, 1,0812ms). Em contrapartida, o 
consumo de memória mostrou-se elevado, com 43,8MB no melhor caso (segundo ambiente). 
Todavia, esse consumo deve-se antes à implementação que ao algoritmo utilizado, uma vez 
que utilizou-se recursos padrões oferecidos pela ”Standard Template Library (STL)”, uma 
biblioteca de recursos em C++, que oferece vários tipos e algoritmos genéricos. Por ser 
orientada a objetos, as listas encadeadas nelas implementadas possuem uma variedade de 
variáveis e instanciações de objetos fruto da herança de outro componentes. 
 

 
Figura 9: Um resultado de simulação de trajet ória (Mendonç a, 2008) 
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O cálculo de trajetórias, embora possua um tempo médio bem superior ao da construção de 
”C”, também apresenta um resultado adequado. O pior tempo médio gasto no cáculo foi de 
2,4188 ms. Mesmo para um dirigível dse eslocando a uma velocidade de 200 km/h , um 
tempo de resposta total do processo de 3 ms seria aceitável, pois o DANT só seria capaz de se 
deslocar 0,17m. O consumo de memória, embora consideravelmente menor, ainda é 
influenciado pela implementação, uma vez que também neste caso utilizou-se recursos da 
STL. A figura 9 ilustra o resultado da simulação de trajetória para o primeiro ambiente. 
 
Apresentaremos na seqüência nossas considerações finais. 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1 Conclusões 
Ao longo deste trabalho, nosso objetivo foi apresentar os estudos conduzidos no Laborat ório 
de Robótica e Inteligência Computacional do Instituto Militar de Engenharia a fim de 
desenvolver uma frota autônoma de DANTs que possa cumprir missões relacionadas a Defesa 
Nacional e atividades civis correlatas. 
 
7.2 Trabalhos Futuros 
Tendo apresentado as atividades desenvolvidas, os nossos próximos passos são (a) a 
implementação da infra-estrutura de hardware e software embarcada; (b) implementação da 
estação terra; (c) condução de testes de vôo em ambiente ”indoor” e (d) implementação de um 
sistema de navegação baseado em visão computacional. Cabe ressaltar que já foram 
desenvolvidas algumas atividades referentes aos itens (a) e (b). 
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RESUMO 
A implantação de sítios aeroportuários acarreta, tradicionalmente, o surgimento de um vetor de expansão urbana 
orientado à ocupação do seu entorno. Tal vetor decorre, principalmente, da atratividade das novas infraestruturas 
implantadas e da especulação imobiliária. Observa-se, em geral, que essa ocupação ocorre de forma desordenada 
e irregular, cujo desenvolvimento, ao longo do tempo, passa a comprometer a sustentabilidade das atividades do 
aeroporto, por restrições operacionais, além de gerar insatisfação da população do entorno por causa dos 
incômodos provocados pelas atividades aeronáuticas. Por isso, é necessário que a metodologia de abordagem do 
problema de restrição ao uso do solo no entorno dos aeroportos tenha um caráter preventivo e não apenas 
corretivo, evitando maiores prejuízos para a população e o aeroporto. 
 
ABSTRACT 
Traditionally, building an airport creates an urban development axis towards the area around the airport. Such 
expansion axis is caused mainly by urban infrastructure and real estate activities. It is observed that such 
occupation happens irregularly and its development through time tends to put at risk airport activities’ 
sustainability, due to operational restrictions caused by aeronautical activities. The approach methodology on the 
problem of land use restrictions near airports should be preventive and not corrective, in order to avoid damages 
to population and the airport itself. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Aeroportos são equipamentos urbanos que podem influenciar o desenvolvimento de uma 
cidade ou país. Desempenham um papel muito importante no conjunto das atividades 
políticas, econômicas e sociais, pois concentram parte do tráfego de pessoas e cargas, sendo 
peças-chave no comércio internacional, também importantes como recolhedores de taxas e 
tributos e geradores de empregos. Além disso, ao transportar turistas são um elo fundamental 
na cadeia de comércio de serviços do país. 
 
O aeroporto é um vetor natural para o crescimento urbano devido às infraestruturas que o 
compõe, porém, pela natureza de suas atividades, ele exige que sejam feitas restrições ao uso 
do solo em seu entorno. Por isso, é um equipamento urbano controverso: da mesma maneira 
que atrai pessoas para residirem em suas áreas próximas, gera desconforto àqueles que moram 
ao seu redor, podendo até ter suas operações restringidas pelo avanço de construções em suas 
áreas de segurança. 
 
Surge, então, a necessidade de planejar o uso do solo ao redor dos aeroportos e adequá-lo ao 
convívio harmônico com outros equipamentos, pois o que a prática vem demonstrando é que a 
ação do Poder Público tem sido tardia e, como conseqüência, a população e a operação dos 
aeroportos estão sendo prejudicadas. 
 
Ante o exposto, apresenta-se o objetivo desse trabalho: apresentar uma nova abordagem do 
problema de restrição ao uso do solo no entorno dos aeroportos que seja preventiva, e não 
apenas corretiva. 
 
2 O AEROPORTO E O CRESCIMENTO URBANO 
Pode-se afirmar ser consenso que os aeroportos são aparelhos urbanos indutores do 
crescimento e desenvolvimento de uma região, devido em muito às suas infraestruturas 
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auxiliares. São importantes mecanismos de integração regional e global e elementos 
marcantes de qualquer cidade devido à pressão que exercem na demanda por serviços, 
mercadorias e infraestrutura técnica, gerando novos vetores de crescimento urbano ou 
consolidando aqueles já manifestados. 
 
De acordo com a Instrução de Aviação Civil 2328-0790, além das pistas de pouso e 
decolagem e dos terminais de passageiros, os sítios aeroportuários possuem sistemas de 
abastecimento de água, de energia, de telefonia e de tratamento de esgoto. Essa infraestrutura 
implantada, bem como os sistemas de acessos viários, é atrativa à comunidade que, a 
depender da intensidade com que ocupa o entorno do aeroporto, configura-se como um vetor 
de expansão urbana orientado à região. 
 
Além dessa infraestrutura demandada, os aeroportos são pólos geradores de emprego e de 
comércio. Conforme apresenta Kasarda (2006), esses equipamentos urbanos têm um potencial 
de complexos econômicos com a agregação de vários empreendimentos comerciais ou 
industriais em um mesmo local, pois, por ser um pólo indutor de comércio, a região próxima 
de um aeroporto propicia a oferta de serviços e produtos de alto valor agregado (hotelaria, 
centros de negócios, lojas do tipo “duty free”, etc). 
 
Porém, quando não existe um controle do Poder Público sobre o crescimento urbano ao redor 
desses equipamentos, a situação se inverte e se torna problemática tanto para os aeroportos 
como para as demais atividades ao seu redor. Nas atividades aeronáuticas, o ruído é produzido 
pelas aeronaves, mas as queixas da população são dirigidas ao administrador aeroportuário. 
Outro problema originado no aeroporto são os gases emitidos pelas aeronaves, que têm sido 
estudados de forma mais intensa nos últimos anos após a constatação de que o volume e a 
composição dos gases, aliados à baixa dispersão, podem provocar sérios danos à população 
que reside em áreas de sobrevôo de aeronaves. 
 
A poluição do ar e o ruído são os dois problemas que mais afetam diretamente a população 
vizinha, e as invasões (ocupações irregulares) nas áreas de seguranças são o que mais afetam 
as operações aeronáuticas. Bastos et al (2007) observaram que, em diversos aeroportos do 
Brasil, é constatada a presença de regiões densamente habitadas, e em determinados casos 
dentro da área patrimonial do aeródromo, contrariando as normativas nacionais. Os autores 
apontam ainda que as operações noturnas são as mais impactantes quanto ao nível de ruído, e 
que há preocupação de diversos governos em assegurar baixos níveis de ruído à noite nas 
vizinhanças dos aeroportos. 
 
Nesse sentido, o Poder Municipal, como braço regional da atuação do Poder Público, 
configura-se como o maior colaborador na preservação do sítio aeroportuário e das condições 
do seu entorno e, conseqüentemente, na manutenção das atividades aeronáuticas. Contudo, 
cabe à autoridade de aviação civil aplicar as penalidades previstas para o caso de 
descumprimento das normas de controle do uso do solo e fiscalizar para que não aconteçam 
novas invasões ou implantações indevidas. 
 
Finalmente, observando o que foi apresentado anteriormente, por ser o aeroporto um 
equipamento urbano que, por sua natureza, gera um vetor de crescimento urbano, compete ao 
Poder Público (aqui entendido como os diversos agentes que atuam no controle do solo) 
adiantar-se no enfrentamento desse problema. O que a experiência tem evidenciado é que 
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adiar o embargo de construções irregulares ou corrigir a estrutura urbana circundante ao sítio 
aeroportuário é um processo demorado ou, muitas vezes, irreversível. 
 
3 RESTRIÇÕES AO USO DO SOLO NAS PROXIMIDADES DE AERÓDROMOS 
As operações aéreas impõem uma restrição de gabarito às construções próximas de aeroportos 
com a finalidade de evitar obstáculos nos trajetos de aproximação, aterrissagem e decolagem 
das aeronaves. No Brasil essas restrições são impostas pelo Plano Básico de Zona de 
Proteção, estabelecido pela Portaria do Ministério da Aeronáutica nº 1.141/GM5 de 8 de 
Dezembro de 1987, que estabelece as superfícies imaginárias nas quais as construções 
sofrerão restrições de altitude e que variam conforme a dimensão da pista de pouso e do tipo 
de operação. 
 
A Portaria nº 1.141/GM5 também apresenta o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, que 
impõe restrições ao uso do solo no entorno de aeroportos com a finalidade de limitar a 
exposição humana aos efeitos do ruído, pois restringe o desenvolvimento de determinadas 
atividades junto ao aeroporto. Ela também estabelece que compete à autoridade de aviação 
civil fiscalizar, em conjunto com as entidades municipais, estaduais e federais, as 
implantações e o desenvolvimento de atividades urbanas quanto à adequação aos Planos 
citados. 
 
Assim, caberá à autoridade aeronáutica regulamentar o uso do solo no entorno de aeródromos 
e embargar a obra ou construção de qualquer natureza que os contrarie, ademais, é obrigação 
das administrações públicas locais compatibilizar o zoneamento do uso do solo às restrições 
especiais constantes nos Planos de Zona de Proteção de Aeródromos, de Zoneamento de 
Ruído e de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea, detalhados na Portaria nº 1.141/GM5. A 
autoridade pode também exigir a eliminação dos obstáculos levantados em desacordo com os 
referidos planos, por conta e risco do infrator que não poderá reclamar qualquer indenização. 
 
O Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei n°. 7.565, de 19 de Dezembro de 
1986, em seu artigo 43 também apresenta restrições ao uso do solo ao redor dos aeroportos 
quando dispõe que as propriedades vizinhas aos aeródromos ou às instalações de auxílios à 
navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais, conforme apresentado em seu parágrafo 
único: “as restrições [...] são relativas ao uso das propriedades quanto a edificações, 
instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza permanente ou temporária, e tudo mais 
que possa embaraçar as operações de aeronaves ou causar interferência nos sinais dos auxílios 
à radionavegação ou dificultar a visibilidade de auxílios visuais”. 
 
Outra restrição ao uso do solo ao redor de aeroportos de grande importância, apesar de não ser 
originária dos órgãos do sistema de aviação civil, é a Resolução nº 004 do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (CONAMA), de 09 de Outubro de 1995, que estabelece a Área de 
Segurança Aeroportuária. Essa resolução proíbe atividades consideradas como foco de atração 
de pássaros (matadouros, curtumes, depósitos de lixo, etc) num raio de 20 Km a partir do 
centro geométrico dos aeroportos que operam vôos por instrumentos, com o intuito de evitar 
colisões entre aeronaves e pássaros. 
4 PLANEJAMENTO TERRITORIAL 
Planejar é interferir na realidade com o propósito de transformar uma situação conhecida em 
outra idealizada. O planejamento é a ferramenta utilizada para transformar uma realidade ou 
controlar o desenvolvimento de determinado processo. O planejamento pressupõe o alcance 
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de um objetivo e, também, é o resultado de uma decisão. Quanto mais participativo o 
processo de planejamento, maiores são suas chances de sucesso, pois, quanto mais atores 
estiverem envolvidos, mais ampla será a análise e mais variáveis serão consideradas 
(Maximiano, 1995). 
 
Para planejar o território é necessário considerar alternativas de usos possíveis e aceitáveis e 
eleger aquelas mais adequadas. Exige também o conhecimento dos agentes públicos e 
privados que atuam nesse território, de seus interesses e suas práticas de ocupação. O ideal é 
que o planejamento territorial integre critérios de adequabilidade ambientais, territoriais, 
econômicos, sociais e técnicos, e que reflita as principais preocupações doutrinárias do 
ordenamento territorial: o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida, a preservação do 
meio ambiente. Se o processo de planejamento reconhece como legítimas essas causas, elas 
servirão como balizadores para hierarquizar e escolher alternativas aceitáveis e desejáveis 
para todos (Santos, 2003). 
 
A Constituição Federal de 1988 apresenta como competência da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios legislar concorrentemente sobre o direito urbanístico. E 
delega aos Municípios a função de legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Municipal, tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes, especificando, assim, as atribuições quanto às 
políticas locais de uso e ocupação do solo. 
 
Além disso, a Carta Magna, em seu artigo 21, atribui à União a competência para legislar 
sobre o planejamento territorial, passando-lhe poderes para elaborar e executar os planos 
nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Em 
seu artigo 23, diz caber ao Governo Federal a fixação de normas para a cooperação entre 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios em prol do equilíbrio do desenvolvimento e 
bem-estar em âmbito nacional. Sendo assim, o Governo Federal ganha papel de realce como 
coordenador, indicador e orientador dos agentes sociais para o desenvolvimento sustentável 
de cidades e regiões. 
 
Porém, somente com a publicação da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho 2001 (Estatuto da 
Cidade) foram estabelecidas normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 
como do equilíbrio ambiental. Em seu artigo 2º são apresentadas tais diretrizes, dentre as 
quais são elencadas [grifo nosso]: 
 

• Garantir o direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as gerações presentes e futuras; 

• Gerir democraticamente por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade a formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
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• Cooperar com governos, iniciativa privada e demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

• Planejar o desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e 
das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, 
de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente; 

• Ofertar equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

• Ordenar e controlar o uso do solo. 

Essas diretrizes criam um vínculo para o planejamento territorial de Estados e Municípios e 
estabelecem um padrão mínimo para o ordenamento urbano do país, o que possibilita um 
planejamento territorial integrado e com responsabilidade social e ambiental. 
 
Essa é, afinal, a grande importância do planejamento territorial: realizar uma proposta de 
ordenamento que esteja em acordo com os anseios da sociedade e que tenha a preocupação de 
ser auto-sustentável. Por outro lado, é importante destacar que esse planejamento não deve ser 
uma proposta feita por burocratas sem envolvimento dos demais atores sociais. A idéia desse 
planejamento é que ele seja integrado e que siga um princípio único para todos os estados da 
Federação. Além disso, visa à descentralização do planejamento, levando-o para as demais 
esferas públicas. 
 
5 CONTROLE INTEGRADO DO USO DO SOLO 
Historicamente, o controle do uso do solo esteve concentrado com a Administração Pública 
Federal, conforme demonstra Barcellos (2001) em seu levantamento histórico das legislações 
aeronáuticas brasileiras a respeito das restrições de uso do solo ao redor de aeroportos. Ele 
verificou que apenas os órgãos da administração federal estavam envolvidos com a 
elaboração dos planos de zona de proteção e de ruído; ficando as administrações municipais 
com um papel secundário de fazer cumprir as restrições impostas. De acordo com o autor, 
desde os primeiros campos de pouso surgido no Brasil nos anos de 1920, houve uma 
defasagem na integração da infraestrutura aeroportuária e a legislação urbana dos municípios, 
isso porque as primeiras leis dispondo sobre restrições em áreas circunvizinhas a aeroportos 
foram editadas nos anos de 1930 e 1940. Aliás, a política do Governo Federal para o 
Planejamento Territorial e de Uso do Solo sempre foi de centralizar as decisões, dando aos 
demais atores políticos pouco espaço para a participação nas decisões. 
 
Porém, ações governamentais atuais têm demonstrado uma tendência nacional de realizar o 
planejamento territorial de forma integrada, privilegiando a inclusão de todos os participantes, 
pois a ação conjunta tem apresentado resultados efetivos e melhor controlados. Visto que cabe 
ao município a gestão e uso do seu solo, partindo do pressuposto que o governo local é quem 
melhor conhece sua realidade, toda política pública com esta finalidade atinge melhor os seus 
fins e pode ser acompanhada com mais precisão quando o trabalho estiver descentralizado e 
integrado com as diretrizes nacionais do Governo Federal. 
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Algo fundamental para a descentralização do planejamento territorial foi a criação do Estatuto 
das Cidades. Ele impôs a aprovação, por lei municipal, dos Planos Diretores como 
instrumentos de política urbana para ordenação do território e desenvolvimento econômico e 
social, sendo obrigatórios para as cidades com mais de vinte mil habitantes, as cidades 
integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, as cidades integrantes de áreas 
de especial interesse turístico, entre outras. O Plano Diretor Municipal procura agregar ao seu 
processo de consolidação a participação efetiva dos diferentes segmentos sociais ao processo 
de planejamento por meio das audiências públicas e da divulgação dos estudos técnicos das 
avaliações de impactos de vizinhança. Outro ponto importante desse estatuto é que ele imputa 
responsabilidades aos gestores que descumpram os compromissos estabelecidos pelos Planos 
Diretores Municipais. 
 
Nessa mesma linha de planejamento participativo, foi apresentado um estudo realizado pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que apresentou um plano de 
desenvolvimento territorial com o objetivo de subsidiar os investimentos governamentais do 
Governo Federal para o Plano Plurianual dos anos de 2008 a 2011. Nesse estudo, construiu-se 
uma metodologia de planejamento territorial que privilegiasse a coordenação política entre as 
várias esferas do poder governamental, incluindo a participação de Estados, Municípios e 
demais envolvidos no processo de planejamento. O objetivo foi tornar as ações do Plano 
Plurianual efetivas por estarem mais conectadas com a realidade local e as necessidades da 
população afetada. 
 
Apesar de existir uma norma federal que trata da realização de um planejamento aeroportuário 
com o propósito de preservar o sítio e garantir a eficiência das operações (NSMA 58-146), o 
que se observa é que esse planejamento não tem alcançado os governos locais. É importante 
observar que essa norma preconiza que os aspectos urbanos, ambientais e de acessibilidade 
deverão ser considerados na elaboração do Plano Diretor Aeroportuário desde o início do 
processo de planejamento, assim, evitando ou minimizando alguns dos impactos, mas também 
desenvolvendo análises e soluções para a compatibilização do planejamento do aeroporto com 
o planejamento urbano. 
 
A NSMA 58-146 estabelece como responsabilidade dos administradores de aeroportos, além 
de elaborar, implementar e revisar os planos diretores, estabelecer ligação com órgãos, civis 
ou militares, e instituições locais para solucionar questões técnicas ou legais e manter sempre 
entendimentos com as partes interessadas. Ademais, para efeito do planejamento 
aeroportuário, é considerado, além dos Planos citados, de restrições ao uso e ocupação do 
solo, o Plano de Vias de Acesso (PVA), prevendo que seja apresentado como proposta ao 
órgão setorial de transporte competente para fins de apreciação e incorporação ao 
planejamento viário local. Já o RBAC 139, de acordo com a subparte E, prevê que o operador 
do aeródromo deverá elaborar os programas de controle de obstáculos, de controle do uso do 
solo no entorno, e de proteção dos sítios de radar e de auxílios à navegação aérea, sob a sua 
responsabilidade. Nesse sentido, a Administração Aeroportuária é obrigada a conhecer e 
avaliar o entorno do aeródromo. 
 
Observa-se, então que, embora haja definição de competências e atribuições, de acordo com 
os aspectos legais, os sítios aeroportuários mantêm-se ameaçados quanto à preservação de sua 
área patrimonial e das características apropriadas do entorno do aeródromo, uma vez que ou 
as competências designadas não são efetivamente realizadas, ou, embora haja interesse das 
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partes envolvidas na solução das questões, não há consenso quanto aos parâmetros existentes 
e planejamentos previstos. 
 
Em trabalho apresentado no VII Simpósio de Transporte Aéreo, Tânia Caldas (2008) discute 
o problema da integração urbana dos aeroportos. A autora entende que o planejamento 
aeroportuário deve estar integrado com o planejamento urbano do município, porque, somente 
assim, serão adotadas ações concretas para o controle do uso do solo, evitando que seja 
comprometida a infraestrutura aeroportuária e todos os investimentos nela realizados. A 
dificuldade existente atualmente é a falta de uma regulamentação que vincule o planejamento 
urbano e o planejamento aeroportuário, de tal forma que, se não houver uma cooperação 
técnica espontânea entre administradores aeroportuários e gestores municipais para a 
determinação de uma lógica de ação única, será inevitável o surgimento de problemas em 
médio e longo prazo. 
 
A proposta de um controle integrado de uso do solo se dá pela possibilidade de discussão e 
descentralização que o Governo Federal tem apontado. Percebe-se cada vez mais na 
Administração Pública a necessidade de que as decisões sejam tomadas em conjunto e que 
sejam planejadas, especialmente quando se fala em uma infraesturtura onerosa e tão 
importante para o país. O Estatuto das Cidades institucionalizou esse planejamento, além de 
responsabilizar os administradores que não cumprirem o que for estipulado no Plano Diretor 
do Município. 
 
6 PROPOSTA DE TRABALHO 
Está em vigor a Portaria DAC nº 1598/DGAC de 13 de Novembro de 2002. Tal portaria 
obriga os aeroportos internacionais operando serviço de transporte aéreo regular internacional 
e os aeroportos domésticos que sejam considerados importantes para o desenvolvimento do 
Sistema de Aviação Civil ou que operem serviço de transporte aéreo regular com emprego de 
aeronaves acima de 60 (sessenta) assentos a elaborar seus Planos Diretores Aeroportuários. 
Também prevê que o Administrador Aeroportuário deverá submeter os respectivos planos 
diretores atualizados ao órgão regulador da aviação civil brasileira para que sejam aprovados. 
 
O objetivo dessa portaria é selecionar aqueles aeroportos com um maior potencial de 
operações, consequentemente, os que poderiam sofrer maiores restrições operacionais caso 
afetados adversamente pela malha urbana. Essencialmente, esses aeroportos são aqueles 
situados em grandes cidades, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou em áreas de 
especial interesse turístico, ou seja, coincidentemente às cidades em que, segundo o artigo 41 
da Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, é obrigatória a elaboração dos Planos Diretores 
Municipais. 
 
Além disso, o Estatuto das Cidades prevê a incorporação de outros planos nacionais ou 
municipais relacionados ao uso e ocupação do solo no planejamento municipal, de forma a 
tornar o Plano Diretor da cidade mais integrado com as demais normas que tratam do assunto. 
Sendo assim, poder-se-ia inferir que a Portaria nº 1.141/GM5 também deverá ser consultada 
quando da elaboração desses planos. 
 
Porém, como já foi previamente exposto, essas normas não estão alinhadas. Mesmo que todas 
tenham, de uma forma ou de outra, o objetivo comum de regulamentar o uso do solo, elas não 
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se alinham expressamente no planejamento do uso do solo ao redor de aeroportos. Há 
carência de uma união formal dessas normas. 
 
Sendo assim, os autores apresentam uma proposta de controle do uso do solo que seja 
preventiva e participativa. Porque, uma vez que as normas de aviação civil consigam incluir o 
planejamento aeroportuário no planejamento urbano e territorial dos municípios, atentando às 
suas necessidades e às necessidades do aeroporto, esse controle será mais eficiente. 
 
Esse controle configura-se como eficiente porque: terá a participação popular e dos 
representantes sociais, definindo prioridades para a população; será articulado com os 
governos locais e estará formalizado em lei, o Plano Diretor Municipal, podendo seus 
infratores ser responsabilizados quando do seu não cumprimento; será preventivo, ou seja, 
evitará que sejam construídas edificações ou outras instalações de natureza perigosa nas áreas 
de proteção do aeródromo, uma vez que terá o controle direto do município sobre as 
edificações que poderão ser ali construídas; e, finalmente, integrará todos os interessados no 
desenvolvimento do aeroporto, em detalhe, a administração aeroportuária, governo local e 
autoridade de aviação civil. 
 
Havendo uma norma de aviação civil que se vincule ao planejamento urbano, a possibilidade 
de melhores resultados será certa, pois as ações poderão acontecer antes do seu 
descumprimento. Ou seja, desde o início de uma nova obra haverá o controle do município, 
evitando que o problema vá parar na justiça e que se arraste por anos, evitando que as 
operações do aeroporto sejam prejudicadas, e evitando que pessoas sofram incômodos por 
residirem em área com incidência de ruído e poluição. 
 
Assim é possível minimizar os efeitos negativos da atração do crescimento urbano em torno 
dos aeroportos: por meio da ação conjunta e do planejamento urbano. Porém, para que essa 
idéia seja aplicada, é necessário que haja uma norma de aviação civil que contemple a 
possibilidade dessa integração e que institucionalize a importância do planejamento 
aeroportuário dentro do planejamento urbano do município. 
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RESUMO 
O objetivo neste artigo foi compreender os sentidos e significado no trabalho de controlador de tráfego aéreo. 
Isso pelo fato de que essa profissão ganhou destaque na mídia a partir do problema do “apagão aéreo” no Brasil, 
elucidando sua importância para a segurança da população brasileira. Para tanto, houve a necessidade de 
aprofundar algumas discussões teóricas sobre sentidos e significado no trabalho, com a intenção de entender 
aspectos relativos a esses conceitos. Em seguida, algumas considerações sobre a profissão de controlador de 
tráfego aéreo foram importantes, como forma de compreender as características e os pressupostos em torno dessa 
profissão. Após essas considerações teóricas, foi necessário elucidar o percurso metodológico, destacando a 
modalidade de pesquisa, a maneira como foi executada, os sujeitos e o método de análise dos dados. Com esse 
percurso é que foi possível, no tópico seguinte, entender aspectos vinculados à pesquisa com os controladores de 
tráfego aéreo, realizando a análise do corpus de entrevista. Como conclusão, fica evidente que há na profissão de 
controlador de tráfego aéreo, por exemplo, compatibilidade entre os anseios dos profissionais e as exigências da 
função, o que permite detectar conteúdos, significados e sentidos atribuídos ao trabalho. 
 
ABSTRACT 
The objective of this paper was to understand the meanings and significance in the work of air traffic controller. 
That the fact that the profession has gained prominence in the media from the problem of "blackout air" in 
Brazil, explaining its importance to the security of the Brazilian population. Therefore, it was necessary to 
develop some theoretical discussions about meanings and significance in the work, with the intention to 
understand aspects of these concepts. Then, some considerations about the profession of air traffic controller 
were important as a way to understand the characteristics and assumptions about the profession. After these 
theoretical considerations, it was necessary to clarify the methodological approach, highlighting the type of 
research, the way it was executed, the subjects and the method of data analysis. With this route is that it was 
possible in the next topic, understand aspects related to research with air traffic controllers, making the analysis 
of the corpus of interview. In conclusion, it is evident that there are in the profession of air traffic controller, for 
example, compatibility between the expectations of professionals and job requirements, which allows the 
detection of content, significance and meanings attributed to work. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O trabalho tem uma inquestionável importância para o homem em todas as sociedades. Ao 
longo da história ele tem passado por alterações significativas na sua estrutura, ocupando cada 
vez mais destaque na vida do indivíduo. Para muitos, o trabalho ocupa uma centralidade 
absoluta na vida, tornando-se fundamental na formação da identidade e estando fortemente 
atrelado à realização pessoal. Dessa forma, para que haja sentido na vida do indivíduo é 
necessário haver um trabalho capaz de proporcionar momentos de realização para o seu 
executor, ou seja, uma vida sem sentido no trabalho dificilmente será diferente fora dele 
(ANTUNES, 1999). 
 
Os sentidos e significado dados ao trabalho não têm se apresentado muito diferentes para o 
trabalhador brasileiro. O desenvolvimento econômico vivenciado pelo país na última década 
fez voltar a crescer setores que há muito se encontravam estagnados. A aviação comercial 
brasileira foi uma das esferas onde houve a possibilidade de identificar esse crescimento. 
Todavia, esse aumento de participação de mercado patrocinou também significativas 
mudanças nas relações de trabalho e fez a população identificar atores pouco conhecidos que 
fazem parte do cotidiano do tráfego aéreo, sendo responsáveis por funções vitais na aviação. 
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Tendo em vista essa constatação, em fins do ano de 2006, em decorrência de um acidente, o 
povo brasileiro vê instaurada uma crise no sistema aéreo. Apesar do aumento na frota de 
aviões no Brasil, assim como na quantidade de vôos nos aeroportos, o problema estrutural e 
que foi o estopim para o surgimento do acidente esteve assentado sobre os controladores de 
tráfego aéreo. Não tardou para que fosse constatado que o problema não incidia apenas sobre 
erro dos controladores, mas pela ineficiência do próprio sistema. Com um contingente 
deficitário de controladores, além das limitações no monitoramento do espaço aéreo 
brasileiro, a reestruturação desse sistema no Brasil foi de extrema importância para solucionar 
o problema do “apagão aéreo” (ARAÚJO, 2007). 
 
A profissão de controlador de tráfego aéreo – como ficará claro mais adiante – surge sob o 
comando militar, constituindo a grande maioria dos contingentes, com pouca participação 
daqueles profissionais da área civil. Somente em meados de 2007 é que o governo abre 
concurso para contratação de controladores de vôo, como forma de solucionar o problema da 
quantidade de profissionais, ocorrendo a entrada de vários controladores provenientes dessa 
área civil. Por ser uma profissão que congrega pessoas das áreas militar e civil, a 
regulamentação se torna algo problemático, pois vai se constituir em duas esferas com 
carreiras diferenciadas. Com o problema do “apagão aéreo”, ocorrem algumas mudanças na 
estrutura da profissão de controlador, como alteração nas horas de trabalho/dia, períodos de 
descanso e uma possível desmilitarização da área, que de fato ainda não ocorreu (NUZZI, 
2006). 
 
Com essas modificações e a necessidade de compreender problemas vinculados aos sentidos 
do trabalho na profissão de controlador de tráfego aéreo é que esse artigo se efetiva. Isso por 
que, dado a importância que o controle do espaço aéreo possui nos dias atuais – 
principalmente pela quantidade de vôos e aeronaves que trafegam sobre o país e sobre os 
grandes centros, além do fato de que a profissão ganhou destaque na mídia pela atuação 
peculiar e acuidade no tráfego de aeronaves, entender os sentidos do trabalho nessa profissão 
pode contribuir para se pensar os pontos positivos e negativos nas alterações realizadas até o 
momento. 
 
2 OS SENTIDOS E SIGNIFICADO DO TRABALHO 
Não seria o caso aqui retomar a ampla discussão sobre a história e a centralidade do trabalho 
nas ações humanas, o que tem sido amplamente discutido por vários autores – dentre eles 
Antunes (1995, 1999), Borges e Yamamoto (2004). Mesmo não sendo necessário o retrocesso 
nessa discussão, seria importante – até pela compreensão do contexto deste artigo – elucidar 
alguns aspectos referentes ao trabalho. Como expõe Codo (1984), o trabalho não se enquadra 
apenas como uma ação, mas é gerador de significados, o que altera a relação estabelecida 
entre o homem e a natureza. Além disso, enquanto uma ação transformadora sobre a natureza 
ou objeto, outra peculiaridade do trabalho é que, antes mesmo do sujeito constituir essa 
transformação, ele a idealiza, ou seja, planeja e visualiza essa transformação antes de executá-
la. 
 
Essa idealização do processo de transformação foi amplamente discutida por Marx (2004), ao 
elucidar os processos de objetivação e internalização vinculados aos universos subjetivos e 
objetivos. Na visão de Marx (2004), o trabalho é objeto que se fez “coisal”, através da 
objetivação, que se constitui em um processo de externalizar os aspectos idealizados. Por esse 
motivo, quando Marx (2004) analisou o desenvolvimento do sistema industrial, constatou o 
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que ele chamou de alienação do trabalhador, pelo fato de que, com a fragmentação do 
processo produtivo, as possibilidades do trabalhador reconhecer o produto dessa 
transformação eram irrisórias, pois seu trabalho estava fadado a uma simples parte do objeto 
final. Nesta linha, Marx (2004) salienta que o trabalho – estabelecido no entremeio do sistema 
industrial – imprime duas limitações ao trabalhador: perda do objeto e servidão a ele. Primeiro 
que, não há nesse sistema a possibilidade de o sujeito obter e dar destino aos objetos 
constituídos de seu trabalho e, segundo que ele passa a depender desse trabalho para 
sobreviver. 
 
É Arendt (2004) quem elucida algumas distinções importantes para a compreensão do termo 
trabalho, mostrando diferenças significativas entre labor e trabalho. Para essa autora, o labor 
está vinculado às ações destinadas à sobrevivência do indivíduo. Por outro lado, longe de uma 
preocupação com a sobrevivência, o trabalho, salienta Arendt (2004), é que constitui os 
objetos, aquilo que é durável, aquilo que no interstício social é historicizado, que dura no 
decorrer do tempo. Longe de uma fugacidade produzida no labor, o trabalho imprime a 
história, as tecnologias e os significados. 
 
Se a sociedade moderna sofreu várias mudanças nos últimos séculos – mudança, por exemplo, 
do modelo de produção taylorista-fordista para o modelo toyotista ou pós-fordista – não se 
deve buscar respaldo para as explicações dessas mudanças somente em fatores como a 
globalização, mas na própria ação gerada pelo trabalho. Isso por que, se Marx (2004) há 
muito enfatizou a existência do processo de objetivação e internalização do trabalho, por mais 
que suas críticas tenham sido desferidas à alienação, não há como negar a influência desse 
processo no próprio sujeito trabalhador. Esse efeito um tanto dialético é que possibilitou, 
durante a história, sentidos diferentes ao processo de trabalho, assim como significados 
peculiares à ação de trabalhar (BORGES; YAMAMOTO, 2004). 
 
Esse fato mostra que as alterações nos sistemas produtivos e nos modelos de gestão – alvo das 
críticas geradas por Antunes (1995, 1999) – possibilitaram mudanças também no sujeito 
trabalhador, produzindo formas cada vez mais articuladas de reconhecimento do trabalho. 
Nesta linha, os processos de gestão de pessoas, por mais que tenham sido difundidos como 
forma de preocupação do fator humano na produção do capital, congregaram articulações 
diversificadas de aceitação e reconhecimento da própria ação de trabalhar. Essas articulações 
tornaram possível o surgimento de novas formas de organizar, como as organizações virtuais 
e organizações em rede, instaurando sentidos e significados diversificados ao processo de 
trabalho (LOIOLA et. al, 2004). 
 
Não há como negar também que uma das principais implicações do processo de trabalho nos 
dias atuais foi sua dissociação da constituição de objetos (no sentido de que o trabalho só se 
efetiva com a constituição de objetos materiais), o que instaura preocupações diversificadas 
sobre aquilo que Marx (2004) chamou de alienação. Isso não quer dizer que essa temática 
referente ao trabalho deixou de existir, mas de que uma nova forma de execução do trabalho 
foi sendo instituída com o desenvolvimento do sistema capitalista, muito vinculada ao 
conhecimento, habilidades e ações dos indivíduos. Esse processo fez surgir temáticas que 
enfatizavam, por um lado, o “fim do trabalho” e, por outro lado, a destituição de significados 
do trabalho. Visões um tanto catastróficas sobre a tendência do trabalho, mas que 
contribuíram para pensar tentativas de redução das jornadas e democratização do acesso ao 
trabalho, mesmo que não tendo os efeitos esperados (LOIOLA et. al, 2004). 
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Não sendo visíveis hoje essas tendências e observando a continuidade e centralidade do 
trabalho nas ações humanas, a concepção alternativa instituída por Borges e Yamamoto 
(2004, p.57) em relação a essas duas tendências se torna importante no contexto deste artigo. 
Isso por que, para esses autores: 

 
A concepção alternativa busca a construção de um trabalho no qual os 
indivíduos possam se expressar e construir suas potencialidades e 
identidades, que seja desafiante, interessante no conteúdo, plural e variado, 
estável, de relações de poder baseadas na equidade, estruturado nas 
organizações de forma mais horizontalizada e que preserve os espaços de 
participação. 
 

Neste trecho, fica evidente que os aspectos vinculados aos sentidos e significados do trabalho 
nos dias atuais estão diretamente ligados aos problemas identificados no processo de 
organizar do modelo taylorista-fordista. Aqui também vale exprimir que, quando dissemos 
que as mudanças nos modelos de gestão instituíram mudanças no próprio sujeito trabalhador, 
fica evidente a necessidade, nos dias atuais, de uma organização e processos de gestão 
avessos ao que promulgavam o modelo taylorista-fordista, ou seja, que o trabalho não seja 
repetitivo, que a organização não seja extremamente hierarquizada, que haja espaços de 
participação, etc., possibilitando observar maior ou menor significado e os sentidos atribuídos 
ao trabalho. 
 
Apesar da proximidade entre termos como sentido e significado, existem diferenças 
expressivas entre eles. Como ressalta Tolfo e Piccinini (2007), enquanto o significado denota 
a representação que o indivíduo possui de seu trabalho, nos níveis individual, grupal (ou 
organizacional) e social, o sentido – além de incorporar o termo significado – permite a 
apreensão sobre a utilidade da tarefa, a auto-realização, a satisfação e a possibilidade de 
liberdade. Nesta linha, essas autoras expõem as diferenças entre trabalho com e sem sentido, 
elucidando aspectos vinculados às dimensões: individual, organizacional e social. Sem 
adentrar aos pormenores dessas dimensões, Tolfo e Piccininni (2007) salientam que um 
trabalho com sentido deve possibilitar fatores como: autonomia, reconhecimento, 
desenvolvimento e crescimento; o que está em sintonia com a concepção alternativa exposta 
por Borges e Yamamoto (2004). 
 
Sem adentrar à discussão psicopatológica do trabalho de Dejours (1992), uma das temáticas 
estabelecida é o significado do trabalho. Esse significado está diretamente atrelado ao que o 
esse autor chamou de “organização do trabalho”, ou seja, a divisão do trabalho, o sistema 
hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder e as questões de 
responsalibidade. Na visão de Dejours (1992), quando esta organização do trabalho está 
compatível e de acordo com as necessidades dos sujeitos, o trabalho passa a ter um conteúdo 
cada vez mais significativo. Esse fato foi possível de ser constatado na discussão realiazada 
anteriormente da temática marxista, onde um fator importante e que está atrelado ao trabalho 
é a possibilidade que o indivíduo possui de se reconhecer no objeto gerado pelo seu trabalho e 
dar destino a ele. Nesta linha, salienta Dejours (1992), o significado do trabalho está 
diretamente ligado a capacidade que o trabalhor possui de executar o trabalho à sua maneira. 
Esse fato fica evidente nas considerações de Borges e Yamamoto (2004), assim como nas 
discussões de Tolfo e Piccinini (2007) sobre os sentidos e significado do trabalho. 
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Na pesquisa desenvolvida por Morin (2001) entre estudantes e administradores, que Tolfo e 
Piccinini (2007) discutem muitos aspectos, o trabalho tem sentido quando possibilita – e aqui 
a autora identifica uma regularidade nas respostas de ambos os sujeitos pesquisados – 
atualizar seu potencial, aprendizagem e sentimento de utilidade, além de ser interessante, 
permitir interação com as outras pessoas e ser benéfico para sociedade. Numa outra pesquisa, 
Morin, Tonelli e Pliopas (2007) constatam que no Brasil houve semelhança de resultados com 
a pesquisa desenvolvida por Morin (2001), o que reafirma a potencialidade dos sentidos e 
significados do trabalho nos dias atuais. Com essa discussão, há a possibilidade de infiltrar 
mais especificamente na profissão de controlador de tráfego aéreo. 
 
3 A FUNÇÃO DE CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO 
Apesar de sua indiscutível importância para a segurança da aviação nacional, a função de 
controlador de tráfego aéreo não é regulamentada no Brasil. Tal função que envolve 
atividades de prestação de serviço para pilotos em vôo, além do acompanhamento e apoio em 
áreas que há tráfego aéreo, muitas vezes não tem o seu devido reconhecimento, tornando-se 
incógnita para muitas pessoas que utilizam o transporte aéreo (ARAÚJO, 2000). Assim, tais 
profissionais são lembrados apenas em situações desfavoráveis para sua imagem, como 
acidentes ocasionados por falhas humanas ou paralisações que interrompem temporariamente 
os serviços. 
 
A aviação no Brasil sempre foi controlada pela esfera militar, cabendo ao Comando da 
Aeronáutica formular e gerir a política aeronáutica nacional, civil e militar. Assim, quase 
todas as questões envolvendo aviação civil no país estão sob a responsabilidade dos militares, 
com exceção da exploração industrial e comercial da infraestrutura dos aeroportos que foi 
outorgada à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), pela Lei nº 5.862, 
de dezembro de 1972 (NUZZI, 2006; BRASIL, 1972). A implantação do controle de vôo em 
aeroportos civis apenas veio a ocorrer após a Segunda Guerra Mundial, com o rápido 
desenvolvimento da aviação no Brasil e no mundo. 
 
Existem duas categorias de controladores de tráfego aéreo, os civis e os militares. Os 
profissionais de carreira militar não têm um contrato de trabalho, mas somente uma função, 
sendo exigida a patente de Sargento da Aeronáutica como pré-requisito para ingresso. Já os 
controladores civis são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ingressam na 
função através de concursos públicos, tendo em seu contrato de trabalho discriminadas as 
horas semanais e mensais a serem cumpridas. Quanto à escolaridade, para ambos os 
controladores exige-se o nível médio completo, sendo que, para os militares a formação se 
inicia com o concurso para Sargento da Aeronáutica (ITANI, 2009; ARAÚJO, 2000). 
 
Segundo Nuzzi (2006), no ano de 2006 existiam 2.706 controladores de tráfego aéreo no país, 
dos quais 2.112 eram militares, 499 civis e 95 servidores federais, que são subordinados ao 
Comando da Aeronáutica. A falta de uma regulamentação para a função faz com que os 
controladores passem por diversas dificuldades relacionadas a representatividade profissional. 
Enquanto os controladores civis, que representam menos de 20% do total de profissionais, 
têm no Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Vôo uma opção representativa, 
seus colegas militares não têm o mesmo direito e estão subordinados às regulamentações das 
Forças Armadas (NUZZI, 2006). 
 



500   
Além dos empecilhos relacionados à representatividade e sindicalismo, o controle militar 
também representa um agravante nas relações de trabalho desses profissionais. As queixas 
mais recorrentes estão relacionadas ao acesso às informações, por muitas vezes estarem 
disponíveis apenas aos altos escalões, e às dificuldades de comunicação (NUZZI, 2006). De 
acordo com Araújo (2000, p. 13), a função desses profissionais está cercada de grandes 
responsabilidades, “pois seu trabalho consiste em ‘vetorar’ uma zona do espaço aéreo, de 
tamanho variável, denominada ‘setor’”. Dessa forma, cada controlador pode ser responsável 
diariamente pela condução nas aerovias de um número expressivo de aeronaves que podem 
estar transportando centenas de passageiros. 
 
Para ingressar na função de controlador de tráfego aéreo o candidato passa por uma exaustiva 
seleção. O pretendente deve ter o nível médio completo e fazer o concurso para ingressar na 
Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) para o Curso de Formação de Sargentos 
(CFS) da Especialidade de Controle de Tráfego Aéreo. Existem duas modalidades nesse 
curso: CFS A – destinado para militares da Força Aérea Brasileira, na graduação de Cabo; e 
CFS B – destinado a civis e militares. Dessa forma, para os militares esse processo torna-se 
ainda mais difícil devido a exigências relacionadas à disciplina e hierarquia. Dentro do curso 
de formação, que tem a duração de quatro semestres, o aluno passa por diversos testes e, tanto 
civis como militares, são obrigados a adquirir conhecimentos que os levem a aceitar, com 
determinação, os postulados básicos da vida militar, pautando, assim, os seus procedimentos e 
satisfazendo, ainda, a um interesse especial do Comando da Aeronáutica (FAB, 2009). 
 
Os oficiais aprovados no curso da EEAR começam a desempenhar a função nos aeroportos e 
Bases Áreas do país. Entre os anos de 2000 e 2006 a Escola formou 835 Sargentos 
Controladores de Tráfego Aéreo, tendo uma média de 130 oficiais por ano. A jornada de 
trabalho deste profissional é de 156 horas mensais, sendo o turno de 8 horas diárias com 
direito a um descanso de 2 horas por turno. Para evitar o desgaste físico e psicológico, bem 
como a fadiga peculiar à função, o controlador não pode ficar mais de 3 horas consecutivas no 
console (local onde o controlador exerce sua atividade), por causa da posição que o 
controlador de tráfego aéreo fica quando exerce suas atividades (FAB, 2009). 
 
A importância social do trabalho de controlador do tráfego aéreo é evidente, mesmo que, 
antes de meados de 2006 a população soubesse pouco sobre sua função, o que pode impactar 
no reconhecimento social da profissão. Além disso, com o problema do “apagão aéreo” no 
Brasil, a necessidade de novas contratações se tornou evidente, o que, em meados de 2007, 
ampliou o contingente de civis no quadro de controladores. Acrescido a esse fato, está a 
regulamentação das horas/trabalhadas/dias, que foi uma das principais reclamações e 
exigência dos controladores na época. Nesta linha, houve modificações significativas no 
conteúdo do trabalho que, por exigência dos próprios sujeitos controladores, impulsionou 
certas compatibilidades, mesmo que problemas estruturais ainda persistissem. Tendo em vista 
essas constatações é que a pesquisa sobre os sentidos do trabalho de controlador de tráfego 
aéreo se torna importante, mas antes de elucidar os resultados é necessário apresentar os 
procedimentos de realização da pesquisa. 
 
4 PERCURSO METODOLÓGICO 
A pesquisa aqui desenvolvida se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, realizada através 
de um estudo de caso. Como pesquisa qualitativa, Neuman (2007) elucida que é uma 
modalidade de pesquisa onde se busca explicações sobre o “como” e o “por que” das ações 
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sociais. Diferente da pesquisa quantitativa, onde o intuito é a busca de generalizações através 
de dados quantificáveis e variáveis pré-definidas, na pesquisa qualitativa, salienta Neuman 
(2007), a busca é pelas especificidades dos casos em estudo, elucidando suas particularidades 
e a riqueza das informações obtidas em profundidade. Nesta linha, como mostra Berg (2007), 
a pesquisa qualitativa não se constitui através de variáveis pré-definidas e passíveis de 
quantificação, mas através da obtenção de informações coletadas que leve em consideração a 
visão daqueles que são sujeitos da pesquisa. 
 
Por esse motivo, a principal ferramenta de pesquisa foi a entrevista não estruturada, 
desenvolvida com cinco controladores de tráfego aéreo, que foram nomeados ficticiamente no 
decorrer das discussões dos dados como Controlador 1, 2, 3, 4 e 5. Dentre os 5 profissionais 
entrevistados, 4 atuam na profissão por mais de 3 décadas, participando de importantes 
transformações ocorridas no setor nos principais momentos políticos e econômicos do país. 
Os Controladores 3 e 4 exerciam a atividade como militares e, após o afastamento por 
alocação na reserva, foram convidados para trabalhar novamente como controladores, porém 
com contratos de trabalho civil. 
 
A entrevista não estruturada é conceituada por Fontana e Frey (2000) como aquela 
modalidade de entrevista onde o pesquisador não possui um questionário pré-formado, apenas 
um roteiro que permite com que ele aborde aspectos importantes durante a execução da 
pesquisa em si. Sendo assim, mesmo que contemplada sob uma perspectiva qualitativa onde o 
número de sujeitos possui uma importância marginal, esta se constitui como uma pesquisa 
preliminar, desenvolvida com controladores de tráfego aéreo do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Dentre os 5 profissionais entrevistados, 4 atuam na profissão por mais de 3 décadas, 
participando de importantes transformações ocorridas no setor nos principais momentos 
políticos e econômicos do país. O Controlador 1 é o entrevistado com menor tempo de 
atuação na função, ingressando no Centro de Controle de Tráfego Aéreo (CTA) em 2004. Os 
Controladores 3 e 4 exerciam a atividade como militares e, após o afastamento por alocação 
na reserva, foram convidados para trabalhar novamente como controladores, porém com 
contratos de trabalho civil. 
 
Paralelamente ao trabalho no controle de tráfego aéreo, alguns dos entrevistados afirmaram 
desenvolver outras atividades ligadas à aviação, tendo como destaque a função de instrutor 
em cursos de formação de novos profissionais ou na capacitação de colegas. A experiência 
como instrutor fez com que o Controlador 2 seguisse a docência também fora das Forças 
Armadas, desempenhando o papel de professor universitário em uma renomada instituição de 
ensino superior em Porto Alegre. 
 
Feitas as entrevistas, os dados foram analisados através da análise do discurso. Esse método 
nos possibilita entender o corpus de entrevista num contexto de produção social dos sentidos. 
Na perspectiva de análise aqui trabalhada, o discurso passa a ser visto como construções 
ideológicas e sociais, o que possibilita visualizar a produção de sentidos (GODOI, 2005). Essa 
perspectiva referente ao discurso tem como foco principal o processo de construção social da 
realidade (BERGER; LUCKMANN, 1985), pois a produção dos sentidos ocorre num 
contexto histórico-social, que visa a existência de peculiaridades individuais (história), assim 
como estão atreladas a uma visão compartilhada (social). 
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5 OS SENTIDOS E SIGNIFICADO NO TRABALHO DE CONTROLADOR DE 
TRÁFEGO AÉREO 

Como forma de analisar os sentidos e significado no trabalho dos controladores entrevistados 
é interessante partir do processo de escolha da profissão. Se nas discussões sobre os sentidos e 
significado do trabalho há a necessidade de que esse trabalho seja desafiante, interessante em 
seu conteúdo e que possibilite autonomia, reconhecimento e desenvolvimento, então a escolha 
pela profissão deve ser algo deliberado, para que o indivíduo possa ter ou encontrar esses 
atributos na profissão. O que se verificou nas entrevistas com os Controladores é que nenhum 
deles escolheu a profissão, por assim dizer, de livre e espontânea vontade, mas no início 
foram alocados de acordo com suas potencialidades, como é possível observar nos relatos a 
seguir: 
 

Olha, não foi exatamente assim uma escolha. Eu fiz um concurso que foi 
feito um cadastro de reserva pra Infraero e que determinou a minha ida na 
época. Eu creio inclusive na época que eu podia escolher ser meteorologista, 
que é outra função que eles têm no aeroporto, mas a gente passa por uma 
avaliação psicológica e, digamos assim, bem apurada, e que ela vai 
determinar certas características nas pessoas e, por isso, determinaram que 
eu seria um controlador. Um teste para ver se você tem as qualificações, um 
dia inteiro de testes psicológicos de vários tipos e foram eles que 
determinaram, que só um psicólogo para te esclarecer (CONTROLADOR 
1). 

 
Não, porque quando a gente vai pra escola, no meu caso, foi uma escolha 
totalmente aleatória. Dentre as especialidades que tinha oferecidas lá – que a 
gente tinha 1 ano de curso básico e depois, no segundo ano, a gente escolhe a 
especialidade – tinha o tráfego aéreo. Eu não tinha a menor relação de querer 
ser controlador de tráfego ou coisa parecida, foi totalmente aleatória, foi uma 
coisa que aconteceu. Eu não tinha idéia. Fui descobrir isso quando fui fazer 
os testes. A gente faz testes de avaliação pra descobrir as aptidões e dentre as 
aptidões que foram colocadas estava o tráfego aéreo. Eu me identifiquei 
dentro dessa, entendeu? (CONTROLADOR 3). 

 
Nós temos relacionado um perfil, que era antigamente escolhido daquela 
seleção feita nas turmas da escola de sargento, onde se forma o controlador 
militar em Guaratinguetá-SP. Então, nas turmas entram 500 alunos com 
diversas especialidades. Eles fazem então um ano de base – como a gente 
chama, que é a parte de estudos de matemática, física, português, química e a 
parte militar. Nesse período de um ano é feito, ao final dele, uma seleção 
com exames psicotécnicos, para definir o perfil de cada um daqueles alunos 
que estão ali. Dentro desse perfil, o psicólogo lá que faz a análise e eles 
indicam o aluno para fazer o teste que ele mostrou capacidade 
(CONTROLADOR 5). 

 
Os relatos mostram que tanto os Controladores selecionados na área civil quanto militar, 
passam por uma triagem que é feita por psicólogos, para identificar as aptidões dos indivíduos 
para o trabalho. Tais testes são realizados após a entrada na EEAR. O candidato, cujo perfil 
adéqua-se à função de controlador de tráfego aéreo, aprofunda os seus conhecimentos no 
Curso de Formação de Sargentos da Especialidade de Controle de Tráfego Aéreo e, ao final 
da capacitação, está apto a desempenhar a função em Torres de Comando ou em funções 
administrativas ligadas ao cargo nos Centros de Controle de Tráfego Aéreo (CTA). 
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Desde época mais remota, como pode ser observado na fala do Controlador 5 – que já é 
aposentado pela área militar e retornou ao trabalho como civil – até nos dias atuais, conforme 
salienta o Cotrolador 1 – que possui pouco tempo na área, os testes de seleção e a 
identificação de aptidões são centrais nessa profissão. Isso por uma série de fatores que 
ficarão mais claros no decorrer deste artigo: como o risco que a profissão pode causar, o 
ambiente de trabalho, etc. Mas aqui vale uma reflexão, pois o processo de seleção, pouco 
comentado nas discussões sobre os sentidos do trabalho, é que permitem a constituição de 
vários desses sentidos. Isso pelo fato de que, ao detectar características pessoais e aptidões 
nos indivíduos, sabendo as exigências da profissão, os testes de seleção promovem uma 
compatibilidade entre aquilo que se deseja e o que se obtém no trabalho. 
 
Um fato interessante é a comparação entre a fala do Controlador 1 (recente na profissão) e do 
Controlador 5 (com maior tempo de atuação na profissão), mostrando que, cada vez mais, a 
exigência dos testes psicológicos aumenta. Essas considerações apresentam uma contribuição 
aos estudos sobre os sentidos e significado do trabalho, pois há que se levar em conta a 
potencialidade de alocar os indivíduos naquelas funções que possuem mais compatibilidade 
com seus anseios. Isso fica claro nos relatos seguintes, que mostram a identificação que os 
Controladores possuem hoje com a profissão: 
 

Tanto me identifico que eu saí e me chamaram de novo e eu estou aqui, por 
que eu me identifico com o meu trabalho. Claro que daqui a um tempo vai 
terminar pra mim essa atividade, mas é uma atividade muito prazerosa pra 
mim. Embora haja responsabilidades, essas coisas todas, mas pra mim é um 
prazer. Tráfego aéreo pra mim é um prazer (CONTROLADOR 3). 

 
É a minha vida, minha profissão. Entrei nela e já estou velhinho, já passando 
dos 50. Pra mim, ela é minha vida, fez parte da minha vida. Eu sou suspeito 
de falar, por que eu sou apaixonado por isso aqui. Acho que não saberia 
fazer outra coisa. Pra mim, ele é um complemento da minha vida. Não me 
assusta encarar o trabalho. Pra mim trabalho é isso aí (CONTROLADOR 4). 

 
Podia já estar em casa há muito tempo, desde o momento em que me 
aposentei lá na área militar. Quando eu fui para reserva, com 37 anos de 
serviço, poderia ficar em casa como muitos ficaram. Mas estou aqui, por que 
depois da gringa (mulher) e das gurias (filhas), tráfego aéreo é minha paixão. 
Então é uma paixão que nós temos e não perdemos o embalo. O cara que 
está aqui tem que honrar a camisa [...] Se o cara não for guerreiro ele não 
merece estar aqui. (CONTROLADOR 5). 

 
Esses relatos apresentam aspectos importantes sobre o significado que o trabalho possui na 
vida desses Controladores. Quando Dejours (1992) discute aspectos ligados ao significado no 
trabalho, a existência desse trabalho como fonte de prazer e satisfação é um dos fatores 
fundamentais. Esse fato vai além da organização do trabalho, pois Dejours (1992) salienta 
que, quando há essa relação de prazer pelo trabalho executado, não é difícil imaginar que 
dificuldades produzidas pela organização são facilmente aceitas. Isso ficará evidente mais 
adiante, pois algumas insatisfações – como a regulamentação da profissão – são amplamente 
comentadas pelos Controladores. 
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Nessa relação de prazer com a profissão, a função exige algumas aptidões necessárias e, neste 
ponto, os Controladores entrevistados expõem as exigências, mostrando a complexidade da 
profissão. Como fica claro nos seguintes relatos: 
 

O controlador tem que ter poder decisório, ele não pode deixar pra depois. 
Ele tem que correr o risco de decidir até errado, ele tem que passar confiança 
para o piloto. Nada pior pra um piloto que estar numa situação difícil, numa 
confluência de rota chegando e sentir uma indecisão por parte do 
controlador. Isso é péssimo. Então, ele tem que ter uma entonação decisória. 
[...] Então, ele não pode ser indeciso, ele tem que ter uma boa antecipação. 
Porque na hora em que ele trabalhar sem radar ele não está vendo. [...] E pra 
pensar o que ele faz, ele tem que ter uma visão espacial, tem que ter a noção, 
se ele está descendo, subindo. Ele tem que enxergar aquela aeronave. E a 
partir daí ele toma as decisões. Ele tem que ser rápido, tem que ter uma boa 
dicção, se não tiver vai treinar (CONTROLADOR 2). 

 
Eu acho que a grande aptidão que tem que se ter dentro da função de tráfego 
aéreo é a atenção e o raciocínio rápido. Uma pessoa que não tem o raciocínio 
rápido e não enxerga além daquilo que ele está vendo, não vai ser uma 
pessoa muito bem colocada no tráfego aéreo. Tem que ser uma pessoa que 
enxergue em tempo maior, o que vai acontecer daqui a algum tempo. Isso é 
muito importante. Eu te digo isso pela minha experiência, pois já fui 
instrutor aqui. [...] Agora, quem não consegue enxergar as coisas no tempo 
futuro, dificilmente conseguirá trabalhar nesse serviço (CONTROLADOR 
3). 

 
O cara para trabalhar no controle de tráfego aéreo, na minha visão, tem que 
ser uma pessoa especial. Não digo especial que tenha que ser melhor que os 
outros, mas tem que ter algumas características. O cara que desempenhe bem 
a função. Tem que ser um cara rápido de raciocínio. Não é nem uma questão 
de inteligência, mas uma questão de velocidade e de esperteza. O cara tem 
que manter essa performance, as vezes, sob pressão (CONTROLADOR 4). 

 
Aqui retomamos a importância dos testes psicológicos na triagem do candidato ao cargo de 
Controlador, pois a necessidade de uma pessoa com boa dicção, autônomo em suas decisões, 
com raciocínio rápido e um bom sentido espacial, são fatores necessários à realização da 
função, ocorrendo uma compatibilidade entre o perfil dos candidatos e as exigências do cargo. 
Conforme já observado por Tolfo e Piccininni (2007), para que o trabalho tenha sentido, 
fatores como autonomia, reconhecimento, desenvolvimento e crescimento são fundamentais. 
Nesta linha, a compatibilidade entre as exigências na função e os atributos pessoais, 
possibilita entender aspectos como a autonomia da profissão. Essa importância dos testes 
psicológicos fica claro no relato abaixo: 
 

Competências, por exemplo, são identificadas na gente isso na parte 
psicológica. Justamente são fatores assim, como trabalho em equipe, a gente 
ter uma visão espacial, ou certas características que são identificadas. Eu 
entendo que são características do controlador de tráfego aéreo. E eu, assim, 
a principio nunca soube identificar. Por quê? Porque é natural na gente. 
Então você nunca presta muita atenção, mas aí, por exemplo, você começa a 
prestar atenção em outras pessoas. Então, realmente tem certas 
características que foram identificadas nesse trabalho psicológico, 
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principalmente pela psicóloga, que são aplicados e desenvolvidos nesse 
trabalho, para esse tipo de trabalho (CONTROLADOR 1). 

 
O interessante de ser ressaltado aqui é que aspectos como utilidade da tarefa, auto-realização, 
satisfação e possibilidades de liberdade, são facilmente produzidos quando há compatibidade 
entre os anseios dos sujeitos e a execução do trabalho. Coisas que, em grande parte, os 
Controladores acham naturalizadas – como fica claro no relato do Controlador 1: “Eu, assim, 
a princípio nunca soube identificar” – são detectadas nesses testes e possibilitam o exercício 
do trabalho de forma coerente e idealizada. 
 
Aqui vale uma reflexão. Se, por um lado, são evidentes as críticas a esse processo, que denota 
certa manipulação, por outro lado, há que se ressaltar os ganhos sociais. Isso pelo fato de que, 
como fica nítido no próprio trabalho de Dejours (1992), quando a organização do trabalho é 
avessa aos anseios dos trabalhadores, os prejuízos psicológicos se tornam evidentes (como 
sofrimento e o desenvolvimento de patologias mentais), o que de tudo é um prejuízo social, 
dado o fato de que os sujeitos não vivem isolados no mundo. Como o trabalho possui uma 
centralidade evidente em nossa sociedade nos dias atuais e como o sistema em que vivemos 
está assentado sobre a execução de modalidades de trabalho, não podemos negar os ganhos 
desse processo. Além disso, a identificação que esses Controladores possuem hoje com o 
trabalho que executam – começaram não conhecendo a profissão, mas logo se identificaram – 
expressa a existência de sentimentos bons provenientes da profissão. 
 
Esse fato permite a manifestação desses Controladores de que possuem autonomia na 
profissão, pelo fato de o trabalho ser quase que individualizado, já que, em grande parte do 
tempo, o controlador encontra-se na companhia apenas do radar de controle que o auxilia na 
identificação das aeronaves. Dessa maneira, ao passar as instruções para os pilotos através do 
rádio, as decisões devem ser tomadas quase que instantaneamente, não havendo a 
possibilidade da obtenção de uma segunda opinião. Uma das conotações que deveria ser 
observada é a própria ideia de autonomia que esses Controladores possuem, pois o que fica 
transparente é a não dependência de outros indivíduos. Nesta linha, ao mesmo tempo em que 
essa autonomia é observada na possibilidade de tomar decisões, ela é limitada, pois a 
consciência que esses Controladores possuem de que a decisão tomada não pode ser errada, 
coloca nítidos limites a essa autonomia. Isso fica evidente na fala dos Controladores abaixo: 
 

[...] o controlador tem que trabalhar com erro zero. É um profissional que 
sabe que não pode errar. Se ele errar são as vidas de pessoas que estão em 
jogo. Não pode errar! Quando a gente fala controlador fica uma situação até 
antipática, os controladores parecem às vezes super-homens. Porque eles são 
treinados pra trabalhar assim mesmo, pra não errar (CONTROLADOR 2). 
 
Os nervos tomando conta, vendo que pode acontecer um troço sério, e 
manter essa linha de raciocínio, manter a calma e continuar executando o 
serviço. Graças a Deus fica só no medo, errar é acontecer alguma coisa. A 
gente sofre uma pressão muito grande e aí que tu tem que ser um pouco 
diferente de algumas pessoas. A pessoa que se mantém muito calma, muito 
sossegada, muito devagar, já não serve, o cara tem que ser meio nervoso pra 
poder desempenhar bem (CONTROLADOR 4). 
 
Na área militar, por exemplo, quando o cara vai pra reserva, ele passa a vida 
toda dele ali naquele regime, “não posso errar”. [...] a frase ‘errar é humano’ 
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no nosso dicionário não existe, porque se eu errar 180, 200 pessoas morrem 
(CONTROLADOR 5). 
 

Os relatos mostram a grande pressão sofrida diariamente por esses profissionais. Nesse 
momento, a autonomia, peculiar a profissão, deixa de ser um motivo de prazer para tornar-se 
motivo de sofrimento à medida que a cobrança por resultados positivos – ou seja, por 
ausência total de falhas – sempre é o único resultado esperado. Essas limitações são 
facilmente superadas por dois motivos. Primeiro, a compatibilidade entre os anseios dos 
trabalhadores e o conteúdo da função exercida – amplamente comentado. Segundo, o trabalho 
é visto pelos Controladores como algo não corriqueiro ou parte de uma rotina, como fica claro 
no relato abaixo: 

 
Olha, é uma função que eu aprendi a encarar hoje de uma forma assim que... 
é até difícil de explicar porque a maioria das pessoas não tem uma visão do 
que é a função de controlador de tráfego aéreo. Muitas dificuldades, todo um 
aprendizado que tem que se ter. Então ser um controlador de tráfego aéreo 
hoje é um aprendizado constante, não tem um dia igual ao outro, sempre há 
novidades, o trabalho nunca é igual, o cara que trabalha na torre de 
comando, por exemplo, cada dia é uma situação diferente. Ele não tem uma 
carga burocrática tão pesada, ele vai ter que lidar com situações de trânsito 
das aeronaves e cada dia é uma situação diferente, aeronaves diferentes, 
aeronaves de locais diferentes (CONTROLADOR 3). 

 
A relação do trabalho rotineiro é algo importante nas discussões sobre os sentidos e 
significado do trabalho, como fica evidente nos textos de Borges e Yamamoto (2004), Tolfo e 
Piccinini (2007) e Morin (2001). Aspectos como a existência de situações diferentes e carga 
burocrática baixa, possibilitam aos Controladores a vivenvia de um trabalho de acordo com os 
anseios atuais. Aqui é necessário retomar uma discussão realizada no percurso teórico, pois se 
há mudanças no mundo do trabalho, há mudança nos anseios dos trabalhadores. Por mais que, 
no relato a anterior, fique evidente certa regularidade na execução da função, ela não é vista 
como rotineira. Claro que deveríamos entender o que esses Controladores compreendem por 
rotina, mas ao elucidar que as situações são diferentes, os locais são diferentes, etc., a rotina 
possui caratecterísticas de um trabalho repetitivo, provavelmente, semelhante ao disseminado 
no modelo taylorista-fordista. Mas como foi ressaltando, o mundo do trabalho em si sofreu 
várias alterações, assim como a ideia em torno do trabalho, o que trouxe maneiras peculiares 
de entender aspectos vinculados à rotina. 
 
Mas se essa não rotina é algo importante na profissão e que possibilita satisfação no trabalho, 
a regulamentação da profissão é algo ainda problemático para os Controladores. Tendo em 
vista a sua importância estratégica para a defesa do país, o controle de tráfego aéreo mantém 
forte ligação com a esfera militar. Apesar de muitas torres de controle já terem sido 
transferidas totalmente para o controle aéreo civil, uma parcela significativa ainda encontra-se 
sob o comando das Forças Armadas. Ao serem indagados sobre os prováveis motivos da não-
regulamentação da profissão e da continuidade do controle de tráfego aéreo militar, diversas 
opiniões puderam ser constatadas: 
 

É, assim, basicamente, na minha opinião – é uma visão particular minha – 
basicamente com relação a essa questão militar. Por quê? Por que como é 
uma profissão que originalmente 100% eram militares, pois eles passaram 
para alguns civis, você fica com um problema, porque o militar ele faz um 
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curso e vai ser sargento especialista. O sargento especialista tem um salário 
fixo como sargento especialista e não como controlador de tráfego aéreo. 
Então, como controlador de tráfego aéreo, se nós fossemos regulamentados e 
modificassem os nossos salários o pessoal da aeronáutica poderia pedir a 
equiparação. Assim como nós poderíamos pedir a equiparação em relação a 
eles, entendeu? Então isso aí é um problema. Isso aí dificilmente será 
regulamentado para nós enquanto não for feita uma diferenciação dentro da 
Aeronáutica. Por quê? Por que dentro da Aeronáutica se o cara for pagar 
mais para um sargento especialista, como fica o superior dele que estará 
ganhando menos? (CONTROLADOR 1). 

 
Porque isso é um processo muito longo. A Força Aérea Brasileira tem seus 
interesses que os controladores sejam militares em função do próprio tráfego 
militar e porque é um processo muito longo, como eu disse. [...] A tendência 
é que as torres realmente passem para os operadores civis e com o decorrer 
do tempo isso vai acontecer, mas ainda vai demorar algum tempo. Mas tudo 
em função da regulamentação, precisa de uma regulamentação, precisa de 
alguma coisa escrita para começar (CONTROLADOR 3). 

 
Ah, poderia acontecer algumas coisas do tipo: desvincular a parte militar da 
profissão de controlador de tráfego aéreo. Eu acredito que a iniciativa 
privada teria condições muito melhores de fazer essa coisa crescer mais, de 
fornecer mais recursos. A coisa fica muito atrelada a parte militar e isso 
deixa a coisa meio limitada (CONTROLADOR 4). 
 
Realmente a função de controle de tráfego aéreo é uma das especialidades 
que tem uma responsabilidade tremenda em cima dele e, na minha opinião, 
não ganha o que deveria ganhar pela responsabilidade que ele tem. [...] 
Então, eu não sou assim também a favor de que o militar não atue no 
controle de tráfego aéreo. Eu acho que, como é uma área que exige bastante 
disciplina e cumprimento de regras, eu ainda sou a favor que, por enquanto, 
o comando do tráfego aéreo seja militar (CONTROLADOR 5). 
 

Pôde-se verificar nas falas que nem todos têm a mesma opinião sobre os motivos da ausência 
de uma regulamentação da função e da concentração nos profissionais militares. Porém, todos 
concordam que não se trata de um processo simples e de fácil resolução. Pelo contrário, os 
controladores entendem que, para que haja a regulamentação da função de controlador de 
tráfego aéreo, deve haver um planejamento bem elaborado dos impactos de tais mudanças 
para a aviação como um todo. Não é o caso aqui de retomar cada aspecto elucidado nas falas, 
mas uma profissão que é executada por duas esferas diferenciadas (civil e militar) implanta 
nítidas ambiguidades, muitas geradas pela própria história de cada Controlador na função. 
 
Nesta linha, a regulamentação passa a ser algo problemático, mas não passível de geral 
insatisfação ou prejuízos para os Controladores entrevistados, pois o próprio processo de 
regulamentação pode gerar restrições e limitações de liberdades, ao mesmo tempo em que 
permite uma série de benefícios. O que está em jogo no relato dos Controladores entrevistados 
é a nítida relação custo/benefício, o que gera ambiguidades na profissão, mas que não geram 
grandes insatisfações e problemas. 
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6 CONCLUSÃO 
Observando as mudanças instituídas na profissão de Controlador de tráfego aéreo a partir de 
2007, em decorrência do “apagão aéreo” no Brasil, o presente artigo foi desenvolvido com 
objetivo compreender os sentidos e significado no trabalho dessa modalidade profissional. 
Tendo em vista a importância dessa profissão nos dias atuais, investigar aspectos vinculados 
ao trabalho, se torna algo interessante para impulsionar discussões atreladas á melhoria no 
exercício dessa função. De início, a constatação que se tinha, particulamente gerada no 
levantamento de informações sobre o “apagão aéreo” e a profissão de Controlador, era de que 
houve mudanças importantes no conteúdo do trabalho. 
 
Com a pesquisa com os cinco Controladores o que se observou é que, apesar do aumento de 
contingentes e da contratação de profissionais da área civil, não houve alterações radicais no 
exercício da função. Apesar de algumas alterações nas relações de trabalho, ainda existe a não 
regulamentação da profissão, mas como pode ser constatado, esse não se configura num 
problema que destitui os sentidos e significado do trabalho executado. Ainda no caso dessa 
regulamentação – há muito esperada pelos trabalhadores que atuam nessa função – desperta 
diferentes debates acerca dos motivos para sua não-concretização. Contudo, é consenso entre 
os Controladores a necessidade de um projeto bem organizado a fim de estabelecer regras e 
critérios que não venham prejudicar as duas esferas envolvidas. 
 
Quando Tolfo e Piccinini (2007) salientam as dimensões do sentido no trabalho, fica evidente 
no relato dos Controladores um trabalho que faz sentido. Na dimensão individual, foi 
constatada a identificação do Controlador com o conteúdo do trabalho. As autoras citam que 
nessa dimensão o trabalho que possui sentido possibilita: a) identificação com os valores 
pessoais; b) é claro em seu objetivo; c) a pessoa acredita no trabalho que realiza; e d) a pessoa 
gosta de fazer. Fica claro em várias passagens das entrevistas comentadas no tópico anterior 
esses atributos vinculados à dimensão individual dos sentidos no trabalho. Vale salientar que, 
apesar dessa identificação, todos os entrevistados possuíam pouco ou nenhum conhecimento acerca 
da função que iriam executar, sendo destinados para o controle de tráfego aéreo após os testes de 
aptidão aplicados por psicólogos. Desse modo, faz-se necessário um estudo mais aprofundado sobre 
tal particularidade, pouco explorada pelos estudiosos dos sentidos do trabalho, pois esses testes de 
perfis ou personalidades poderão ser responsáveis por uma maior ou menor identificação com 
a função a qual o indivíduo foi alocado. 
 
Além dessa dimensão pessoal, Tolfo e Piccinini (2007) citam a dimensão organizacional do 
trabalho com sentido. Nesta dimensão são importantes no produção dos sentidos aspectos 
como: a) o trabalho agrega valor e contribui com a empresa; b) não é rotineiro; c) permite 
pensar e criar; d) possibilita autonomia; e) é desafiante; e f) desenvolve-se num ambiente 
agradável. Essas características também foram evidentes nos relatos dos Controladores, pois a 
função: nunca é rotineira (todo dia acontece coisas diferentes, como ficou claro na fala do 
Controlador 1); possibilita pensar e criar, pois as rotas são desenvolvidas por eles; é um 
trabalho desafiante, pois não há possibilidades de erros; e permite certa autonomia. São essas 
características vinculadas à dimensão organizacional que possibilitam prazer e a satisfação no 
trabalho. Mesmo diante das exigências relativas ao cargo, os Controladores demonstram ter 
uma forte identidade com o que fazem, reconhecendo a centralidade que o trabalho possui nas 
suas vidas. Entretanto, características como a autonomia, identificada como imprescindível 
nessa profissão, nem sempre podem ser encarada de forma prazerosa, tornando-se um 
sofrimento à medida que a responsabilidade do cargo exige uma total inexistência de erros. 
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Dessa forma, espera-se que esse artigo tenha contribuído para o debate teórico e prático sobre 
os sentidos e o significado do trabalho na aviação brasileira, em especial na função de 
controle de tráfego aéreo, fornecendo subsídios para posteriores estudos que objetivem um 
maior aprofundamento acerca da temática discutida e das análises realizadas. 
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RESUMO 
A história recente tem observado um crescimento significativo no uso de sistemas veiculares não tripulados nas 
mais diversas áreas de aplicação. Sua principal justificativa de utilização está na substituição da presença física 
humana em ambientes onde haja riscos potenciais à vida. Dado que o nível de envolvimento da população 
exposta aos efeitos da aeronáutica influencia a definição de seus requisitos, pode-se considerar que os Veículos 
Aéreos Não Tripulados (VANTs) são a categoria de veículos autônomos cuja utilização e desenvolvimento são 
mais afetados pelas necessidades e restrições da comunidade civil. Neste sentido, é vital que existam 
metodologias e ferramentas aplicadas ao desenvolvimento e à validação de conceitos e de tecnologias utilizadas 
em VANTs, principalmente aquelas que possam ter impacto desastroso sobre o ambiente no qual estão inseridos. 
Para o VANT, um dos ambientes que exige grandes cuidados para sua introdução e consequente operação é o 
Espaço Aéreo Controlado. Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma plataforma para ensaios e validação 
de tecnologias, conceitos e procedimentos que serão empregados no desenvolvimento e operação destes sistemas 
embarcados críticos. Esta plataforma também permitirá que sejam realizados cursos e treinamentos para 
capacitar as pessoas envolvidas no Sistema de Transporte Aéreo que, em um cenário de ampla utilização de 
VANT, estarão em contato direto com este tipo de veículo. 
 
ABSTRACT 
Recent history has observed a significant growth in the use of unmanned vehicle systems in several areas of 
application (terrestrial, aquatic and aerial applications). The main justification for its use is the replacement of 
the physical presence of a human in environments where there are potential risks to life. Since the high level of 
involvement of the population exposed to the effects of aeronautics influences the definition of their 
requirements, the unmanned aerial vehicles (UAV) can be considered to be the class of autonomous vehicles the 
use and development of which are most affected by the requirements and restrictions community. Accordingly, it 
is vital that there are methodologies and tools applied to the development and validation of concepts and 
technologies used in unmanned aerial vehicles, particularly those that may have disastrous impact on the 
environment in which they are inserted. For UAV, one of the environments which require great care for their 
introduction and subsequent operation is the controlled airspace. The development of a platform for testing and 
validating technologies, concepts and procedures to be employed in the development and operation of critical 
embedded systems is presented here. This platform will also allow courses and training to be offered to build 
capacity for the people involved in air the transport system that, in a widespread UAV use scenario, will be in 
direct contact with this type of vehicle. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) é um termo genérico que identifica uma aeronave que 
pode voar sem tripulação, normalmente projetada para operar em situações perigosas e 
repetitivas em regiões consideradas hostis ou de difícil acesso. Existe uma grande diversidade 
de tipos de VANT, muitos deles ganhando ênfase na esfera civil e tornando-se uma opção 
válida no cenário comercial atual. 
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Há um grande mercado que está emergindo a partir de aplicações e serviços potenciais que 
podem ser oferecidos pelas aeronaves não tripuladas. Quando se considera o VANT em 
aplicações civis, há um grande escopo de cenários possíveis para sua utilização. Por exemplo, 
pesquisa ambiental remota, monitoração e certificação de poluição, gerenciamento de 
queimadas, segurança, monitoração de fronteira, oceanografia, agricultura e aplicações de 
pesca (Pastor, 2007). 
 
De acordo ainda com (Pastor, 2007), o controle da missão e da carga útil são os principais 
gargalos que podem impedir o desenvolvimento real de um VANT no setor civil.  Os VANT 
militares usam projetos de controle específicos, especialmente sob medida para a missão de 
vigilância que eles devem executar. No entanto, um VANT civil deveria ser capaz de 
implementar uma grande variedade de missões com um pequeno tempo de reconfiguração e 
overhead, caso a aplicação tenha a necessidade de ser economicamente viável. 
 
Após muitos anos de desenvolvimento, os VANT estão alcançando um ponto crítico no qual 
eles poderiam ser aplicados em cenário civil/comercial. Sua forma de controle pode ser 
remota, utilizando pilotos em estações de controle remoto terrestre, ou com sistemas de 
controles embarcados (neste caso, o VANT é considerado autônomo).  No entanto há uma 
falta de suporte de hardware, software e, principalmente, políticas de segurança para 
efetivamente desenvolver tais potencialidades, sendo necessário um profundo estudo por parte 
da academia para que sua utilização seja aceitável. 
 
Uma das suas principais justificativas da utilização deste tipo de aeronave está na substituição 
da presença física humana em ambientes onde haja riscos potenciais à vida (como em eventos 
beligerantes ou em ambientes insalubres). Atualmente, observa-se que a área militar e as 
forças de segurança pública são as maiores interessadas no uso de sistemas veiculares não 
tripulados, pois esta tecnologia possibilita eliminar a presença humana em ações de alto risco, 
tais como em frentes de combate (como em ataques aéreos) e no transporte de suprimentos, 
tropas e feridos em ambiente hostil, considerando os mais diversos modais de transporte 
(terrestre, aquático e aéreo). Além do requisito moral de se preservar a vida humana, o uso de 
sistemas veiculares não tripulados em ambientes militares é interessante, dado que os custos 
envolvidos no treinamento de tropas (tanto financeiros quanto temporais) são altos, e existe 
uma alta probabilidade de perda desses indivíduos em ambiente operacional. 
 
O subgrupo de sistemas veiculares não tripulados de maior interesse desta pesquisa são os 
VANTs. A relação custo-benefício é um requisito importante no desenvolvimento de sistemas 
veiculares não tripulados, tanto para aplicação militar quanto civil. Porém, pode-se perceber 
que os requisitos utilizados no desenvolvimento de VANTs de uso militar são distintos 
daqueles utilizados em VANTs de aplicação civil. Sobretudo, essa diferenciação é 
notadamente visível para os requisitos de segurança (safety) aplicados aos VANTs, que em 
ambiente militar tendem a ser significativamente menos restritivos àqueles aplicados aos 
VANTs de uso civil. Isto se justifica pela maior aceitação do risco de perda de vida humana 
no ambiente militar e, sobretudo, pelas características da população que estará exposta aos 
efeitos indesejados desses VANTs. 
 
O nível de exigência da sociedade para os VANT será muitíssimo maior que aquele aplicado 
ao universo tripulado, principalmente por trazer riscos à estrutura já estabelecida. A tolerância 
aos acidentes será muito menor, condenando uma tecnologia antes mesmo que sejam 
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percebidos seus benefícios à humanidade. Por isto mesmo, é de extrema importância que a 
comunidade científica estabeleça critérios e métodos adequados à nova ordem do espaço 
aéreo brasileiro e mundial (Furtado, 2008). Mesmo que um VANT tenha aplicação puramente 
militar, esse veículo necessita trafegar sobre áreas onde a população não deverá ser afetada 
por sua operação (Sullivan, 2005). Além disso, a possibilidade de cobrir grandes áreas 
territoriais em intervalos curtos de tempo potencializa os efeitos nocivos de uma operação mal 
sucedida de um veículo aéreo não tripulado, comparado aos efeitos produzidos por veículos 
terrestres e aquáticos. Esses efeitos nocivos não afetam apenas a população em terra, mas 
também a frota de aeronaves (predominantemente civil) que compartilha o mesmo espaço 
aéreo utilizado pelos VANTs. Mesmo que o espaço aéreo de operação dos veículos não 
tripulados seja segregado, ainda existe o risco desses VANTs afetarem os espaços aéreos 
subjacentes, caso ocorram degradações operacionais do equipamento. 
 
Com base nestes fatos, é inegável que haja a necessidade de lidar, de forma metódica, com os 
fatores relacionados à interação dos VANTs com o ambiente, independentemente se eles são 
de aplicação civil ou militar. Neste sentido, é vital que existam metodologias e ferramentas 
aplicadas ao desenvolvimento, à avaliação e à validação de conceitos e de tecnologias 
utilizadas em veiculares aéreos não tripulados, principalmente aquelas que possam ter 
impacto desastroso sobre o ambiente no qual estão inseridos. Para os VANTs, um dos 
ambientes que exige grandes cuidados para sua introdução e consequente operação é o Espaço 
Aéreo Controlado. A operação de VANTs, sobretudo os autônomos – em que não há 
intervenção humana direta em suas operações, em espaços onde há compartilhamento de 
recursos (com uma comunidade civil já estabelecida) gerenciado por meio de atuação humana 
(tal como o sistema de controle de tráfego aéreo) suscita inúmeras questões que devem ser 
resolvidas, de forma efetiva, antes de sua efetiva operacionalização. Algumas questões 
fundamentais, dentre muitas, são: 

a. Quais requisitos e procedimentos deverão ser adotados, tanto pelos VANT quanto 
pelos demais elementos que compartilham o espaço aéreo, para que um veículo 
autônomo, estando sujeito às regras do controle de tráfego aéreo, cumpra sua missão de 
forma eficiente e segura? 

b. Como um VANT deverá reagir, de forma a não expor o ambiente a riscos indesejáveis, 
quando se confrontar com situações perigosas inesperadas, tais como eventos de quase 
colisões ou fenômenos meteorológicos adversos?  

c. Quais ferramentas e procedimentos deverão estar disponíveis aos controladores de 
tráfego aéreo (Air Traffic Controllers – ATCo's) para que estes interajam, de forma 
eficiente e segura, com veículos autônomos?  

d. Os requisitos utilizados para validação e certificação de VANTs poderão ser os 
mesmos atualmente utilizados para os veículos aéreos tripulados (aeronaves)? Se não, 
quais pontos principais deverão ser avaliados para se garantir uma operação segura e 
confiável dos VANTs no espaço aéreo? 

Para que os veículos não tripulados, sobretudo os VANTs, possam ser efetivamente 
empregados em aplicações civis cotidianas, é primordial que a sociedade tenha um nível 
suficiente de confiança em seus sistemas. Assim, são necessários esforços que proporcionem 
solucionar os problemas apontados pelas (mas não limitados às) dúvidas anteriormente 
suscitadas e, assim, alavancar o desenvolvimento destes sistemas em escala comercial. Vale 
notar que, devido ao caráter multidisciplinar envolvido na questão “veículos não tripulados”, 
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esses esforços serão os alicerces de um campo propício para acelerar o desenvolvimento, 
tanto da ciência e da tecnologia, quanto da economia, nas mais diversas áreas de 
conhecimento e atuação humanas. 
 
Portanto, este artigo visa contribuir com esforços no sentido de elevar os níveis de confiança 
existentes nos VANTs, apresentando as características principais de um projeto, em estágio 
inicial, que conceberá uma plataforma para ensaios e validação de tecnologias, conceitos e 
procedimentos que serão empregados no desenvolvimento e operação desses sistemas 
embarcados. Esta plataforma, denominada como “Plataforma Integrada para Ensaios de 
Sistemas Embarcados Críticos” (PIpE-SEC) em Espaço Aéreo, permitirá que sejam abordados 
os aspectos relativos à etapa de projeto do produto VANT (a aeronave não tripulada) e os 
aspectos relacionados à sua operação dentro de um contexto social (interação dessa aeronave 
não tripulada com o ambiente). Consequentemente, esta plataforma permitirá avaliar e validar 
conceitos de projeto (requisitos, algoritmos, tecnologias embarcadas, entre outros), 
procedimentos operacionais, ferramentas e diversos outros aspectos que deverão ser aplicados 
durante o ciclo de vida desses sistemas. O objetivo secundário desse artigo é, com a posse da 
PIpE-SEC, realizar ensaios específicos sobre alguns conceitos pertinentes ao uso de VANT no 
Espaço Aéreo Controlado e, assim, avaliar tanto esses conceitos em fase de pesquisa quanto 
validar a aplicabilidade da plataforma no contexto justificado para este projeto. Detalhes a 
respeito da plataforma e dos ensaios a serem realizados são apresentados a seguir. 
 
Este artigo está organizado na seguinte estrutura: o item 1 introduz o tema, apresentando a 
motivação e os objetivos propostos neste projeto; o item 2 apresentada e contextualiza as 
características propostas para a PIpE-SEC; o item 3 descreve os ensaios a serem realizados 
utilizando a PIpE-SEC descrita no item 2; e, por fim, o item 4 apresenta alguns comentários 
finais acerca do projeto “PIpE-SEC”, bem como os vínculos operacionais a serem utilizados 
na sua execução. 
 
2 A PLATAFORMA INTEGRADA PARA ENSAIOS DE SISTEMAS 

EMBARCADOS CRÍTICOS (PIPE-SEC) 
O desenvolvimento da Plataforma Integrada para Ensaios de Sistemas Embarcados Críticos 
(PIpE-SEC) permitirá a modelagem e a operação simulada, em tempo real, das características 
estruturais e comportamentais reais do Sistema de Controle de Tráfego Aéreo (ATC), 
incluindo a interação entre controladores de tráfego aéreo (ATCo's) e aeronaves, tanto 
pilotadas por seres humanos, quanto por computadores. Nesse ambiente simulado em tempo 
real é possível avaliar e validar, por meio de ensaios controlados, conceitos intrínsecos ao 
projeto destes veículos não tripulados (neste caso, autônomos) e sua interação com o ambiente 
operacional no qual estão inseridos, ponderando características relacionadas às tecnologias e 
aos procedimentos empregados. 
 
O diferencial desta plataforma em estágio de desenvolvimento é a possibilidade de considerar 
o VANT em avaliação, tanto por meio de seus modelos computacionais (em que o VANT e o 
ambiente são computacionalmente modelados e simulados), quanto por meio de seus 
protótipos físicos reais (em que as variáveis do VANT físico real são consideradas no 
ambiente computacionalmente modelado e simulado), utilizando para isso o conceito de 
“Hardware In the Loop” (HIL). Inclusive, considerando a possibilidade de atuação humana no 
processo em análise, a PIpE-SEC utilizará, além dos conceitos “Hardware In The Loop”, 
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também o conceito de “Human in the Loop”, tornando-a essencial no processo de 
desenvolvimento de sistemas embarcados críticos. 
 
A PIpE-SEC será composta por um núcleo de Gerenciamento de Ensaios (para controle de 
execução de testes e coleta de dados), por um núcleo de Modelagem e Simulação do Espaço 
Aéreo e por Modelos dos Agentes envolvidos, que poderão ser implementados diretamente 
em software (modelos computacionais) ou em hardware (pelo conceito “Hardware in the 
Loop”). Estes núcleos e seus respectivos contextos no Espaço Aéreo, em especial no Sistema 
de Controle de Tráfego Aéreo, são apresentados a seguir. 
 
2.1 O Espaço Aéreo e o Sistema de Controle de Tráfego Aéreo 
O espaço aéreo é dividido em áreas controladas, sujeitas aos serviços de controle de tráfego 
aéreo, e áreas sem controle. Nas áreas sem controle de tráfego, os voos são realizados sob 
total responsabilidade do piloto em comando, que deverá manter uma separação segura das 
demais aeronaves em voo e dos obstáculos existentes. Já no espaço aéreo controlado, as 
aeronaves estão subordinadas ao controle de tráfego aéreo, realizando seus voos de forma a 
aderir às aerovias existentes e a cumprir seus planos de voo, e para isso trafegam por uma ou 
mais subdivisões do espaço aéreo e passam por áreas sob jurisdição de diversos órgãos ATC, 
conforme apresentado na Figura 7, adaptada de (Oliveira, 2003). Na Figura 1, podem-se 
observar algumas jurisdições do ATC, como controle de aproximação (APP) e o controle de 
área (ACC), além de aerovias e algumas subdivisões do espaço aéreo. 
 

 

Figura 7: Estrutura do espaço aéreo (Oliveira, 2003) 

O sistema de controle do tráfego aéreo tem como objetivo gerenciar o tráfego de aeronaves no 
espaço aéreo de forma eficiente e segura, garantindo que os voos sejam realizados de forma a 
aderir aos seus planejamentos, sem infringir os padrões de segurança estabelecidos. As 
entidades responsáveis por garantir a eficiência e a segurança do fluxo de aeronaves em 
partições pré-definidas do espaço aéreo são os órgãos ATC (Air Traffic Control). Um órgão 
ATC recebe informações pertinentes de forma a criar um mapa situacional a respeito do 
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espaço sob sua responsabilidade. Assim, os operadores do órgão de controle recebem 
informações sobre o estado de cada uma das aeronaves presentes em sua jurisdição (tanto por 
meio dos sistemas de vigilância quanto de comunicação), além de informações relativas ao 
próprio estado do espaço aéreo (meteorologia, entre outros), e intervêm sobre as aeronaves, de 
forma a executar o gerenciamento do tráfego, por meio da solicitação de execução de 
manobras das aeronaves utilizando os sistemas de comunicação disponíveis. Desta forma, 
esses operadores, chamados de Controladores de Tráfego Aéreo (ATCo's - Air Traffic 
Controllers), fecham a malha de controle do sistema de tráfego aéreo, permitindo que as 
aeronaves respeitem os limites de segurança, operando da forma mais eficiente – e com o 
menor atraso – possível (Vismari, 2007). 
 
A Figura 8 ilustra a malha fechada do sistema de controle do tráfego aéreo, sendo as 
aeronaves identificadas como Ai e as posições de Controladores de Tráfego Aéreo como 
ATCoj. Vale notar que cada posição de controle do espaço aéreo é responsável por um setor 
específico do espaço aéreo (na Figura 8, existem 3 posições de controle e, respectivamente, 3 
setores de controle). 
 

 

Figura 8: - Sistema de controle do tráfego aéreo (adaptado de Vismari, 2007) 

 
2.2 Arquitetura Preliminar da PIpE-SEC 
Baseando-se na organização do sistema de tráfego aéreo ilustrada na Figura 8, a Figura 9 
apresenta uma visão geral preliminar da arquitetura da PIpE-SEC que está sendo desenvolvida 
neste projeto. Na Figura 3 podem ser observados o núcleo de Gerenciamento de Ensaios, o 
núcleo de Modelagem e Simulação do Espaço Aéreo (representado pelo “Servidor de Espaço 
Aéreo”) e os Modelos dos Agentes envolvidos (An e ATCon). 
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Figura 9 – Arquitetura preliminar da PIpE-SEC 

 
O Núcleo de Gerenciamento de Ensaios é o módulo da PIpE-SEC responsável pela execução 
dos ensaios (configuração, dinâmica de testes e coleta de dados) que serão realizados na 
plataforma. Este núcleo possuirá conexões com todos os outros módulos do sistema, de forma 
a permitir a configuração do ambiente para a execução do ensaio e a coleta dos dados gerados 
pelo mesmo. Os dados ficarão disponíveis para que se possa avaliar os resultados do 
experimento. 
 
Dentre os modelos de agentes envolvidos, serão criados os módulos Controlador de Tráfego 
Aéreo (ATCoj) e Aeronave (Ai). Tais módulos representarão elementos agentes, que serão 
inseridos no modelo do espaço aéreo (contidos no Servidor de Espaço Aéreo) para que seja 
possível a realização dos ensaios de forma integrada. O módulo “Aeronave”, representado na 
Figura 8 e na Figura 9 por Ai..n, representará o comportamento de uma aeronave (a sua 
interação com o espaço aéreo no qual está inserida). Para isto, o módulo possuirá um modelo 
de dinâmica da aeronave e a representação do espaço aéreo no seu entorno, incluindo o 
sistema de navegação e as condições meteorológicas locais. Além disso, o Operador da 
aeronave poderá ser um usuário (piloto humano), um algoritmo implementado no próprio 
modelo computacional de dinâmica da Aeronave ou um algoritmo implementado no 
Hardware em ensaio. Aliás, como relatado anteriormente, as aeronaves poderão ser 
consideradas tanto por meio de modelos computacionais (em que o módulo Ai é um módulo 
de software) quanto por meio de (partes de) seus protótipos físicos reais, utilizando para isso o 
conceito de “Hardware In the Loop” (HIL). O conceito HIL, para esta plataforma, está 
inserido no contexto da “Interface” do Módulo “Ai”, onde se utilizam equipamentos de 
“Interface Física” com o protótipo em ensaio como forma de transformar (aquisição e 
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condicionamento) as suas grandezas físicas e sinais elétricos em formatos aplicáveis ao 
contexto do sistema. A Figura 10 ilustra este detalhamento da “Interface” do Módulo “Ai” 
para aceitar o conceito HIL. 
 

Condições Meteorológicas Locais
+

Sistema de Navegação
+

“Funcionalidades de Suporte”

ELEMENTO (AMBIENTE) 
FÍSICO EM ENSAIO

Interface

INTERFACE HARDWARE IN THE LOOP
(AQUISIÇÃO / CONDICIONAMENTO 

DE DADOS)

Sinais 
Elétricos

Grandezas 
Físicas

 

Figura 10: - Detalhamento do módulo “Aeronave” (Ai)  sob o conceito HIL 

 
Da mesma forma, o módulo ATCo, denominado na Figura 8 e na Figura 9 por ATCoj..m, 
representará o comportamento de um Controlador de Tráfego Aéreo (ATCo) de um órgão 
ATC. Para tanto, este módulo será composto por uma Interface Homem-Máquina (IHM) que 
permitirá ao controlador visualizar as informações pertinentes ao controle das aeronaves no 
espaço aéreo sob a sua jurisdição e uma interface de comunicação bilateral para enviar as 
autorizações de tráfego aéreo e instruções de voo às aeronaves. Assim como o módulo 
Aeronave, o ATCo pode representar um controlador real ou um algoritmo de controle, de 
acordo com a necessidade do experimento. 
 
A interação entre os módulos se dará por meio da troca de mensagens, que podem representar 
tanto os “estados” de um módulo quanto às “ações” requisitadas para o mesmo. Os servidores 
de Espaço Aéreo e de Comunicação permitirão integrar ao ambiente em simulação uma 
grande quantidade de aeronaves e controladores. O módulo Aeronave (Ai) enviará 
informações de estado (Ei) para o Servidor de Espaço Aéreo, que irá consolidá-las e replicá-
las aos módulos “ATCo” e/ou às demais aeronaves pertinentes. A informação de estado Ei 
será composta, no mínimo, por uma Identificação da Aeronave (Tipo e Número), variáveis de 
Posição (latitude, longitude e altitude), Velocidade e Plano de Voo atual. Estas informações 
serão consolidadas no servidor de Espaço Aéreo que, então, as envia, na forma de mensagens 
de estado do servidor (Si) aos órgãos ATC (e aeronaves adjacentes). As informações Si serão 
compostas por um conjunto de informações Ei, unindo com as condições meteorológicas 
vigentes, das aeronaves presentes em uma determinada região do espaço aéreo. De posse das 
informações Si, um ATCo irá executar ações de controle necessárias enviando informações de 
comunicação (Fi) ao servidor de Comunicação. Da mesma forma, o servidor de comunicação 
irá consolidar e replicar as informações Fi e enviá-las aos agentes necessários. 
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Com base em uma avaliação prévia das necessidades de emprego da plataforma e dos seus 
elementos que estarão disponíveis (tanto comercialmente quanto academicamente), a PIpE-
SEC será composta por diversos módulos pré-existentes, além de ser necessário desenvolver 
interfaces e módulos adicionais. Isto tem como objetivo permitir o reaproveitamento de 
elementos já desenvolvidos, reduzindo o custo e tempo de desenvolvimento e implementação 
da PIpE-SEC. Além disso, o aproveitamento de módulos existentes permite que sejam 
efetuados ensaios sobre os mesmos (os elementos podem ser objeto de estudo), podendo 
assim avaliar a sua aplicabilidade em sistemas embarcados críticos. 
 
Como exemplo, para o módulo aeronave (Ai), o modelo dinâmico da aeronave pode ser 
executado por simuladores de voo COTS (Commercial Off the Shelf), tais como o MS Flight 
Simulator (Microsoft, 2009), X-Plane (Laminar Research, 2009) ou Flight Gear (Flight Gear, 
2009). As aeronaves simuladas por estes softwares possuem um alto grau de detalhamento e 
realismo, sendo atualmente utilizadas para treinamento de pilotos e avaliação de projetos de 
aeronaves. Sua utilização na PIpE-SEC permite a representação de aeronaves de pequeno, 
médio e grande porte, e também a comparação com diversos estudos existentes com base 
nesses modelos. Os simuladores COTS também serão responsáveis pela simulação das 
condições meteorológicas e pelo fornecimento da estrutura de navegação baseada em 
instrumentos. 
 
Como relatado anteriormente, os VANTs serão representados no módulo Aeronave (Ai). A 
sua caracterização se dará pela substituição do operador humano (real) por um algoritmo de 
pilotagem e cumprimento de missão. Parte do algoritmo poderá ser utilizada a partir de 
equipamentos de hardware existentes, utilizando o conceito HIL. Esses equipamentos serão 
integrados à plataforma por meio de uma interface que, além de permitir a troca de 
informações com a plataforma, permitirá a simulação de condições físicas encontradas pelo 
equipamento no seu ambiente real de utilização, aumentando o grau de realismo do ensaio. 
 
Por fim, o Servidor de Espaço Aéreo tem a função de centralizar a troca de mensagens entre 
os agentes da plataforma, criando uma representação global do espaço aéreo simulado. A 
proposta inicial para este projeto é utilizar-se da rede IVAO (International Virtual Aviation 
Organization), conforme descrito a seguir, como núcleo do Servidor de Espaço Aéreo. 
 
2.3 A Rede International Virtual Aviation Organization - IVAO 
A International Virtual Aviation Organization (IVAO) é um serviço baseado na internet que 
permite a interação de pilotos e controladores em um espaço aéreo simulado (IVAO, 2009). O 
objetivo desta rede é tornar mais realista a experiência de voo controlado no ambiente 
simulado. Esta experiência é alcançada unindo-se, por meio da internet, diversos pilotos 
virtuais, que comandam aeronaves em simuladores de voo operando em regiões de voo com 
controladores de tráfego aéreo virtuais, que executam os procedimentos reais de controle do 
espaço aéreo. 
 
A IVAO possui aproximadamente 23.000 membros ativos atualmente, provenientes de 150 
países diferentes. A qualquer momento do dia, encontram-se conectados, em média, 600 
pilotos e 100 controladores de tráfego aéreo. O processo de fluxo de tráfego aéreo simulado é 
o mesmo de um sistema de gerenciamento de tráfego aéreo real que, no caso brasileiro, é 
descrito na instrução ICA 100-12 - Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo (DECEA, 
2009). Ou seja, para realizar um voo, um piloto deve se conectar a rede e enviar o seu plano 
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de voo. Este plano de voo deve ser aprovado por um órgão ATC que, no caso, será o órgão de 
origem do voo. Assim, antes de decolar, o piloto entra em contato com o ATCo responsável 
pelas primeiras fases de seu voo e solicita as instruções necessárias ao voo controlado. Este 
controlador, e os subsequentes em sua região de voo, assumem a responsabilidade sobre a 
aeronave desde o seu aeródromo de origem até o seu destino. Normalmente, um voo é 
realizado trafegando por diversas áreas de controle. Assim, os controladores de voo 
transferem a aeronave ao órgão ATC adjacente sempre que necessário. 
 
A rede é mantida por um grupo de voluntários, e existe formalmente como uma organização 
sem fins lucrativos sediada na Bélgica. Dentre os membros e administradores da rede, estão 
pilotos e controladores de voo reais, o que conferem maior realismo à simulação executada. 
Também, entre seus membros, estão profissionais e entusiastas da aviação. Este grande 
número de membros com elevada capacitação na área de pilotagem e gerenciamento de 
tráfego aéreo fazem com que a integração desta rede (IVAO) à plataforma de ensaios proposta 
neste projeto (PIpE-SEC) permita a execução de experimentos seguindo os procedimentos 
reais de um sistema de tráfego aéreo, além de se poder contar com uma quantidade 
significativa de pessoas comandando aeronaves e atuando como ATCo's nos experimentos 
realizados. Tendo-se em vista que se trata de um espaço aéreo simulado, situações 
potencialmente inseguras podem ser simuladas com alto grau de realismo relacionado aos 
procedimentos e complexidade reais. 
 
Estudos realizados pelo CAASD (Center for Advanced Aviation Systems Development of 
MITRE Corporation) (CAASD, 2008) utilizando a rede VATSIM (VATSIM, 2009), similar à 
IVAO, mostraram que há um grande potencial na utilização deste tipo de rede como 
simulador de espaço aéreo. Nestes estudos, foram mensurados os índices de participação dos 
voluntários nos experimentos e também alguns aspectos operacionais da alteração de um 
procedimento STAR (Standard Terminal Arrival Route). Assim, a integração de uma rede no 
estilo VATSIM ou IVAO para ser o elemento “servidor de espaço aéreo” da PIpE-SEC 
permitirá, por exemplo, aprofundar os estudos realizados em (Shi-Feng et al.,2006), de forma 
que será possível realizar ensaios com a participação de pilotos e controladores em números 
comparáveis à realidade. 
 
3 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS PROPOSTOS UTILIZANDO A PIPE-SEC  
A proposta deste projeto é desenvolver uma Plataforma Integrada para Ensaios de Sistemas 
Embarcados Críticos (PIpE-SEC) em Espaço Aéreo e, com ela, realizar ensaios específicos 
sobre conceitos pertinentes ao uso de VANTs no Espaço Aéreo, sobretudo, como forma de 
validação da PIpE-SEC. 
 
Inicialmente, está sendo proposta a realização de três ensaios específicos sobre a PIpE-SEC:  

• Avaliação da tecnologia CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communications) 
aplicada aos VANT; 

• Testes de Metodologias de Análise de Confiabilidade e Segurança para a Inserção de 
VANTs no Sistema de Tráfego Aéreo; e  

• Validação dos Aspectos de HIL na PIpE-SEC. 

Estes testes são detalhados a seguir. 
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3.1 Avaliação da Tecnologia CPDLC Aplicada aos VANTs 
Para voos de um VANT em um espaço aéreo compartilhado devem ser estabelecidos data 
links entre o VANT e o ATC (Dept Airborne Air Defense, 2001). Um aspecto importante a 
ser considerado é a proteção desse data link, mantendo sua integridade e segurança para o 
enlace do VANT com a estação de controle. Mais que qualquer outra aeronave tripulada, o 
data link do VANT com a estação deve ser confiável por razões de segurança da operação no 
espaço aéreo, principalmente após o crescimento das ameaças de terrorismo (DoD, 2004). 
 
A tecnologia Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) (ICAO, 1999) faz parte 
do conceito CNS/ATM (Communication Navigation and Surveillance / Air Traffic 
Management) (ICAO, 2007), definido pela Organização de Aviação Civil Internacional 
(OACI) como o novo paradigma a ser empregado no sistema de gerenciamento de tráfego 
aéreo global. A tecnologia CPDLC visa substituir a comunicação primária entre pilotos e 
controladores, que atualmente se dá por meio de canais analógicos de voz. Esses canais já se 
encontram no limite de sua capacidade, fazendo com que seja necessária uma nova técnica de 
comunicação. O CPDLC é uma das aplicações da Aeronautical Telecomunications Network 
(ATN) (ICAO, 1999), e possibilita a realização de comunicação bilateral, por mensagens de 
texto digitais, entre os controladores e pilotos. Futuramente, esta tecnologia permitirá que 
instruções de controle, por parte do ATCo, configurem, automaticamente, equipamentos 
embarcados, fazendo com que sejam necessários estudos que determinem o seu impacto nos 
níveis de segurança do sistema de transporte aéreo. Aliado a isso, a utilização da tecnologia 
CPDLC será um fator importante na inclusão de VANT no espaço aéreo, uma vez que 
facilitará a comunicação destes com os controladores e demais aeronaves autônomas. 
 
A avaliação da tecnologia CPDLC para uso na comunicação entre ATCo e VANT será 
realizada tendo-se como base experimentos que serão executados na plataforma de ensaios 
(PIpE-SEC). Tais experimentos visam avaliar os resultados apresentados em (McGregor, 
2002) e estender este estudo às demais fases do voo. Neste contexto, o servidor de 
comunicação será capaz de efetuar a troca de mensagens CPDLC, e as métricas relevantes 
poderão ser obtidas com base nos dados armazenados pelo núcleo de gerenciamento de 
ensaios. Serão utilizados pilotos e controladores conectados à plataforma de modo que seja 
possível simular o volume de tráfego aéreo real em uma região, bem como também exceder 
essa capacidade para se identificar problemas de segurança. O servidor de comunicação terá 
parâmetros configuráveis, para que possam ser inseridos atrasos e falhas de comunicação que 
proporcionem a avaliação da tecnologia, entre outras características que se julgarem 
necessárias. 
 
3.2 Testes de Metodologias de Análise de Confiabilidade e Segurança para a Inserção 

de VANTs no Sistema de Tráfego Aéreo 
O VANT está se tornando uma realidade cada vez mais forte na esfera da aviação civil, e isto 
trás a necessidade do compartilhamento de espaço. Mas esse espaço necessário para a 
existência deste novo paradigma da aviação já possui regras estabelecidas e não admite erros 
de gerenciamento. Com isso, surge a necessidade de uma regulamentação e métodos que 
auxiliem na integração desses veículos ao espaço aéreo controlado e não segregado. 
 
Ao mesmo tempo, o VANT é derivado de conceitos relacionados à automação de Veículos. 
Portanto, é necessário um profundo estudo sobre os riscos envolvidos no uso de VANT e, 
para tanto, se tornam essenciais o desenvolvimento e validação de metodologias de análise de 
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confiabilidade e segurança. Este ensaio tem como objetivo testar e validar metodologias de 
análise de confiabilidade e segurança de forma a inserir os VANT no Sistema de Tráfego 
Aéreo. Desta forma, de posse da Plataforma Integrada para Ensaios de Sistemas Embarcados 
Críticos (PIpE-SEC), será possível realizar testes preliminares para validação e verificação de 
metodologias de análise de confiabilidade e segurança ainda em desenvolvimento, além de 
validar a própria plataforma. 
 
3.3 Validação dos Aspectos de HIL na PIpE-SEC 
Tal como relatado ao longo desta proposta, a PIpE-SEC possui, integrada em sua estrutura, o 
conceito de Hardware In the Loop (HIL), que permite considerar, além dos modelos 
computacionais dos veículos não tripulados em avaliação, os seus protótipos físicos reais. 
 
Portanto, este ensaio propõe considerar a atuação de um protótipo físico de um VANT no 
espaço aéreo simulado por meio da PIpE-SEC. Este ensaio tem como principal objetivo 
validar as interfaces do HIL e demonstrar sua aplicabilidade, além de criar uma plataforma 
física para execução de ensaios de algoritmos de controle e demais tecnologias e conceitos 
que possam ser embarcados em veículos não tripulados. Para a execução deste ensaio é 
necessário ter disponível um protótipo físico de VANT. Em primeira instância, especificou-se 
a aquisição de um controlador de voo comercial para figurar no papel do protótipo do VANT 
físico. A definição de ensaios sobre o VANT físico, bem como os critérios de validação da 
PIpE-SEC e as especificações da plataforma VANT para ensaios físicos e funcionais, faz 
parte do escopo deste projeto de pesquisa. 
 
3.4 Etapas no Desenvolvimento do PIpE-SEC 
Por se tratar de um projeto de pesquisa em desenvolvimento, os resultados esperados estão 
divididos em fases. O principal resultado deste projeto de pesquisa é a concretização da 
Plataforma Integrada para Ensaios de Sistemas Embarcados (PIpE-SEC). Para tanto, serão 
necessárias etapas intermediárias descritas a seguir. 
 

 Fase - Projeto da PIpE-SEC 
• Levantamento e especificação de requisitos funcionais e não funcionais da 

PIpE-SEC; 
• Especificação da PIpE-SEC; 

 Especificação detalhada da arquitetura do sistema; 
 Modelo de componentes; 
 Especificação de relatórios que serão gerados pela plataforma; e 
 Especificação das IHMs. 

 Fase - Implementação da PIpE-SEC 
• Implementação da PIpE-SEC; 

 Fase - Ensaios de validação da PIpE-SEC 
• Especificação do ensaio para avaliação da tecnologia CPDLC; 
• Especificação dos ensaios de Metodologias de Análise de Confiabilidade e 

Segurança para a Inserção de VANT no Sistema de Tráfego Aéreo; 
• Especificação do ensaio de Validação dos Aspectos de HIL na PIpE-SEC; 
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• Obtenção de resultados dos ensaios de Metodologias de Análise de 
Confiabilidade e Segurança para a Inserção de VANT no Sistema de Tráfego 
Aéreo; 

• Obtenção de resultados do ensaio para avaliação da tecnologia CPDLC; e 
• Obtenção de resultados do ensaio de Validação dos Aspectos de HIL na PIpE-

SEC. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) têm se mostrado uma realidade e uma 
necessidade cada vez mais presente em nossa sociedade. Mas a operação dessas aeronaves no 
espaço aéreo mundial só será possível com o aprimoramento dos sistemas de controle atuais e 
com o investimento em sistemas embarcados que possibilitem a inteligência e a autonomia 
desses veículos. O VANT, então, deve ser incluído em um espaço aéreo já estabelecido sem 
trazer prejuízos às aeronaves e aos demais sistemas existentes. 
 
Os VANT precisarão se adaptar ao gerenciamento do espaço aéreo trazendo modelos de 
comportamento que se adéquem aos existentes. Será preciso que essa nova classe de veículos 
interaja com as classes atuais e coopere para o bem comum da sociedade, seguindo 
regulamentações de segurança e possibilitando a divisão do espaço em que estão inseridos. 
 
Por sua vez, os sistemas de controle aéreo correntes devem também se adaptar à nova 
realidade da aviação, minimizando os riscos que o aumento do compartilhamento do espaço 
habitado pelas aeronaves trará no futuro. Para isto, novos paradigmas de comunicação e 
algoritmos serão criados para a solução destes problemas. 
 
Com a Plataforma Integrada para Ensaios de Sistemas Embarcados Críticos (PIpE-SEC), será 
possível realizar estudos e simulações que venham ao encontro da necessidade de tornar os 
VANT seguros e confiáveis para o uso civil. A PIpE-SEC permitirá a realização de ensaios e 
validação de tecnologias, conceitos e procedimentos aplicados aos VANTs para diversos 
setores da sociedade, tanto acadêmica como empresas do setor interessadas em ter seus 
produtos avaliados e certificados. Tais ensaios constituem uma importante fonte de dados para 
estudos aprofundados, dando subsídios para a efetiva realização das linhas de pesquisa 
relacionadas, em especial, mas não limitada, à linha de “Certificação da Inclusão de Veículos 
Aéreos Não Tripulados”, tema de pesquisa sendo desenvolvida pelo Grupo de Análise de 
Segurança (GAS) da Escola Politécnica da USP. 
 
Com a PIpE-SEC consolidada, esta plataforma também permitirá que sejam realizados cursos 
e treinamentos para capacitar as pessoas envolvidas no Sistema de Transporte Aéreo que, em 
um cenário de ampla utilização de VANT, estarão em contato direto com este tipo de veículo. 
 
Por fim, vale citar que o projeto de pesquisa aqui apresentado – a PIpE-SEC – bem como os 
resultados obtidos estão vinculados ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Sistemas 
Embarcados Críticos (INCT-SEC), programa governamental financiado pela CNPq e pela 
FAPESP cuja missão é agregar habilidades, competências e infra-estrutura necessárias para o 
desenvolvimento de sistemas embarcados críticos, com ênfase para veículos autônomos 
móveis, de forma a capacitar a academia e a indústria brasileira no ensino, treinamento, 
pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológicos em aplicações de relevância e de alto 
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impacto econômico-social em áreas estratégicas do país, a exemplo de aplicações na 
agricultura, segurança e defesa nacional, aviação e meio ambiente (Fapesp, 2009). 
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ABSTRACT 
This paper contains the preliminary results obtained in the application of PRM/SOIA approaches in the São 
Paulo/Guarulhos – Governor André Franco Montoro International Airport (GRU) using a computational 
simulation tool (RAMS Plus). We also show the next steps planned for this work, presently in stage of 
construction. Diverging of some specialists’ opinions, the results obtained up to this stage of the project indicates 
that the current demand is already in an upper level than the capacity of the current system of runways during 
some periods, generating several delays that can be reduced abruptly with the implantation of PRM / SOIA. This 
shows the extreme importance of activities to enhance the capacity of the runways’ system, supporting the 
demand that will be increased in the next years due the planned construction of the new terminal in this airport 
(RAMS Plus and ATM Analyzer utilization in this study is in accordance with the Academic Software License 
Agreement granted by ISA Software Ltd. to ITA). 
 
RESUMO 
Neste artigo se divulgam os resultados preliminares obtidos na implantação do PRM/SOIA no Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro (AISP/GRU) através de ferramenta 
de simulação computacional (RAMS Plus). Neste documento também são mostrados os próximos passos 
planejados para esta pesquisas, que atualmente encontra-se em fase de construção. Os resultados obtidos até o 
presente momento divergem da opnião de alguns especialistas, indicando que a atual demanda do aeroporto já se 
mostra superior à capacidade do atual sistema de pistas em alguns momentos, gerando diversos atrasos que 
podem ser reduzidos bruscamente com a implantação do PRM/SOIA. Tal fato mostra a relevância de ações para 
aumentar a capacidade das pistas, buscando atender a demanda que irá crescer significantemente com a prevista 
construção do novo terminal de passageirosnos próximos anos (o uso do RAMS Plus and ATM Analyzer neste 
estudo está de acordo com os Termos de Licença Acadêmica concedido ao ITA pela ISA Software Ltda). 
 
1 INTRODUCTION 
The capacity of the airspace system around the world is primarily constrained by the landing 
capacity of the busiest airports. Historically, world air traffic has been increasing at about 5 - 
6% per year for many years and will likely continue that growth in the future. Therefore, 
increases in the number of aircraft landings will approximately triple in 20 years. In order to 
accommodate these landing rates, it will be necessary to increase the number of airports, 
increase the usable number of runways at existing airports, or both (POWELL, 2005). 
 
Simultaneous approaches are conducted to parallel runways in order to increase arrival rates 
at many of today’s heavily congested airports (FAA, 2003); even under bad weather 
conditions called Instrument Meteorological Conditions (IMC), using Instrument Landing 
System (ILS) that follow Instrument Flight Rules (IFR). The FAA has successfully conducted 
independent approaches to parallel runways for over forty years using these ILS navigation 
and terminal radar monitoring (FAA, 2001), where, with the navigation and surveillance 
systems in primary use today, this parallel runways must be separated by 4300 feet 
(POWELL, 2005). This operations use standard displays: standard analog and digital 
Automated Radar Terminal System (ARTS) green displays (MASSIMINI, 2006). This space 
is needed due to risk of accident in these procedures, where, under ILS approaches, the 
primary responsibility for maintaining separation between aircraft lays with the air traffic 
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controllers. However, under Visual Flight Rules (VFR), parallel runways that are separated by 
as little as 750 ft can be utilized, since in such procedures it is the pilots’ responsibility to 
maintain separation from other nearby aircraft (POWELL, 2005). The Visual Flight Rules 
(VFR) can be followed just under good weather conditions, called Visual Meteorological 
Conditions (VMC). 
 
To further increase the utilization of those runways (spaced less than 4300 feet apart) under 
instrumental conditions, the FAA has developed new criteria, such as the Precision Runway 
Monitor/Simultaneous Offset Instrument Approach (PRM/SOIA). PRM/SOIA allows 
simultaneous approaches to runways spaced by less than 3000 feet to as close as 750 feet 
apart (FAA, 2003) using two different approaches, simultaneously. A aircraft approach to one 
runway using the Instrument Landing System/Precision Runway Monitor (ILS/PRM) that is 
similar to the standard Instrument Landing System (ILS) already cited, but with the special 
equipments and procedures such as the PRM approaches. The other (aircraft) approaching to 
the other runway uses a Localizer Type Directional Aid/Precision Runway Monitor 
(LDA/PRM) approach, which has two main differences from the ILS/PRM procedure: an 2.5 
to 3.0-degree offset localizer-type directional aid (from the ILS localizer interception until the 
courses are 3000 ft apart) and a visual segment in the last part of the approach. 
 
In other paper we already examined some of these procedures of simultaneous approaches in 
closely-spaced runways, pointing the São Paulo/Guarulhos – Governor André Franco 
Montoro International Airport (GRU) as a potential place for the application of the 
PRM/SOIA approaches (FRAGA et al. 2009); detailing the PRM/SOIA and its application all 
over the world, the profits derived from this criteria and the GRU airport. This paper contains 
the preliminary results obtained in the application of PRM/SOIA approaches in the São 
Paulo/Guarulhos – Governor André Franco Montoro International Airport (GRU) using a 
computational simulation tool (RAMS Plus). 
 
2 SIMULATION: MODELLING PROCEDURES AND SCENARIOS 
As already shown in Fraga et al. (2009), simulation plays an important role in studies about 
airport capacity. Nowadays, the use of simulation tools in these studies is very common 
worldwide, thanks to the great variety of software available, such as SIMMOD, TAAM, 
RAMS Plus, ARENA and others. Fraga et al. (2009) presented some examples of airport 
research that rely on simulation, such as the MITRE Corporation which uses a TAAM 
software simulation of PRM/SOIA in Hartsfield Atlanta International Airport (ATL) 
(GLADSTONE et al., 2000). As regards  the Brazilian scenario, Santana (2002), Hupalo 
(2003), Moser (2007), Oliveira (2007), Teixeira (2007), Bastos (2008), Baum (2008), 
Pogianelo (2008) and others have already used one of these tools in research works that focus 
airports in the country. 
 
In this research, the Reorganised ATC Mathematical Simulator (RAMS Plus) tool (version 
5.29.15) was used: a gate-to-gate ATC/ATM fast-time simulator tool, which helps you answer 
a spectrum of questions about your ATM system, from airspace design, capacity, working 
procedures, & safety concerns, to airport movements, capacity and delay (ISA SOFTWARE, 
2003). 
 
Basically, pilots follow Visual Flight Rules (VFR) under Visual Meteorological Conditions 
(VMC) and Instrument Flight Rules (IFR) under Instrument Meteorological Conditions 
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(IMC). However, pilots often use the ILS in VMC to help guide the aircraft to a smooth 
landing over the last 5 miles of the approach; however, they have the option of looking out the 
window to line up the aircraft with the runway (POWELL, 2005). In other cases, there is no 
need for visual procedures due to the increased safety and dynamism that such operations 
offer to the system. Nowadays, visual procedures are losing space to instrument procedures 
(OLMOS & MUNDRA, 1999). Therefore, it is clear the importance of allowing for 
instrument procedures at the airports, including simultaneous approaches to airports with 
parallel runways. 
 
The São Paulo/Guarulhos International Airport (GRU), our case study, does not have visual 
procedures, even under Visual Meteorological Conditions (VMC). Thus, scenarios have been 
created using all the current instrumental procedures of the São Paulo Terminal Area (TMA-
SP): the terminal area where the GRU airport is inserted. As such, these scenarios include all 
the airports in the TMA-SP which have instrument procedures: São Paulo/Guarulhos 
International Airport (GRU), São Paulo/Congonhas Airport (CGH), and Viracopos/Campinas 
Airport (VCP). Therefore, the scenarios have been modeled using the Standard Instrument 
Departure (SID) and the Standard Terminal Arrival Route (STAR) charts for the three 
airports: the charts that include the procedures for instrumental arrivals and instrumental 
departures in the TMA-SP. 
 

 

Figure 1: TMA-SP and the three airport inside this terminal with instrumental procedures: 
GRU (SBGR), São Paulo/Congonhas (SBSP) and Viracopos/Campinas (SBKP) 

Font: JEPPESEN, 2005 
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Figure 2: Some SIDs and STARs charts (six examples of each) 
for the three airports used in the simulation 

Font: adapt from AISWEB, 2009 
 

 

Figure 3: Last segment of the approaches modeled in AutoCAD software 

Font: from authors, 2009 
 
In order to devise the new procedures (PRM/SOIA scenarios) we have decided to closely 
emulate the procedure already established in San Francisco International Airport (SFO), but 
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taking into account the features of the TMA-SP, such as the relief and elevation of the 
runways; and using the thresholds with the most utilization rate: 09 for São Paulo/Guarulhos 
International Airport (GRU), 17 for São Paulo/Congonhas Airport (CGH) and 15 for 
Viracopos/Campinas Airport (VCP). This way, we used the PRM/SOIA charts from SFO to 
create the PRM/SOIA geometry for GRU. Figure 3 shows the geometry of the PRM/SOIA 
procedures created for GRU in one of the segments (last segment), where the LDA PRM 
approaches are conducted in the 09R threshold, and the ILS PRM approaches are conducted 
in the 09L threshold. All the segments have been modeled with the help of AutoCAD so as to 
achieve a level of high precision in the construction of each segment (construction of way 
points, routes, angles, distance between paths and other factors that have required extreme 
precision), to be imported into the RAMS Plus simulator. 
 
By analyzing the construction of the new procedures, the present path of the approaches for 
the thresholds of GRU and CGH is displayed in the image below (Fig. 4). As a result of the 
path, implementing the exact way of PRM/SOIA approaches of SFO in GRU creates crossed 
approaches, as shown in Fig. 4. This happens because the PRM/SOIA approach established at 
SFO uses a final approach (the “straight line” segment of the approach) with more than 20 nm 
of length, while the conventional approach uses a final approach with approximately 7 nm of 
length. 
 

 

Figure 4: Differences between conventional and PRM/SOIA approaches: relationship 
between GRU and CGH approaches 

Font: from authors, 2009 
 
To solve this problem we have devised the scenarios with PRM/SOIA procedures in GRU 
with a vertical separation of the approaches in CGH (approximately 3000 ft of vertical 
separation). We have chosen this solution by analyzing a Brazilian case of two airports with 
crossed approaches: the Belo Horizonte/Pampulha-MG-Carlos Drummond de Andrade 
Airport (SBBH) and the Tancredo Neves/Confins International Airport (SBCF), with crossed 
approaches even for thresholds with high utilization rate (13 and 16, respectively).  Fig. 5 
below shows some crossed points in those approaches (left side of the figure), where the 
nearest point (ESLUT) of these thresholds (approximately 17.5 and 26 nm of distance, 
respectively) have a vertical separation of only 1000 ft (right side of the figure). On the other 
hand, we have set a vertical separation almost 3 times bigger. 
 



530   
In the past, some studies showed that, without this vertical separation, the PRM/SOIA in 
GRU decreases the capacity in CGH, making the system unviable. As a result, we choose to 
consider this separation between decent traffics, even if these procedures are not frequently 
used nowadays.  
 

 

Figure 5: Separation between current approaches in SBBH and SBCF 

Font: from authors, 2009 
 
Besides, some alternative constructions emphasizing safety has been created, consisting in 
changes in the CGH approaches that reduce the crossed points between the approach paths. 
Figure 6 below shows one of these alternatives constructions, which make it easy to 
understand the differences in a comparison between Fig 6 below and Fig 4 above. The right 
side of the figure shows the distance of the nearest point between the approaches. 
 

Figure 6: Changing the CGH approach to reduce the crossed points between the approaches 
of GRU e CGH 

Font: from authors, 2009 
 
However, trying a lot of alternative constructions as new scenarios, we concluded that all the 
alternatives (as this one showed in Fig. 6) are not able to solve the problem of the crossed 
approaches. As a result, this little separation is not enough, this is, we only could create very 
small separations: always less than 1 NM, when the minimum to warrant safety operations is 
5 NM. 
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In this way, we have two different scenarios, a scenario modeling the current procedures and 
one scenario modeling PRM/SOIA procedures: 

• Scenario 1: simulation of the current procedures in the TMA-SP. 
• Scenario 2: PRM/SOIA simulation in GRU and current procedures in the others two 

airports modeled (CGH and VCP). 

We have followed the ICAO rules to construct these procedures (ICAO, 1999; ICAO, 2006; 
ICAO, 2007), considering a RNAV system that uses satellite technology, requiring a semi-
width of 2.5 nm. Therefore, for these approach segments, the separation between the 
approaches needs to be at least 5 nm, as shown in the ICAO rules (ICAO, 1999; ICAO, 2006; 
ICAO, 2007). The Figure 10 shows these separations and the soft angles of the constructed 
routes. 
 

 

Figure 10: Separations between STARs for CGH and GRU, with the angles of the turns 

Font: from authors, 2009 
 
About the missed approach maneuvers, we considered the mountains in the northeast sector of 
the GRU airport, proposing that the two simultaneous approaches can execute simultaneous 
missed approach maneuvers with one of them following a straight direction (09L) and the 
other turning to the right (09R). Besides, due to the high utilization rate of the 09 thresholds 
(FRAGA et al., 2009), we modeled only these procedures, disregarding the approaches for the 
27 threshold. In this way, we also disregarded the aprons of the airport in the construction of 
the scenarios, due to reasons of easy expansions of these facilities as new aprons can be 
constructed in the northeast area (the aprons of the 3rd and 4th passenger terminals). 
Nowadays, some airports decide to construct the aprons before its terminal, decreasing apron's 
congestions. 
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Figure 11: TMA-SP: current IFR procedures modeled in RAMS Plus 

Font: from authors, 2009 
 
3 LIMITATIONS 
We found a lot of problems in RAMS Plus to devising the PRM/SOIA approaches, due some 
limitations and incompatibility of the software to modeling these procedures. One of the most 
problematic limitations is that the current version of the software is unable to set a reduced 
separation just for a pair of aircrafts in a specific segment, creating reduced separations during 
the whole terminal area between a series of aircrafts. 
 
To solve these problems we divided the approaches in two groups: STARs from south and 
STARs from north/west, allowing the reduced space just in the intersection point between 
these groups. As a result, the aircrafts maintain a conventional (standard) separation during 
the whole procedures, only reducing the separation between aircrafts of different groups; and 
this reduction only happens if, in the intersection point, the separation between these two 
aircrafts is smaller than 5 nm. In this case, both aircrafts will adjust its approach speed to 
make reduced-spaced approaches, executing a PRM/SOIA procedure, as shown in the Figure 
11. 
 

 

Figure 11: Intersection point between STARs from south and STARs from north/west: the 
reduced-spaced separation begins here 

Font: from authors, 2009 
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However, this configuration can also underestimate the profits derived from PRM/SOIA 
procedure, due to the impossibility to conducting PRM/SOIA procedures by aircrafts with the 
same origin point. Besides, another problem is about the determination of the leading and the 
trailing aircrafts: the software does not support reduced separations between a specific 
trailing/leading aircrafts, as established in the manual: “when using this 5th optional field, the 
order of following and leading SID/STAR is not relevant, instead the SID/STAR combination 
is treated in any order” (ISA Software, 2006). As a result, sometimes the leading and the 
trailing aircrafts execute the PRM/SOIA procedures in changed position; where, regarding the 
PRM/SOIA concept, the trailing aircraft must execute the LDA/PRM approach and the 
leading aircraft must execute the ILS/PRM approach. 
 
4 RESULTS 
In this first stage of the research, we simulated the scenarios using a data-bank of only one 
day: 6/03/2008, a typical day, with 1030 movements in the TMA-SP for the three airports 
analyzed (arrivals and departures). Related with the stochastic tasks, each scenario was 
simulated 10 times, and the stochastic tasks are: aircraft performance, runway occupancy, task 
weight, controller window, airport taxi. These tasks varies in a normal distribution with mean 
= 1 and standard deviation = 0.03; this is, basically, varying from approximately 90 to 110% 
of the normal condition (Fig 12). 
 

 
Figure 12: Normal distributions of the stochastic tasks 

Font: from authors, 2009 
 
The averages of the results (10 replications) are displayed in the tables and graphs below, 
showing the variations in percentage for scenario 2 in comparisons with the scenario 1 (the 
baseline scenario, simulating the current procedures). All the averages showed a standard 
deviation less than 15% (of the average). 
 

Table 1: Operational times of the simulations 

 
Font: from authors, 2009 
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Table 2: Departure Queue of the simulations 

 
Font: from authors, 2009 

 
According to the table 1, the delays airborne (analyzing the entire scenarios or only the TMA-
SP area) decreased in 51% and the time of arrivals’ taxi decreased in 23% (table 2) for the 
PRM/SOIA scenario (in a comparison with the current conventional approaches). This 
happens even with the increase in the total flight distance of 6% in the PRM/SOIA scenario 
(in a comparison with the current conventional approaches), due to the enlargement of 
approach path required in the PRM/SOIA procedures. 
 
As a result, the average delay airborne per aircraft registered in the simulation of the current 
procedures is approximately 10.5 minutes, while, for the PRM/SOIA procedures, this value is 
around 5 minutes, analyzing the entire scenario. This happens even with the increase in the 
total flight distance, where the average flight distance per aircraft in the scenario 1 is around 
87 nm, and increase for approximately 92 nm in the scenarios 2. 
 
As noticed in Fraga et al. (2009), we already expected that PRM/SOIA can extend the average 
time on the ground for the departing aircrafts, increasing the queues for takeoff due to an 
increase in the arrivals. In this way, the results in table 1 and 2 show this increasing 
phenomenon (“GRU Mean departure queue time” and “the total ground departure queue 
delay”). 
 
The mean departure queue time at Congonhas Airport (CGH) basically did not changed, this 
means that, with our vertical separation between crossed approaches, the PRM/SOIA 
implementation in GRU do not affect CGH. The table 3 shows this phenomenon, where the 
maximum number of arrivals/hour in CGH is 23 in both scenarios. The maximum number of 
departures/hour in CGH is 20 in the scenario 1 and 21 in scenario 2 (this is, higher in scenario 
2) but the average between the top 5 departures is almost the same for both scenarios. Finally, 
the number of movements/hour in CGH (this is, Arrivals + Departures) is higher in scenario 
1, but the average between the top 5 departures is higher in scenario 2. As a result, we can 
conclude that the implementation of PRM/SOIA in GRU do not affect CGH, because of the 
vertical separation between crossed approaches. 
  

Table 3: Maximum hour rate and average between the top 5 rates for each scenario - CGH 

Arrivals Departures Movements (A+D) Congonhas 
Airport (GRU) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 

Max 23 23 20 21 40 38 
Top 5 Average 20.4 20 18.6 18.8 35.2 36.6 

Font: from authors, 2009 
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The table 4 shows the same metrics for GRU, and, for this airport, we can observe big 
differences between. The arrivals maximum rate and the top 5 arrivals average increases by 
26% and 20% in the scenario 2, respectively (in a comparison with the scenario 1). The 
departure maximum rate and the top 5 departure average decreases by 4% and 2% in the 
scenario 2, respectively (in a comparison with the scenario 1). These opposite values between 
arrivals and departures produce the semblance in the number of movements: the same values 
for maximum hour rate and top 5 departure average. 
 

Table 4: Maximum hour rate and average between the top 5 rates for each scenario - GRU 

Arrivals Departures Movements (A+D) Guarulhos 
Airport (GRU) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 

Max 19 24 23 22 34 34 
Top 5 Average 15.8 19 20 19.6 32.2 32.2 

Font: from authors, 2009 
 
The Figure 13 displays also the same metrics of tables 1 and 2 in a unit comparison, 
presenting the sum of these times in the right axes. In this way, it is easy to see the relevant 
difference between the scenarios PRM/SOIA (scenarios 1 and 2) and the baseline (scenario 
1), as the semblance between both scenarios with PRM/SOIA procedures (scenarios 1 and 2). 
 

 

Figure 13: Times registered in each scenario (models) 

Font: from authors, 2009 
 
In the Figures 14, 15 and 16, below, we can observe that, in the simulation of current 
procedures (scenario 1), the peaks of operations/hour are lower than the peaks operations/hour 
in the scenario 2 for the arrivals but higher in scenario 1 for the departures, creating a very 
similar graph for both scenarios in the number of movements/hour (fig 16), this is, arrivals + 
departures. This shows exactly what we explained in the table 4 above. 
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Figure 13: Arrivals/hour in GRU: Current vs. PRM/SOIA 

Font: from authors, 2009 
 
 

 

Figure 14: Departures/hour in GRU: Current vs. PRM/SOIA 
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Font: from authors, 2009 
 

 

Figure 15: Movements/hour in GRU: Current vs. PRM/SOIA 

Font: from authors, 2009 
 
5 CONCLUSIONS AND NEXT STEPS 
For produce this study, we established some premises, as a supposed vertical separation 
between crossed approaches that, in practice, it is rarely used. We believe that, with the 
technological progress and some operational changes, these procedures can be frequently 
used. In the past, some studies showed that, without this vertical separation, the PRM/SOIA in 
GRU decreases the capacity in CGH, making the system unviable. 
 
The results obtained up to this stage of the project contradict the opinions of many specialists 
about the current problems of the São Paulo/Guarulhos – Governor André Franco Montoro 
International Airport (GRU), indicating that the reason for the several present delays is 
directly related to the capacity of the runway system, just as stated by Santana (2002). 
 
The simulation shows that the TMA-SP really presents huge congestions in airspace, in 
agreement with specialists’ opinion, but a share of them are related to the current runway 
system of GRU that makes unfeasible simultaneous approaches, due to the reduced separation 
between the centre-lines of the runways. As already shown elsewhere in this paper, allowing 
for the simultaneous approaches of aircrafts coming from different locations in the TMA-SP, 
the separation in the airspace between this pair of airplanes can be reduced in the final 
segment of the approaches, increasing the capacity of the airspace. The PRM/SOIA 
approaches also increases the number of arrivals/hour, but with a little decrease in the number 
of departures/hour. 
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This work also shows that airport capacity cannot be treated in an isolated way, disregarding 
the relationships between the subsystems. Following this line of thought, our example shows 
the great impact that runway capacity has on the airspace system. 
 
Due to limitations of the simulator, the results can be a little bit overestimated.  
 
As already stated, this paper is a preliminary research report. The next step consists in, for 
instance, carrying out a large number of new simulations to account different enter times of 
the aircrafts in the simulation, instead of just a single specific day. The larger number of data 
will facilitate the statistics analyzes allowing for a more trustworthy interpretation of the 
results. 
 
Besides, we are analyzing more subjects such as metrics to validate the scenarios, searching 
similar and different methods of validation for the scenario with current conventional 
approaches and the scenarios with new PRM/SOIA procedures, including verifications of the 
simulations by specialists (operators such as air traffic controllers and commercial pilots) and 
statistics tests. In this way, we are also analyzing the meteorological registries of the area to 
better express the possibility of PRM/SOIA’s implementation in GRU, as well as the 
complexity of the new scenarios. 
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RESUMO 
Neste estudo uma abordagem multi niveis é proposta para estudar o problema da definição das taxas a serem 
aplicadas por un provedor publico de serviços de controle e gerenciamento do trafego aéreo. O provedor de 
serviço procura, dentro de toda segurança, fomentar a demanda final dos usuários do sistema de transporte aéreo. 
Esta analise lea a considerar a resolução de um problema de programação matemática de tipo bi nivel onde o 
provedor do serviço é o “líder” e o setor das empresas aéreas é o “seguidor”. No caso mono dimensional, uma 
solução analítica é estabelecida e analizada para este problema. Um esquema natural de negociação entre o 
provedor de serviço e as empreasas aéreas é então considerado e condições suficientes de convergência do 
processo para a solução ôtima são estabelecidas. 
 
ABSTRACT 
In this study a multilevel framework is proposed to analyze the charges definition problem for a public 
ATC/ATM service provider whose final objective is, while guarranteeing safety, to promote the level of end 
users demand. This leads to the formulation of a bi-level optimization program involving ATC/ATM service 
provider as the leader and the whole airline sector as the follower. A direct optimal solution has been obtained in 
the simplistic considered one dimensional case. Then a natural negotiation process between the ATC/ATM 
service provider and the airline sector is introduced. Sufficient conditions are established so that the proposed 
negotiation process converges towards the optimal solution. 
 
1 INTRODUCTION 
Along the last decades, many studies in the fields of Operations Research, Systems 
Management and Applied Economics have been devoted to air transportation planning, tariffs 
and operations related issues. In general the analysis which have been performed are limited 
to direct effects so that the scope of the adopted models are in general too limited. This 
implies that feedback phenomena between the different actors and involved air transportation 
activities cannot be fully taken into account to perform a comprehensive analysis and to 
design  efficient plans and policies. In this study a multilevel approach is developped. 
 
The objective assumed for airlines in this study is of a pure economic nature: profit 
maximization. The main concern of this study being with the definition of efficient 
ATC/ATM charges , the whole airline sector is taken as a whole, so that market competition 
between airlines is not contemplated. This is a limitation of the study, which is done in sake of 
limited complexity, since in fact, ATC/ATM charges may have some influence on the 
equilibrium state of different air transportation markets. However, it is also worth to observe 
that these airlines are in general represented by a unique entity during negotiations with 
ATC/ATM authorities.  
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In the case of a public ATC/ATM service provider, it is considered that the main objective is 
to promote air transportation for end users, i.e. the passengers ( freight is not considered 
explicitly in this study), through a safe and efficient transportation supply by airlines and 
ATM authorities. Hence a passengers demand model, reactive to airlines tariffs is introduced 
to take into account indirect influence of ATC/ATM charges on passengers demand levels 
over different air transportation markets. Another objective, which is taken into account 
through inequality constraints, is that the economic performance of the airline sector is not 
impaired by the retained levels of ATC/ATM charges. Also, ATC/ATM costs related directly 
with the current traffic situation (investments costs leading to enlarged ATC/ATM capacity to 
face  future traffic situations are not considered) should be adequately covered. This results in 
a bilevel optimization problem which is of the upper linear-lower linear class. 
 
To illustrate the approach a one dimensionnal system is considered. In that case it is possible 
to establish directly its optimal solution while sufficient conditions are established so that a 
negotiation process between ATM authorities and the airline sector leads to this optimal 
solution. There, the problem is split in two dependent problems: one where ATM authorities 
determine ATC/ATM charges for given airlines tariffs and one where the airline sector 
determines the tariffs and seat capacity supplies over the different markets for given 
ATC/ATM charge levels. 
 
2 BASIC ASSUMPTIONS 
Here is considered the case of an elementary air transportation system composed of a single 
pair of airports linked by a single air route. There is a unique ATC/ATM operator and a 
unique airline operating between these two airports. 
 

 
Figure 1: The elementary ATC/ATM case 

 
The potential demand is supposed to be composed of round trips and to obey, for the sake of 
simplicity and the ability to develop clear analytical and graphical results, to the following 
affine demand function: 

)1(0 λπρφ +−= D                                                            (1) 

where φ is the effective level of potential demand. Here it is supposed that there is a unique 
class of travelers and a unique apparent price )1(~ λππ +=  is adopted for round trips. D0 is an 

absolute potential demand and ρ is a constant positive parameter characteristic of the response 
of the market to price changes. The parameter λ represents a tax index applied to each trip 
ticket. 
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Other demand models such as the exponential one with constant price elasticity : 
   πρφ

~

0
−= eD                                                              (2) 

or either unspecified models such as: 
)~(πφ D=                                                                (3) 

with adequate assumptions such as: 
0~/ ≤∂∂ πD    and   0~/ 22 ≥∂∂ πD                                         (4) 

could have been adopted. 
 
Beyond the ATC charges, an additional way to fund the ATC services which appears natural, 
is to assign a proportion α ( [ ]1,0∈α ) of the above tax, which is paid by the final users, to the 
ATC service provider. 
 
The transport capacity of the airline is given by the maximum  affordable frequency  of 
service maxf which is related with the size of the fleet of the airline. Here for simplicity and 

considering that for the given time period f can be a high number, f will be taken as real. 
When a frequency of service  f is adopted, the operations costs are supposed to be given by: 

F
ALNCfvc ++ )(                                                             (5) 

here: 
-  c is a positive parameter (a mean variable cost with respect to frequency). It is 
related with the price of fuel, the cost of the crew and the length of the flights. 
- F

ALNC is a fixed cost related with the sizes of the fleet and the crews of the airline as 

well as with the characteristics of the operated network. 
- v is the ATC tariff applied to a round flight, including en route control and airport 
control. Here no distinction will be made between airport taxes and approach and en 
route charges. 

The available seat capacity is given by: 
fq                                                              (6) 

where q is the mean seat capacity of an aircraft of the fleet of the airline. 
The operating costs of the ATC supplier are given by: 

F
ATCCf +σ                                                                (7) 

here: 
- σ is  a positive parameter ( a mean variable cost with respect to frequency). It is 

related mainly with the length of the flights. 
- F

ATCC is a fixed cost related with the characteristics of the controlled airspace and 

with the size of the ATC staff. 
No saturation effects with consequences over the cost functions of the ATC service provider 
and the airline are considered in this study. 
 
3 OPTIMIZING CHARGES FOR A PUBLIC ATC/ATM SERVICE SUPPLIER 
Here it is supposed that the final objective of the public ATC/ATM service supplier is to 
maximize the satisfied demand while guarranteeing a minimum economic return for the 
ATC/ATM services, RATC, and a minimum economic return RALN for the airline. It is supposed 
also that the airline tries to maximize her benefit taking into account her cost function and the 
ATC/ATM tariff. 
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3.1 A bilivel program for public ATC/ATM pricing 
 
According to the above assumptions, a bilivel program can be established: 
 

φ
0

max
≥v

                                                                      (8) 

with 

ATC
F
ATC RCfvf ≥+−+ )(σαλπφ                                                        (9) 

 
where λ is the tax rate applied to air travellers, and the airline’s profit constraint: 
 

ALN
F
ALN RCfvc ≥++− ))((φπ                                                    (10) 

 
where π and f are given by the solution of: 
 

))((max
,

F
ALN

f
Cfvc ++−φπ

π
                                                   (11) 

with 
{ { } })1(,min,0max 0 λπρφ +−= Dfq                                        (12) 

and  

max0 ff ≤≤                                                                  (13) 

 
3.2 Solving the airlines profit maximization problem 
To solve the airline’s profit maximization, two cases must be considered with respect to the 
effective level of passengers demand. 

 Either : 

fq=φ                                                                       (14) 
 or: 

)1(0 λπρφ +−= D                                                             (15) 

 
3.2.1 Case in which effective demand is determined by the seat capacity 
In this first case, we have: 

πρλπρ ~)1( 00 −=+−≤ DDfq                                              (16) 

where  
                                                               ρλρ )1(~ +=                                                            (17) 

Now, considering airline’s profit level curves ALNp , we get: 

)( vcq

Cp
f

F
ALNALN

+−

+
=

π
                                                             (18) 

where ALNp  is a chosen level of profit for the airline. Changing the value of ALNp  and 

considering constraint (13) in the (π, f) plane , we get hyperbola arcs for the profit level 
curves. 
 
It appears clearly in figure 2 that the maximum profit is obtained when constraint (13) reduces 
to equality. This result is also valid (see figure 3) when the tangency of a profit level curve 
and the demand ligne provides a frequency above fmax. 
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In the case of no active fleet constraints, we get a double solution for the following equation: 
 

)~(
1

)( 0 πρ
π

−=
+−

+
D

qvcq

Cp F
ALNALN                                            (19) 

when ALNp  reaches the value: 

 
F
ALNALN CqDvc

q

qDvc
p −+−

++
= /)()

2

~)(
(~

1
0

20max ρ

ρ
                                 (20) 

Then: 

{ }








+−= )(
2

~

2
,min,0max*

2
0

max vc
qq

D
ff

ρ                                          (21) 

 

 
 

Figure 2: Optimization of airline profit, no active fleet constraint, full capacity 
 
 

 
 

Figure 3:  Optimization of airline profit with an active fleet constraint at full capacity 
 

and either (no activation of the fleet constraint): 
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ρ
π ~22

* 0D

q

vc
+

+
=                                                       (22) 

or (activation of the fleet constraint): 

max
0

~* f
qD

ρρ
π −=                                                      (23) 

 
while the optimal airline profit is given either by max*

ALNALN pp =  (relation (16)) or by: 

 

F
ALNALN Cf

q
fcD

q
p −−−=

2
max

2

max0
*

~)~(
ρρ

                                 (24) 

 
3.2.2 Case in which effective demand is determined by the price level 
 
In this second case, we have: 

πρ~0 −≥ Dfq                                                              (25) 

 
Now, considering airline’s profit level curves ALNp , we get: 

vc

Cp

vc

D
f

F
ALNALN

+

+
−−

+
= ππρ )~1(0                                          (26) 

where ALNp  is a chosen level of profit for the airline. Changing the value of ALNp  and 

considering constraint (25) in the (π, f) plane , we get parabola arcs for the profit level curves. 
 

 
 

Figure 4:  Optimization of airline profit with priced constrainted demand 
 
 
 
It appears that here again the optimal solution is given by relations: 
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with again (20), (22) and : 
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Relation (22) reveals the influence of ATC/ATM tolls over air transportation tariff and 
consequently over satisfied demand (relation (28)). In the following, it will be assumed that 
the fleet constraint remains inactive. 
 
3.3 Solving the public ATC/ATM service provider problem 
 
Considering the solution of the airline profit maximization problem, problem (8), (9), (10) 
with (11), (12) and (13) becomes: 
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and    
                                                        cDqv −≤≤ 0)~/(0 ρ                                                (32) 

 
This last condition insures that there is some satisfied demand. 
This problem can be rewritten as: 
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Constraints (34) and (35) can be rewritten as: 
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with                       
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          and 
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The equation:                                02 =−+− cbxax                                                            (40) 

 
presents real roots which are then positive, when: 
 

cab 2≥                                                                   (41) 

or 

)
)1(2

(
22/1

)))1(/((

8

)1(
0

0
2

0
2

Dc
q

DDqc

q
RC ATC

F
ATC

λρ

αλ
σ

λα

λρσλρ

+
++−

+

++++
≤+          (42) 

 
When α = 0, this condition reduces to: 
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Let x1 be the minimum real root of (40) when it exists: 
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When α =0, we get: 
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and x1 is then less than xmax if: 
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It will be supposed in the following that α, λ and RATC are chosen so that x1 is less than xmax . 
The roots of equation: 
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are always real, one of them being always positive: 
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 The smallest of these roots, −
2x ,  is such as: 

 

))(~(~ 02 ALN
F
ALN RCD

q
x +−=− ρ

ρ
                                           (50) 

Considering (36), −
2x is such as: 

max2 xx <−                                                            (51) 

 
Here also,it will be supposed in the following that λ and RALN are chosen so that x2 is less than 
xmax . By inspection of all the possiblities, only two situations lead to a solution for problem 
(33), (34), (35) and (36). 
They are represented graphically bellow: 
- In the case in which x2 is positive superior to c, to have a solution , x1 must be inferior or 
equal to x2 and superior to c, then the solution x* is equal to x1.  
- In the case in which −

2x is less than c, there is a solution given by { }+= 21,max* xxx   when: 

{ } max21,max xxxc ≤≤ +                                                 (52) 

The ordinates in figure 5 and figure 6 bellow represent the profits above the guarranteed 
values RATC and RANL. 
 

 
Figure 5:  Solution of the public ATC/ATM supplier problem (case in which −

2x is superior to c) 
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Figure 6: Solution of the public ATC/ATM supplier problem (case in which −
2x is inferior to c) 

 
 
4 GLOBAL SOLUTION FOR PUBLIC ATC/ATM SERVICE PROVIDER 
 
It will be supposed for the following that λ and RALN are  chosen so that cx ≥−

2  (figure 5): 
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then, only the first case is to be considered and the solution of the whole problem (8) to (13) is 
given by: 
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The level of the satisfied demand is given by: 
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The profit of the public ATC supplier is equal (see figure 5) to the minimum guarranteed level  
RATC while the profit of the airline is given by: 
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which is superior or equal (see figure 4) to the minimum guarranted level RALN. 
 
From relations (54) and  (55) , it is easy to show ( )0/* <∂∂ αv that for a given value of λ, the 

value of α which maximizes φ is 1* =α .  
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Then, a further step towards the optimization of the sector would be to choose efficiently the 
rate of the tax applied to the trips. In that case, considering (54) with α =1 , we should define 

)(* λv  by : 
 

))(~/))(8))(~/()))(~/(((
2

1
)(* 2

00 λρλρσλρσλ qRCqDcDqcv ATC
F
ATC +−−+−+−=               (57) 

 
and the best value of λ would be solution of: 
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However, the value of parameter λ is the result of an exogenous choice process where overall 
economic as well as political considerations are taken into account. 

 
Figure 7:  Financial flows and activity levels with public ATC/ATM service supplier 

 
5 OPTIMALITY OF A PRICING NEGOTIATION PROCESS 
Since the considered pricing problem involves two major economic agents, the ATC/ATM 
service provider and the airline sector, a solution of the considered bilevel problem resulting 
from the hypothesis with respect to the nature, public or private, and the goals of the 
ATC/ATM service provider, through a negociation process can be of interest. Following the 
general formulation (5) to (10) , a natural negociation process based on the objectives of the 
involved economic agents could be the following: 
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The public ATC/ATM service supplier solves at iteration n+1 the following problem with 
respect to v , given πn and fn: 
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and the airline’s profit constraint: 
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where πn and fn are provided by the airline sector which solves the following problem given 
vn:     
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This process is represented in figure 8: 
 

 
 

Figure 8: Negotiacion process between public ATC/ATM and airlines 
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φ , the ATC/ATM service supplier has to satisfy the two budget 

constraints with the minimum value for v, since the profit of the airline is a decreasing 
function of v, the solution of the problem corresponds to the saturation of his own budget 
constraint, so that: 
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Here we consider the case in which the solution of the airline problem is given by: 
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then we get a recurent formula for vn:  
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For simplicity we consider here only the case in which α = 0, then: 
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or 
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Here we consider that the following condition is satisfied: 
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Then in figure 9, the convergence of the negociation process is analyzed graphically. 
 
It appears that if: 
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then there are two equilibrium points: point A which is a stable equilibrium solution and point 
B which is an unstable equilibrium solution. It appears that point A corresponds to the optimal 
solution of the bilevel problem treated in section III.3. In that case the proposed negociation 
schemes leads to the optimal solution. 
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Figure 9:  Convergence of the public ATC/ATM- Airline negociation process 
 

6 CONCLUSION  
In this study a multilevel framework has been proposed to analyze the ATC/ATM charges 
definition problem in the case of a public ATC/ATM service provider in a deregulated 
market. Here the one dimensional case has been considered. The objective which has been 
assumed for the ATC/ATM public service provider is to promote air transportation for end 
users while the objective of the airlines sector is profit maximization. This has led to the 
formulation of a bi-level  optimization program involving ATC/ATM service provider as the 
leader  and  the whole airline sector as the follower. A direct optimal solution has been 
obtained in the simplistic considered one dimensional case. Then a natural negotiation process 
between the ATC/ATM service provider and the airline sector has been introduced, splitting 
this problem in two dependent problems: one where ATM authorities determine ATC/ATM 
charges for given airlines tariffs and one where the airline sector determines the tariffs and 
seat capacity supplies over the different markets for a given ATC/ATM charge level. 
Sufficient conditions have been established so that the proposed negotiation process 
converges towards  the optimal solution. Then it appears of interest to the service provider to 
adopt a similar negotiation process when dealing with the full scale networked pricing 
problem. 
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RESUMO 
Neste estudo uma abordagem multi niveis é proposta para estudar o problema da definição das taxas a serem 
aplicadas por un fornecedor privado de serviços de controle e gerenciamento do trafego aéreo. Esta analise leva a 
considerar a resolução de um problema de programação matemática de tipo bi nivel onde o provedor do serviço 
é o “líder” e o setor das empresas aéreas é o “seguidor”. No caso mono dimensional, uma solução analítica é 
estabelecida e analizada para este problema. Esta solução é comparada à solução obtida quando o provedor de 
serviço em vez de procurar a maximização do seu lucro procura fomentar a demanda final dos usuários do 
sistema de transporte aéreo. Um esquema natural de negociação entre o provedor de serviço e as empreasas 
aéreas é então considerado e condições suficientes de convergência do processo para a solução ôtima são 
estabelecidas. 
 
ABSTRACT 
In this study a multilevel framework is proposed to analyze the charges definition problem for a private 
ATC/ATM service provider. This leads to the formulation of a bi-level  optimization program involving 
ATC/ATM service provider as the leader  and  the whole airline sector as the follower. A direct optimal solution 
has been obtained in the simplistic considered one dimensional case. This solution is compared with the one 
obtained in the case of a public service provider maximising the level of end users demand. Then a natural 
negotiation process between the ATC/ATM service provider and the airline sector is introduced. Sufficient 
conditions are established so that the proposed negotiation process converges towards  the optimal solution.  
Keywords: pricing, bilevel programming, ATC/ATM, air transportation 
 
1 INTRODUCTION 
This study follows the study about pricing in the case of a public ATC/ATM service provider. 
It proposes a  similar multilevel framework to analyze the ATC/ATM charges definition 
problem in the case of a private ATC/ATM service provider in a partially deregulated market. 
The main assumptions with respect to costs and constraints are the same  than in the paper 
devoted to the public ATC/ATM service provider case. Here also, for sake of simplicity, only 
the one dimensional case is considered. The objective assumed for the ATC/ATM service 
provider and the airlines sector is profit maximization. Here again the airline sector is taken as 
a whole, so that market competition between airlines is not contemplated. An air travel 
demand function, reactive to airlines tariffs is introduced to take into account indirect 
influence of ATC/ATM charges on passengers demand levels.  Constraints are considered so 
that the economic performance of the airline sector is not impaired by the retained levels of 
ATC/ATM charges. This analysis leads to the formulation of a bi-level  optimization program 
involving ATC/ATM service provider as the leader  and  the whole airline sector as the 
follower. 
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The solution of this problem is discussed following a direct analytical approach, then 
conditions such that its solution produces a same level of demand by end users than in the 
case of a public ATC/ATM service provider are discussed. Then a new negotiation process 
between the ATC/ATM service provider and the airlines sector is introduced and its 
convergence is studied while its solution is compared to the optimal one. 
 
2 BASIC ASSUMPTIONS AND RESULTS 
Here again we consider the case of an elementary air transportation system composed of a 
single pair of airports linked by a single air route, with a unique ATC service provider and a 
unique airline operating between these two airports. 
 
Recall that the potential demand is supposed to be composed of round trips and to obey, for 
the sake of simplicity and the ability to develop clear analytical and graphical results, to the 
following affine demand function: 

)1(0 λπρφ +−= D                                                            (1) 

where φ is the effective level of potential demand. Here it is supposed that there is a unique 
class of travelers and a unique apparent price )1(~ λππ +=  is adopted for round trips. D0 is an 

absolute potential demand and ρ is a constant positive parameter characteristic of the response 
of the market to price changes. The parameter λ represents a tax index applied to each trip 
ticket. 

 
Figure 1. The elementary ATC/ATM case 

 
Beyond the ATC/ATM charges, an additional way to fund the ATC/ATM services which 
appears natural, is to assign a proportion α ( [ ]1,0∈α ) of the above tax, which is paid by the 
final users, to the ATC service provider. 
 
The transport capacity of the airline is given by the maximum  affordable frequency  of 
service maxf which is related with the size of the fleet of the airline. Here for simplicity and 

considering that for the given time period f can be a high number, f will be taken as real.  
The airlines operations costs are again given by: 
 

F
ALNCfvc ++ )(                                                             (2) 

where   c is a positive parameter related with the price of fuel, the cost of the crew and the 
length of the flights; F

ALNC is a fixed cost related with the sizes of the fleet and the crews of the 

airline as well as with the characteristics of the operated network; v is the ATC/ATM tariff 
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applied to a round flight, including en route control and airport control. Again, no distinction 
will be made between airport taxes and approach and en route charges. 
The available seat capacity is given by: 

fq                                                              (3) 
where q is the mean seat capacity of an aircraft of the fleet of the airline. 
 
Here it is supposed that the objective of the private ATC/ATM service supplier is to maximize 
its profit while guarranteeing a minimum economic return RALN for the airline so that she 
maintains her activity. The public authority collects a tax (rate λ) over each trip and may 
refund for an amount µ the ATC/ATM service supplier. The operating costs of the private 
ATC service supplier are given now by : 
 

F
ATCQfs +                                                                (4) 

here: 
- s is  a positive parameter ( a mean variable cost with respect to frequency). It is 

related mainly with the length of the flights. 
- F

ATCQ is a fixed cost related with the sizes of the airspace and of the ATC/ATM 

staff. 
The private ATC/ATM service supplier is reputed to be more cost effective than the public 
one, such that: 

σ≤s       and      F
ATC

F
ATC CQ ≤                                             (5) 

The operating costs of the private ATC supplier are given by: 
F
ATCCf +σ                                                                (6) 

here σ is  a positive parameter ( a mean variable cost with respect to frequency). It is related 
mainly with the length of the flights; F

ATCC is a fixed cost related with the characteristics of the 

controlled airspace and with the size of the ATC/ATM staff. Again, no saturation effects with 
consequences over the cost functions of the ATC/ATM service provider and the airline are 
considered in this study. 
 
As shown in the previous paper, the solution of the airline’s profit maximization problem: 
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3 OPTIMAL PRICING FOR A PRIVATE ATC/ATM SERVICE SUPPLIER 
 
It is supposed that the objective of the private ATC/ATM service supplier is to maximize his 
profit while guarranteeing a minimum economic return RALN  for the airlines sector so that he 
maintains his activity. It is assumed that at the same time the airline tries to maximize her 
benefit taking into account her cost function and the ATC/ATM tariff. The public authority 
collects a tax (rate λ) over each trip and may refund with an amount µ the ATC/ATM service 
supplier. The operating costs of the private ATC/ATM service supplier are given now by 

F
ATCQfs +  where s is  a positive parameter ( a mean variable cost with respect to frequency). 

It is related mainly with the length of the flights. F
ATCQ is a fixed cost related with the sizes of 

the airspace and of the ATC/ATM staff. According to the above assumptions, a bilivel 
program can be established: 
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where the profit of the ATC/ATM service provider is given by: 
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with an exogenous  refunding constraint: 

φπλµ ≤                                                           (16) 
 
and the airline’s profit constraint: 
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where π and f are given by the solution of the optimization problem defined by relations: 
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 Taking into account the behaviour of the airline, the optimization problem of the private 
ATC/ATM service supplier becomes: 
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The unconstrained solution of the above problem is given by: 

0~22
ˆ D

qs
v

ρ
+=                                                        (23) 

Let us consider the roots of equation: 
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Here we assume that RALN and λ are chosen such as ALNALN Rp ≥)0(  . If the following 

conditions  04 2
>− bca  and  cDqv −≤≤ 0)~/(ˆ0 ρ   are satisfied, then (see figure 2): 

vv ˆ* =                                                               (26) 
 
where v̂  which is given by (20) is solution of the optimization problem of the private ATC 
service supplier. If condition ALNALN Rp ≥)0(  is satisfied while cDqv −≤≤ 0)~/(ˆ0 ρ  is not 

satisfied, the solution of the optimization problem of the private ATC service supplier is given 
by: 

cDqvv −== 0max )~/(* ρ                                               (27) 

 

 
 

Figure 2. Solution of the private ATC/ATM supplier problem (no real roots for (24)) 
 

When condition ALNALN Rp ≥)0(  is satisfied while condition 04 2
>− bca  is not satisfied, 

equation (24) s two positive roots −v and +v with +− ≤ vv . Here we can consider the three 
different cases (see figure 3): 
                                     if vv ˆ≤−  and vv ˆ≥+  then  

            −+ => vvthenvvif *
max                                             (28-a) 
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     if vv ˆ≤−  and vv ˆ≤+  then  vv ˆ* =                                                       (29) 
 

                                 if vv ˆ≥−  then  −= vv*                                                                        (30) 
 

where:       )2/()4( 2 acabbv −−=−  and )2/()4( 2 acabbv −+=+                  (31) 

The level of the satisfied demand is given by: 
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Figure 3. Solution of the private ATC/ATM supplier problem (two real roots for (24)) 
                                    
 
The profit of the private ATC service supplier is equal to: 
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Refunding µ is chosen in order to guarrantee that ATCATC Rp ≥*  .                                                             
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which is superior or equal (see figures 2 and 3 ) to the minimum guarranted level RALN. 
 
 
4 REGULATION SCHEME WITH A PRIVATE ATC/ATM SERVICE PROVIDER 
 
From the solution of the airline’s profit maximization problem it appears that to get the same 
level of satisfied demand in the two cases (public or private ATC/ATM service providers), it 
is necessary to apply the same ATC/ATM tariff to the airline operations. The ATC/ATM 
tariff in the public supplier case is given by : 
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while in the private case, it is given by: 
*vvpri =                                                                     (38) 

where , according to the case, as seen in section IV, *v adopts different expressions. In general 
the resulting tariffs will be such as: 

pubpri vv ≥                                                                    (39) 

The proposed refunding scheme in section IV has in fact no effect on the level of the tariff 
adopted by the private ATC/ATM service provider and then on the resulting level of the 
satisfied demand. Then another scheme must be conceived. What is proposed here is to 
provide a subvention to the airline by lowering the effective tariff payed to the private 
ATC/ATM service provider, the difference being compensated by the state up to the amoint 
collected directly from the passengers through the passenger tax. 
 
Let w be the part of the ATC/ATM tariff which is subventionned by the state. This value 
should be such as: 

pubpri vvw −=                                                              (40) 
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Then, it will be possible to get the same level for the satisfied demand if: 
 

qvv pubpri /)( −≥λ                                                            (43) 

 
Then we get the structure for financial flows displayed on figure 4. 
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Figure 4. Financial flows and activity levels with private supplier with regulation 
 
5 NEGOTIATION PROCESS WITH AIRLINES 
 
Following the general formulation, a natural negociation process based on the objectives of 
the involved economic agents could be the following: 
 
The private ATC/ATM service supplier solves at iteration n+1 the following problem with 
respect to v , given πn and fn:f 
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with the airline’s profit constraint: 
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where πn and fn are provided by the airline sector which solves problem (18), (19) given vn:     
  
This process is represented in figure 5. 
Supposing that v will be chosen superior to s, the private ATC supplier problem reduces here 
to the finding of the maximum value of v which satisfies the airline budget constraint:   
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Here also  we consider the case in which the solution of the airline problem is given by (10) , 
(11) and (12). Then we get a recurent formula for vn:  
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Figure 5. Negociation process between private ATC/ATM supplier and airlines 
 
Here also we consider that condition (35) is satisfied, then in figure 6, the convergence of the 
negociation process is analyzed graphically. 

 
 

Figure 6. Convergence of the private ATC/ATM- Airline negociation process 
 
 

It appears that if: 
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then there are two equilibrium points: point A which is a stable equilibrium solution reached 
from lower v values and point B which is an unstable equilibrium solution where: 
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It appears that point A corresponds to the optimal solution of the bilevel problem found 
previously.. Moreover, it appears that condition (49) is satisfied by the problem parameters if 
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a negative return is accepted by the private ATC service provider.  When condition (49) is not 
satisfied, the negociation process does not converge to an equilibrium point.  
 
6 CONCLUSION 
In this study a multilevel framework has been proposed to analyze the ATC/ATM charges 
definition problem in the case of a private ATC/ATM service provider in a deregulated 
market. Here the one dimensional case has been considered. The objective which has been 
assumed for the ATC/ATM service provider as well as the airlines sector is profit 
maximization. This has led to the formulation of a bi-level  optimization program involving 
ATC/ATM service provider as the leader  and  the whole airline sector as the follower. A 
direct optimal solution has been obtained in the simplistic considered one dimensional case. 
Conditions such that its solution produces a same level of demand by end users than in the 
case of a public ATC/ATM service provider are established.Then a natural negotiation 
process between the ATC/ATM service provider and the airline sector has been introduced, 
splitting this problem in two dependent problems: one where ATM authorities determine 
ATC/ATM charges for given airlines tariffs and one where the airline sector determines the 
tariffs and seat capacity supplies over the different markets for a given ATC/ATM charge 
level. Sufficient conditions have been established so that the proposed negotiation process 
converges towards  the optimal solution. Then here again, it appears of interest to the service 
provider to adopt a similar negotiation process when dealing with the full scale networked 
pricing problem. 
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RESUMO 
Este artigo possui como objetivo principal propor um modelo de avaliação de segurança para pousos em pistas 
paralelas que utilizam tecnologias envolvidas no conceito do CSPA (Closed Space Parallel Approach), assim 
como uma apresentação de alguns modelos de segurança desenvolvidos atualmente no mundo. O CSPA utiliza 
um conjunto de tecnologias com o intuito de permitir pousos de aeronaves em pistas paralelas com distância 
mínima entre 750 e 4300 pés. O uso de tecnologias CSPA é uma das formas utilizadas para acomodar o aumento 
do tráfego aéreo global, especialmente pela flexibilidade e possibilidades de implantação em aeroportos. Este 
artigo também apresenta algumas tecnologias utilizadas no CSPA, bem como alguns aspectos e critérios 
envolvidos na análise do modelo proposto. 
 
ABSTRACT 
The main purpose of this paper is to propose a new model of safety evaluation to be used in technologies over 
the CSPA (Closed Space Parallel Approach) concept, presenting some safety models currently developed 
worldwide. The CSPA encompasses a set of technologies in order to allow aircraft landings on parallel runways 
with the minimum distance of which is between 750 and 4300 feet. The use of CSPA technologies is an option to 
face the global growth in air traffic and has flexible and multiple ways to be implemented at airports. Some 
technologies used in CSPA and some aspects and criteria used in the proposed model analysis are also presented. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Este artigo possui como objetivo principal propor um modelo de avaliação de segurança para 
pousos em pistas paralelas, apresentando também uma visão panorâmica dos modelos 
atualmente sendo desenvolvidos no mundo, assim como métodos e tecnologias envolvidas no 
conceito do CSPA (Closed Space Parallel Approach).  
 
O CSPA engloba um conjunto de técnicas e procedimentos com o objetivo de permitir pousos 
de aeronaves em pistas paralelas (mesmo que em condições adversas de visibilidade), pistas 
estas com distância mínima entre 750 e 4300 pés.  
 
Diversos aeroportos dos EUA e da Europa já utilizam técnicas do CSPA para o procedimento 
de pouso em pistas paralelas, dentre os quais o Aeroporto de São Francisco (que apresenta 
distância entre pistas de aproximadamente 750 pés), e o Aeroporto de St. Louis, 
especialmente devido ao aumento de demanda por pousos/decolagens e das poucas opções de 
expansão aeroportuária, o que torna cada vez mais necessária uma modelagem robusta dos 
aspectos de segurança envolvidos durante os procedimentos de pouso. 
 
Neste artigo, inicialmente são apresentadas a motivação e as principais tecnologias do CSPA. 
Logo após, os modelos de segurança atualmente desenvolvidos no mundo são exibidos e, por 
fim, é proposto um modelo de segurança genérico e flexível que consiga avaliar as diversas 
técnicas do CSPA. 
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2 MOTIVAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CSPA 
A adoção do CSPA teve como principais motivadores os aspectos econômicos para expansão 
de capacidade aeroportuária e estudos de tendência futura do tráfego aéreo, como o estudo do 
Eurocontrol, citado em POWELL (2006), aplicável ao continente europeu: 

• o número de voos no mundo, em relação a 2003, pode dobrar até 2025; 

• os 20 maiores aeroportos do mundo ficarão saturados por 8 a 10 horas por dia em 
2025; 

• os 60 maiores aeroportos do mundo estarão congestionados em 2025; e 

• estima-se um intervalo de 15 a 20 anos necessário para se desenvolver uma nova infra-
estrutura aeroportuária adequada. 

Com a divulgação desse e de outros estudos apontando tendências semelhantes de aumento de 
demanda, algumas alternativas foram apresentadas, dentre as quais: 

• Expansão do número de aeroportos no mundo: é uma opção onerosa economicamente, 
caso seja unicamente implantada, possuindo o efeito colateral de aumentar a 
complexidade logística na alocação e distribuição de aeronaves na malha aérea; e 

• Utilização de novas tecnologias para aumento de capacidade aeroportuária: inúmeras 
tecnologias foram sugeridas e, dentre elas, as tecnologias do CSPA. As vantagens 
normalmente envolvem investimentos menores e tempos de implantação reduzidos. 

Uma versão mais recente do estudo do Eurocontrol, envolvendo análise de cenários futuros, 
encontra-se na referência EUROCONTROL (2006).  
 
Sobre estas estimativas de demanda futura, devido à recente crise econômica (ocorrida no 
final do ano de 2008), houve uma perceptível redução na demanda na Europa 
(EUROCONTROL 2008), mas isso não afetou as perspectivas em longo prazo no aumento de 
demanda, adiando em alguns meses (ou talvez 1-2 anos) os eventuais gargalos que serão 
encontrados na capacidade aeroportuária, caso nenhuma atitude seja realizada. 
 
Na próxima seção, as tecnologias que fazem parte de algumas implantações do CSPA são 
resumidamente apresentadas, exibindo a diversidade de abordagens tecnológicas possíveis. 
 
3 TECNOLOGIAS DO CSPA 
Nesta seção são explicadas, de forma sucinta, as tecnologias envolvidas no CSPA e sua forma 
básica de funcionamento. Ressalta-se a necessidade de um modelo flexível e com um nível de 
abstração suficiente para conseguir simular e medir a segurança no uso dessas tecnologias, 
cujas naturezas de atuação são bem distintas. 
 
3.1 ILS (Instrument Landing System) 
O ILS é o sistema de pouso realizado por instrumentos. Esse tipo de sistema é o encontrado 
normalmente nos aeroportos ao redor do mundo, mas não possui boa precisão em comparação 
com um PRM (Precision Runway Monitor) e possui um ângulo de rastreamento muito 
limitado, normalmente de apenas 10º. Um ILS sozinho não consegue atender adequadamente 
os parâmetros de segurança para a realização do CSPA, necessitando atuar com outro ILS e 
um um PRM (que são os componentes da solução SOIA, apresentada mais adiante) para 
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conseguir obter a precisão na manutenção da distância lateral necessária entre duas aeronaves 
em procedimento de pouso. 
 
Um sistema com ILS é de baixo-custo em comparação com outras tecnologias, em especial 
pelo seu amplo uso e por ter sido inicialmente desenvolvido há muitos anos, custando em 
torno de US$ 2 milhões, segundo MENDES (2008). 
 
3.2 SOIA (Simultaneous Offset Instrument Approach) 
O SOIA é um sistema que utiliza dois ILSs e um PRM, ajustados de forma a garantir boa 
precisão no monitoramento da distância lateral em duas aeronaves em procedimento de pouso. 
Cada um dos ILSs atua alinhado a uma rota de pouso, monitorando uma das aeronaves 
(devido ao ângulo de rastreamento restrito). Já o PRM, que é uma categoria de radares de 
grande precisão, realiza varreduras rápidas para obter dados de distância lateral das aeronaves. 
O PRM possui uma taxa de varredura de 2 Hz, consegue cobrir 360º devido à sua forma 
arredondada e possuir várias placas fixas, em que cada uma monitora um ângulo específico, 
permitindo taxas de varredura bem mais altas do que radares convencionais, que precisam 
girar fisicamente; porém, possui uma área de cobertura pequena (comparado ao ILS), 
normalmente se restringindo aos arredores das pistas/aeroporto. Em FAA/NASA/INDUSTRY 
(2006) e MOSER (2007) têm-se maiores informações e cenários sobre o SOIA. 
 
3.3 RNP (Required Navigation Performance) 
O RNP é um tipo de mapa de navegação aeronáutica que possui dados de topologia da região 
da pista de pouso e os requisitos de desempenho mínimos para o procedimento de pouso. 
Historicamente, surgiram a partir da necessidade de se criar procedimentos de pouso que 
permitissem a uma aeronave realizar manobras nos momentos próximos ao da realização do 
pouso, segundo NEWMAN et al. (2007), especialmente em pistas de pouso do Alasca, que 
apresenta relevo montanhoso, e onde ocorre a dificuldade em se encontrar trechos planos para 
construção de pistas de pouso. 
 
3.4 ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) 
O ADS-B é um sistema utilizado para transferência e distribuição de informações entre 
aeronaves, ocorrendo com frequência de 1 Hz, transferindo dados como (POWELL (2006)): 
Altitude, Latitude, Longitude, Velocidade, Intenção, Sinal de Chamada e Categoria da 
Aeronave. 
 
Devido à frequência de distribuição de informações via ADS-B ser comparativamente maior 
do que um radar de longo alcance, uma visualização melhor e mais precisa são obtidas da 
trajetória. 
 
3.5 WAAS (Wide Area Augmentation System) 
O WAAS é um sistema que expande as capacidades encontradas no GPS (Global Positioning 
System), utilizando um grupo de satélites geoestacionários para monitoramento do tráfego 
aéreo em grande raio de alcance. O uso do WAAS serve para auxiliar o planejamento de 
pousos em aeroportos que possuem tecnologias CSPA, bem como contribui para informar 
com razoável precisão a distância entre aeronaves durante o procedimento de pouso. 
 
A localização de uma aeronave de forma precisa é garantida em 95% dos casos quando é 
obtido os sinais de GPS de ao menos 3 ou 4 satélites, além de sinais de 2 satélites do sistema 
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WAAS, que transmitem informações de precisão sobre a localização da aeronave (FAA, 
2001). 
 
Há um sistema semelhante ao WAAS, denominado LAAS (Local Area Augmetation System), 
cujo raio de alcance dos sinais é em escala regional, pois se utilizam principalmente estações 
em terra na qual as coordenadas sejam muito bem conhecidas e precisas. 
 
Nesta seção foram apresentadas as tecnologias normalmente utilizadas no CSPA e um 
destaque é feito na variedade de abordagens possíveis para atender as especificações de 
segurança no procedimento de pouso em pistas paralelas. Um modelo que realize a simulação 
ou consiga comparar essas inúmeras abordagens sob a ótica da segurança é de grande valia 
para avaliação de cenários de uso do CSPA. 
 
A seção seguinte exibe os principais modelos de segurança atualmente desenvolvidos (ou em 
desenvolvimento) no mundo, com respeito ao CSPA. 
 
4 MODELOS DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA COM CSPA 
A partir das perspectivas do setor aeroportuário mundial e das tecnologias envolvidas no 
CSPA, têm-se um ponto de pressão na utilização do CSPA para atender a demanda futura (ou 
atual) aeroportuária, sem comprometer os níveis de segurança exigidos pelos órgãos 
reguladores (FAA, EuroControl, etc.). 
 
A fim de demonstrar ou embasar preliminarmente os parâmetros de segurança exigidos, 
alguns modelos de segurança foram desenvolvidos por diversas instituições de pesquisa ao 
redor do mundo. 
 
Os modelos de avaliação de segurança no uso do CSPA adotam técnicas/abordagens diversas, 
basicamente em quatro categorias, que são apresentadas resumidamente nos sub-tópicos 
seguintes: 

• Modelos estatísticos / estocásticos / probabilísticos; 

• Árvore de falhas; 

• Sistemas multi-agente; 

• DCPNs (Dynamically Colored Petri Nets). 
 

4.1 Modelos Estatísticos / Estocásticos / Probabilísticos 
Nesta categoria de modelos, o foco principal normalmente é a avaliação do risco de colisão 
entre aeronaves ou o nível de risco de a separação lateral ficar abaixo dos valores seguros. 
 
Em SHORTLE et al. (2006), um fit estatístico simples (análise de correlação entre amostra e 
uma distribuição) e um KS-fit (análise de significância dos resultados) é feito sobre uma 
amostra de tempos de pouso e de ocupação, obtendo-se alguns gráficos cujos comportamentos 
são analisados e as suas distribuições são definidas. Nesse modelo são também definidas as 
formas de tratamento e correção dos dados. 
 
Em ANDREWS (2001), o modelo basicamente é uma análise estatística (realizando um fit das 
amostras com distribuições conhecidas) dos tempos médios de pouso, com base em um 
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determinado nível de risco. Um aspecto interessante é o uso do “Modelo de Vandevenne”, 
que utilizada duas variáveis de incerteza: uma associada ao erro de precisão em si e outra 
ligada aos “gaps” na alocação e pareamento de aeronaves para a realização do procedimento 
de pouso. A determinação do valor dessas duas variáveis é feita via MLE (Maximum 
Likelihood Analysis) sobre as amostras utilizadas. 
 
Em JEDDI et al. (2006) têm-se outro modelo que utiliza análise estatística sobre parâmetros 
de separação de aeronaves no pareamento e durante o procedimento de pouso, mas 
considerando também as dimensões e separação mínima de cada uma das aeronaves. Um 
diferencial é a proposta da possibilidade de se definir um valor-alvo mínimo de separação e 
sua variância e, a partir desse valor, calcular os níveis de risco e, com isso, obter uma análise 
de custo-benefício entre capacidade e segurança nos pousos em pistas paralelas. 
 
Em XIE et al. (2003), o modelo é feito utilizando-se como base a metodologia TOPAZ 
(utilizada pelo grupo NLR de pesquisa), em que os aspectos importantes são o uso de matriz 
de transição de estados das aeronaves durante o procedimento de pouso (Diagrama de 
Markov) e também o uso do fit estatístico de uma curva normal sobre os tempos de separação 
de aeronaves, para analisar e derivar resultados sobre a natureza dessa separação. A 
comprovação de que os tempos de separação se aproximam de curvas normais é um resultado 
importante, pois permite o uso de modelos estatísticos, de filas e de otimização, que partem 
justamente dessa premissa (curvas normais). O modelo resultante permite obter estimativas de 
posicionamento e velocidade das aeronaves, bem como os tempos de ocupação das pistas para 
algumas categorias de aeronaves. 
 
Em OGATA (2003), o modelo de segurança proposto é testado via método de Monte Carlo, 
simulando centenas de milhares de pousos, com o intuito de medir o nível de segurança 
obtido a partir da variação na distância entre pistas de pouso. A segmentação entre o método 
matemático e o método de simulação permite criar bons modelos genéricos para pousos, 
bastando adaptar ou sofisticar a abordagem matemática para cada tipo de tecnologia ou 
padrão de pista utilizado. 
 
4.2 Árvores de Falhas 
Em se tratando de modelos que utilizam árvores de falhas, um modelo principal utilizado para 
analisar causas de falhas é encontrado em SHEPHERD et al. (1997), que utiliza uma árvore 
de falhas extensiva para mapear os tipos possíveis de falhas e suas respectivas possibilidades. 
Trata-se de uma forma interessante de levantamento de falhas que pode ser utilizada para 
validar a extensão com a qual um modelo de segurança avalia os modos de falhas possíveis 
que possam ocorrer. 
 
4.3 Sistemas Multi-Agente 
O uso de sistemas multi-agente para simulação de aspectos de tomada de decisão distribuída, 
como ocorre durante a interação entre pilotos e controladores de voo, é analisado por 
DONOHUE et al. (2004). Nesse trabalho único em sua abordagem, a avaliação é feita sobre 
as ações dos pilotos e controladores de voo durante o procedimento de pouso por meio do uso 
de agentes, que simulariam as atitudes e decisões tomadas por cada uma das partes. O modelo 
analisa a interação sobre várias aeronaves, cujo controle de frequência de aparecimento e de 
tratamento do procedimento de pouso é feito utilizando-se a teoria de filas. 
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4.4 DCPNs (Dynamically Colored Petri Nets) 
O uso de DCPNs em modelos de segurança é atualmente pesquisado e utilizado em diversas 
áreas, especialmente devido ao fato do formalismo permitir a modelagem e análise em alto 
nível, encapsulando detalhes de implementação matemática que comprometeriam o 
entendimento global do modelo. 
 
Em SHORTLE et al. (2004) encontra-se um modelo bem completo que utiliza uma DCPN 
para modelar o CSPA em um aeroporto sem torre de comando, utilizando o “Modelo de 
Reich” para medir colisões (basicamente a aeronave é considerada um bloco retangular, para 
simplificar a simulação da interação entre aeronaves) e são usadas variáveis estocásticas para 
introduzir os aspectos de incerteza na posição e interação dos equipamentos da aeronave.  
 
Nesta seção, alguns dos principais modelos de segurança envolvidos para avaliação do CSPA 
foram apresentados e discutidos brevemente. A seguir, uma proposta de modelo de segurança 
é detalhada e discutida, compondo-se como uma extensão do modelo de DCPN utilizado por 
SHORTLE et al. (2004) e utilizando a segmentação de método e forma de simulação vistos 
em OGATA (2003). 
 
5 PROPOSTA DE MODELO PARA AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA EM CSPA 
Com base nos modelos apresentados na seção anterior, alguns aspectos com respeito à 
segurança (safety) ainda necessitam de uma melhor abordagem ou tratamento, assim como 
uma grande necessidade de se obter métricas comparáveis de desempenho entre as 
tecnologias do CSPA expostas na seção 3.  
 
O uso de tecnologias tão distintas como o RNP (mapa de navegação), o ADS-B (canal de 
troca de mensagens entre aeronaves) ou mesmo o WAAS (utilização de satélites para obter 
melhor precisão), cujos objetivos e formas de atuação foram explicados na seção 3, 
acrescentariam, a princípio, obstáculos para o desenvolvimento de um modelo genérico de 
avaliação e comparação entre tecnologias do CSPA. A proposta ocorre como uma expansão 
dos modelos atuais, de forma a permitir a análise e a comparação entre tecnologias distintas 
do CSPA. 
 
Em SHORTLE et al. (2004), o uso de DCPNs foi utilizado no modelamento em um cenário 
em que o CSPA é aplicado a um aeroporto sem torre de comando e o modelo é constituído 
por etapas equivalentes às fases do procedimento de pouso, conforme Figura 1 a seguir.  

 
Figura 1 - DCPN de alto-nível com etapas de pouso (adaptado de SHORTLE et al. (2004)) 



  571 

     

Na Figura 1, a DCPN de alto-nível constitui um modelo simples com as etapas de pouso, 
considerando-se apenas a fase de aproximação, de pouso e de saída da pista. Dois aspectos 
modelados são a possibilidade de falha durante a fase de aproximação ou de falha no sensor 
de pista (no ILS ou radar de monitoramento de posição das aeronaves). 
 
O detalhamento da DCPN anterior, para contemplar o cenário específico do aeroporto sem 
torre de comando, é detalhado na Figura 2 a seguir, adaptada de SHORTLE et al. (2004). 

 
Figura 2 - DCPN utilizado (adaptado de SHORTLE et al. (2004)) 

 
O modelo da Figura 2, comparativamente, possui mais estados possíveis, que detalham cada 
passo do procedimento de pouso, considerando-se mais aspectos possíveis de falha (como 
condição de pista, condição do piloto e saída da aeronave da pista). 
 
Nota-se que o modelo detalhado apresenta basicamente cada modo de falha como um anel 
fora da DCPN principal, pois o formalismo da DCPN permite uma interação desses modos de 
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falhas com o restante do modelo como um todo, de forma dinâmica, por meio do uso de cores 
para representar o estado das aeronaves nesse modelo específico. 
 
Há algumas restrições que foram colocadas neste modelo: 

• As formas de falha foram fixadas; 

• Algumas influências, como vórtices ou condições adversas de visibilidade, não foram 
contempladas; e 

• O modelo do DCPN utilizado, em virtude de ser uma análise de cenário específica, 
não permite um comparativo entre técnicas do CSPA. 

 
Devido à possibilidade de segmentar as formas de interação das falhas e o restante do modelo, 
encontra-se uma abordagem em alto nível semelhante à encontrada no modelo utilizado por 
OGATA (2003). Em OGATA (2003), o modelo genérico aborda algumas etapas necessárias 
no procedimento de pouso, em que o foco principal foi na etapa de aproximação e na 
manutenção de uma distância segura entre aeronaves no procedimento de pouso. Essa 
segmentação por etapas permite que eventuais extensões ou mesmo outros métodos 
estatísticos ou computacionais possam ser utilizados, sem a necessidade de construir um novo 
modelo, além de que comparativos importantes entre metodologias ou abordagens possam ser 
feitas, não se limitando apenas aos comparativos entre tecnologias CSPA propriamente. 
 
Como forma de expansão a esse modelo desenvolvido, a proposta é alterar inicialmente o 
DCPN em alto-nível de forma a contemplar outros modos de falhas, de acordo com a 
tecnologia a ser utilizada no comparativo, conforme a Figura 3. 

 
Figura 3 - DCPN alto-nível (expandido de SHORTLE et al. (2004)) 

 
Na Figura 3, a extensão dos modos de falhas já é realizada em alto-nível, acrescentando-se o 
funcionamento do ADS-B e eventuais outros sistemas com seus aspectos de confiabilidade, 
desempenho, tempo de resposta, etc. próprios (exemplificado por Sistema X na Figura 3), pois 
se trata de formas múltiplas de interação global com o restante do modelo de procedimento de 
pouso em si. 
 
Com a extensão para utilizar outros modos de falhas, um cenário abrangente de análise se 
abre, tanto para permitir um comparativo entre técnicas do CSPA, quanto para refinar os 
modelos de baixo-nível e incorporar outros fenômenos naturais que influenciam durante o 
procedimento de pouso. 
 
Um segundo ponto importante nessa extensão é a possibilidade de medição dos níveis de 
segurança por etapas. Por exemplo, têm-se na Figura 3 três etapas, que corresponderiam a três 
métricas de nível de segurança, permitindo um comparativo entre tecnologias do CSPA por 
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etapa de atuação no procedimento de pouso. Supõe-se, neste caso, que as falhas entre etapas 
distintas são independentes entre si. 
 
Uma última possibilidade é aumentar o número de etapas no modelo, conforme a necessidade 
de se analisar o nível de segurança com maior detalhe e especificidade. 
 
6 ANÁLISE DO MODELO PROPOSTO 
A partir da proposta colocada na seção anterior, alguns pontos de análise do modelo são 
detalhados, para se tentar abranger problemas ainda não muito bem resolvidos ou analisados 
atualmente. 
 
6.1 Efeito de Vórtices (Wake Up Voxtex) 
O efeito dos vórtices é um dos fatores que acrescentam uma considerável incerteza nas 
medidas de separação entre aeronaves em procedimento de pouso, especialmente por não ser 
visível e nem mensurável (em tempo hábil) por sensores. 
 
Alguns modelos isoladamente tratam esse fenômeno e, por se tratar de um efeito complexo 
para modelagem, não houve muito esforço em se tentar incorporar as abordagens atuais para 
os modelos de segurança. 
 
O modelo proposto pretende tratar o efeito de forma modular, permitindo a troca de modelo 
de vórtices, conforme as pesquisas nessa área forem evoluindo. 
 
6.2 Modelos Comparativos 
Conforme a seção anterior, a possibilidade de medir os níveis de segurança por etapas permite 
estabelecer critérios comparativos de segurança em cada etapa do procedimento de pouso. 
 
De posse dos critérios comparativos, um resultado interessante é a possibilidade de realizar a 
composição de tecnologias CSPA para permitir um ganho global nos níveis de segurança. 
Uma segunda extensão seria aplicar os resultados obtidos para realizar uma avaliação de 
viabilidade econômica com respeito ao custo/benefício de cada opção, considerando os 
respectivos níveis de segurança como parâmetros. 
 
6.3 Expansibilidade 
A expansibilidade é um fator importante que foi um critério para a escolha da DCPN utilizado 
por SHORTLE et al. (2004), da qual derivou a proposta deste modelo. 
 
Outras possíveis expansões, além das especificadas anteriormente (aumento no número de 
modos de falha, divisão por etapas), envolvem o modelamento dos cenários em que: o 
procedimento de pouso é abortado e manobras evasivas são necessárias; são usadas três ou 
mais pistas paralelas; existe a influência das dimensões das aeronaves; e existe o ordenamento 
no procedimento de pouso. 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A área específica de criação e análise de modelos de segurança possui diversos desafios a 
serem resolvidos, especialmente na construção de modelos comparativos ou suficientemente 
genéricos para simular aspectos como pousos, interação entre piloto e controladores de voo, 
tomada de decisão coletiva e influências naturais sobre sistemas aeronáuticos. 
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A proposta de modelo de segurança apresentada permite estender a análise para inúmeras 
tecnologias de pouso em pistas paralelas (CSPA), incorporando expansões de modos de falhas 
e efeitos naturais, permitindo estudos comparativos ou mais flexíveis sobre a diversidade de 
tecnologias atualmente encontradas em CSPA. 
 
O CSPA constitui-se em uma opção importante para concretizar o aumento de capacidade nos 
aeroportos e comportar a futura demanda crescente no tráfego aéreo, sem necessitar de 
enormes aportes de capital e nem tempo de implantação longo. Estudos e modelos mais 
detalhados sobre essa tecnologia formam um cenário de debate e avaliação sobre o tema. 
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RESUMO 
O nível de serviço oferecido em um terminal aeroportuário está intimamente ligado às questões econômicas, à 
imagem do aeroporto e à satisfação de um importante cliente: o passageiro. Um adequado padrão de serviço, 
proposto e oferecido, em um terminal aeroportuário pode atrair novos negócios e clientes. Diante da importância 
do assunto são encontrados na literatura, desde as últimas três décadas, estudos sobre nível de serviço (Level of 
Service – LoS), porém, a maioria com enfoque nos aeroportos dos EUA e da Europa. Para os aeroportos 
brasileiros, os primeiros estudos foram realizados na década de 80, quando recomendações de LOS são 
relacionadas com o dimensionamento de componentes do terminal. Um maior esforço, para avaliar o LOS dos 
terminais aeroportuários do Brasil, foi observado nos últimos dez anos em que pesquisas abordaram, no total, 14 
importantes aeroportos brasileiros. Entre aqueles tomados como estudo de caso, foram citados com maior 
freqüência os aeroportos de Guarulhos (SP) e Fortaleza (CE). Notado o empenho de algumas pesquisas aplicadas 
em aeroportos do país, o que se destaca é a lacuna de recomendações direcionadas para a realidade brasileira e, 
entre aquelas já propostas, a maioria relaciona índices de nível de serviço apenas com os quesitos “espaço” e 
“disponibilidade de assentos”. Observa-se a necessidade de guias e de padrões, abrangendo também outras 
importantes variáveis de LOS, os quais possam ser utilizados pelos planejadores e aplicados em aeroportos 
brasileiros. 
 
ABSTRACT 
The level of service at an airport terminal is linked to economic issues, to image of the airport and to meet an 
important client: the passenger. An appropriate level of service at an airport passenger terminal could help attract 
new customers and more businesses. The importance of the issue is found in the literature since the last three 
decades, studies about LOS, but most focus on airports in the U.S. and Europe. For the Brazilian airports, the 
first studies were performed in the 80's, when the LOS recommendations are related to design of components of 
the terminal. A greater effort to evaluate the LOS at an airport in Brazil was observed in the last ten years, where 
the researches addressed the 14 major Brazilian airports. As case study, were cited most often the airports: 
Guarulhos (SP) and Fortaleza (CE). In the researches in the Brazilian airports, is observed the lack of 
recommendations directed to the Brazilian reality and, among those already proposed, the majority related level 
of service indices only with the questions “space” and “availability of seats”. There is a need for guidelines and 
standards, covering also other important variables of LOS, which can be used by planners and applied in 
Brazilian airports. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Humphreys et al (2002) afirmam que os aeroportos apresentam diferenças entre si devido à 
dimensão, ao perfil do tráfego, ao tipo de administração, à localização, à cultura, bem como à 
diversidade de passageiros. A variedade de usuários é refletida no perfil de demanda dos 
aeroportos e possibilita inferências sobre capacidade e receita dos mesmos. Dadas estas 
diferenças e o dinâmico crescimento do setor aéreo, as recomendações feitas, para questões 
como o dimensionamento e o nível de serviço (LOS – Level of Service) em terminais 
aeroportuários, devem ser adaptadas para as situações locais. 
 
Joustra e Dijk (2001) afirmam que o crescimento do setor aéreo implica em um elevado 
volume de passageiros dentro do terminal e este contínuo movimento pode modificar a 
percepção que os passageiros tem da qualidade do serviço no aeroporto. A importância de 
analisar o nível de serviço e acatar adequados padrões de qualidade em terminais 
aeroportuários está vinculada às questões econômicas, à “imagem” do aeroporto e à conquista 
de novos negócios e clientes (Andreatta et al, 2007).  
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Bandeira e Correia (2008) mencionam que análises sobre o nível de serviço oferecido em 
aeroportos têm sido realizadas com o intuito de redução de custos, prioridade de 
investimentos e aumento da satisfação dos usuários, porém, Correia (2005) notou que grande 
parte dos estudos foi realizada nos EUA e na Europa. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 
avaliar esta lacuna de pesquisas sobre LOS em aeroportos brasileiros e verificar quais os tipos 
de recomendações que têm sido propostas para a realidade do país. Para tal, uma revisão da 
literatura é apresentada na próxima seção, em ordem cronológica. Trata-se de estudos 
aplicados em importantes aeroportos internacionais do Brasil. 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Segundo Andreatta et al (2001), o nível de serviço representa a qualidade e as condições de 
serviço de uma ou mais atividades experimentadas pelo passageiro e de acordo com Park e 
Park (1994) apud Park (1999), um dos objetivos primários de muitos aeroportos deve ser 
maximização da satisfação do passageiro através de níveis de serviços oferecidos nos 
terminais.  
 
As análises de nível de serviço podem incluir diversos parâmetros a serem avaliados. Martel e 
Serevinatne (1991) concluíram que muitos fatores afetam a qualidade do serviço, como a  
informação, a orientação, a conveniência, as distâncias caminhadas e as mudanças de nível. 
Ndoh e Ashford (1993) consideram como atributos de análise de nível de serviço: o conforto e 
a economia. A IATA - International Air Transport Association (1995) listou os mais 
importantes itens, segundo o ponto de vista dos passageiros, e argumentaram que ao 
considerar estes itens, o aeroporto pode ir de encontro às expectativas dos passageiros. Citam-
se entre estes itens, a facilidade de acesso, a arquitetura atrativa, a partida da aeronave 
conforme o previsto, entre outros. Segundo Park (1999), a maioria dos aeroportos devem ter 
seus padrões de serviços baseados no tempo na fila, no tempo de processamento do serviço e 
no espaço requerido por passageiro. Para Caves e Pickard (2001) todos os usuários de um 
aeroporto necessitam de um ambiente apropriado em termos de segurança. Segundo Ballis 
(2002), a minimização de atrasos, a flexibilidade da edificação e a separação do embarque e 
desembarque de passageiros, combinados com adequada disponibilidade de áreas comerciais, 
podem arquivar desejáveis níveis de serviço. Dada (1997) e Ronzani e Correia (2007) 
avaliaram o nível de serviço em terminal aeroportuário em relação à orientação oferecida ao 
passageiro. Correia e Wirasinghe (2006) examinaram o nível de serviço considerando fatores 
como a distância percorrida e o tempo de processamento. 
 
Em suas pesquisas dedicadas ao tema nível de serviço, Correia (2005) realizou uma ampla 
revisão bibliográfica e verificou que este assunto tem sido investigado a mais de três décadas, 
porém, no âmbito internacional. Com base nesta constatação, o presente trabalho conduziu 
uma investigação sobre pesquisas já realizadas em aeroportos brasileiros e, nos estudos 
descritos a seguir, são verificados os métodos aplicados, os terminais aeroportuários 
selecionados como estudo de caso, os parâmetros e variáveis de análise e se recomendações 
e/ou sugestões foram realizadas. 
 
2.1 Alves (1981) 
Em suas pesquisas Alves (1981) apresenta uma classificação do nível de serviço quanto ao 
tipo de aeroporto (internacional, doméstico e regional). No método proposto é aplicado o 
conceito MMS (Momento de Maior Solicitação), em substituição a hora-pico e, o nível de 
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serviço foi graduado em um escala de 4 pontos (A, B, C e D). O autor sugere como 
recomendação a utilização de padrões, para aeroportos brasileiros internacionais, um nível 
“A”, para aeroportos brasileiros domésticos os níveis “B” e “C” e para aeroportos brasileiros 
regionais  um nível “D”.  
 
2.2 Spoljaric (1998) 
Spoljaric (1998) com o objetivo de desenvolver um estudo e uma ferramenta para avaliar a 
condição dos serviços nos terminais do Aeroporto Internacional Governador André Franco 
Montoro/Guarulhos (SP), capturou a percepção de 148 passageiros que estavam na sala de 
embarque viajando pela empresa American Airlines e 127 passageiros que estavam 
desembarcando no aeroporto de estudo. Para definir este tamanho da amostra, baseou-se na 
metodologia utilizada por Goldner (1991). 
 
Foram selecionadas como atividades de estudo as lojas de vendas, reservas e informações, o 
check-in, a conexão, o embarque e o desembarque. Diante de uma escala de cinco pontos, tais 
atividades eram classificadas conforme alguns atributos, como por exemplo: visualização, 
espaço, tempo de espera e atendimento, atenção e cortesia do funcionário, organização da fila, 
tempo de atendimento e tempo de espera em fila, facilidade de localização da sala, conforto, 
disponibilidade de telefones, sanitários, serviços de alimentação e comércio. 
 
Para definir o perfil do entrevistado foram coletados dados como a natureza do vôo, a 
freqüência de utilização do transporte aéreo, o motivo da viagem e a nacionalidade. Um 
questionário, dividido em três partes, foi aplicado para medir a qualidade do serviço oferecido 
nas atividades de análise sob a perspectiva dos usuários. A primeira parte do questionário 
abrangia questões sobre as expectativas dos passageiros em relação ao serviço e a segunda 
parte envolvia questões sobre a percepção sobre o serviço. Na terceira seção da entrevista foi 
feita uma classificação da importância das dimensões de qualidade (tangibilidade, 
confiabilidade, responsividade, segurança e empatia). A autora aplicou esta hierarquização, na 
terceira seção do questionário, justificando-se por meio da metodologia empregada para a 
análise de dados, em que foi utilizada a escala SERVQAL para medir a qualidade percebida. 
Ao final do questionário o entrevistado poderia deixar suas sugestões, críticas ou observações 
sobre o tema da entrevista. 
 
Entre os resultados obtidos por Spoljaric (1998), para cada um dos componentes dos terminais 
analisados, citam-se a seguir os principais comentários. Para as atividades de check-in a 
maioria das notas dada pelos passageiros entrevistados foi superior a 4 para os quesitos: 
tempo espera em fila, organização da fila, visualização dos balcões, atenção e cortesia do 
funcionário. Em relação aos resultados das atividades de conexão, a autora concluiu que os 
serviços estão “aceitáveis”, pois a maioria dos entrevistados classificou o serviço como “bom” 
ou “ótimo”. No que diz respeito ao embarque, praticamente metade dos entrevistados não 
estava satisfeita com a oferta de serviços de alimentação e comércio dentro das áreas restritas 
e, segundo a autora, este fator indicava uma necessidade do administrador aeroportuário 
reavaliar a exploração de atividades comerciais no referido espaço. Quanto às respostas 
obtidas para avaliação do desembarque, foi observado que a maioria dos entrevistados avaliou 
o serviço como “ruim” indicando que poderia haver problemas com imigração e alfândega. 
De uma forma geral, verificou-se nesta pesquisa que o maior número de críticas foram para os 
quesitos: preço, qualidade e variedade (alimentação e comércio) e lotação das salas de 
embarque. Com base na percepção dos passageiros entrevistados a autora propôs algumas 
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sugestões para melhoria da qualidade dos serviços, especificamente, para o aeroporto de 
estudo. 
 
2.3 Magri (2003) 
Para suas pesquisas, Magri (2003) elegeu como estudo de caso seis aeroportos brasileiros, 
partindo da premissa de que os mesmos fossem localizados em diferentes regiões e que 
apresentassem um movimento de passageiros superior a um milhão por ano. Desta forma, 
foram selecionados dois aeroportos da região sul (Aeroporto Internacional Afonso Pena - 
Curitiba e Aeroporto Internacional Salgado Filho - Porto Alegre), um aeroporto da região 
centro-oeste (Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek - Brasília), um 
aeroporto localizado na região norte (Aeroporto Internacional Val de Cans - Belém) e dois 
aeroportos do nordeste (Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza e Aeroporto 
Internacional Luiz Eduardo Magalhães – Salvador). 
 
As atividades de análise foram aquelas relacionadas ao embarque, sendo: o acesso, o saguão 
de passageiros, o check-in, os pontos de segurança e a sala de embarque. Estes componentes 
eram avaliados pelo entrevistado conforme os seguintes parâmetros: sinalização, conforto 
(térmico e acústico), estética, distância entre as atividades, limpeza, preços praticados, 
qualidade do atendimento, área disponível e tempo de atendimento. 
 
O objetivo era identificar os principais indicadores de qualidade de um terminal aeroportuário 
sob a perspectiva de um usuário do transporte aéreo e avaliar os aeroportos de estudo segundo 
alguns destes indicadores. A pesquisa foi conduzida por meio de questionários e, no total, 947 
passageiros foram entrevistados no mês de Julho de 2002. A coleta de dados foi dividida em 
duas partes. A primeira parte da pesquisa foi direcionada para definição dos indicadores de 
qualidade os quais eram conceituados como “essencial”, “desejável” e “indiferente”. A outra 
parte foi aplicada para avaliar a qualidade do serviço o qual era classificado por meio de notas 
de 1 a 5 (péssimo, ruim, regular, bom muito e bom). 
 
Entre os principais resultados extraídos das respostas dos passageiros entrevistados, o 
Aeroporto Internacional Salgado Filho (Porto Alegre) destacou-se sendo aquele com a melhor 
classificação do serviço (“muito bom” e “bom”) e, segundo o autor, isto indica que o 
aeroporto estava oferecendo um elevado nível de serviço na época da pesquisa. O Aeroporto 
Internacional Afonso Pena (Curitiba) e o Aeroporto Internacional Val de Cans (Belém), para a 
maioria dos indicadores de análise, receberam o conceito “bom”. Quanto ao Aeroporto 
Internacional Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília), grande parte dos indicadores tiveram 
o conceito “regular” e conforme a análise do pesquisador, provavelmente, este conceito estava 
atrelado ao elevado movimento de passageiros e à presença de obras nas instalações deste 
terminal no mês e ano de entrevista. Os dois aeroportos do nordeste (Fortaleza e Salvador) 
tiveram a maioria dos quesitos de estudo avaliados com o conceito “bom”, segundo a ótica 
dos passageiros. Como recomendação, para projetistas e responsáveis por aeroportos, o autor 
sugere a utilização da mesma técnica aplicada em suas pesquisas para avaliar outros 
aeroportos. 
 
2.4 Medeiros (2004) 
Medeiros (2004) realizou uma vasta análise de métodos existentes para dimensionamento de 
terminais de passageiros e verificou que são escassos os parâmetros direcionados para o caso 
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brasileiro. Dado este fato, foi desenvolvido um método com a utilização de índices 
encontrados na literatura, calibrados para serem aplicados em aeroportos brasileiros.  
 
Esta autora relacionou tais índices com nível de serviço em três graduações (alto, bom e 
regular) conforme os quesitos “conforto” e “fluxo de passageiros". Para validar o método 
proposto, Medeiros (2004) selecionou os seis aeroportos internacionais também apresentados 
em Magri (2003): Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador. A seleção dos 
mesmos aeroportos foi justificada pelo fato de viabilizar uma comparação de resultados. 
Neste trabalho foi analisado o nível de serviço somente em relação às áreas totais e parciais 
dos terminais de estudo e não foram aplicados questionários ou entrevistas com passageiros. 
Ao final, são apresentados resultados quantitativos em relação ao parâmetro 
“dimensionamento”. A autora considera os resultados satisfatórios e sugere que os índices 
propostos em seu método sejam aplicados à realidade brasileira. 
 
2.5 Correia e Wirasinghe (2006) e Correia e Wirasinghe (2008) 
Entre importantes observações sobre estudos que já abordaram a qualidade de serviço em 
aeroportos, Correia (2005) constatou que muitas avaliações foram realizadas sob a ótica do 
passageiro, porém, não apresentavam relações com medidas de desempenho do terminal. 
Também foi verificado que a maioria dos estudos de caso foi aplicada nos EUA e na Europa, 
englobando somente as atividades de embarque de um terminal e utilizando métodos que 
avaliam o nível de serviço somente em relação ao tempo e ao espaço.  
 
Correia e Wirasinghe (2006) aplicaram entrevistas com passageiros no Aeroporto 
Internacional Governador André Franco Montoro/Guarulhos (SP), entrevistando 120 
passageiros em maio de 2004. Os entrevistados foram selecionados aleatoriamente e 
questionados sobre as atividades do check-in em função das variáveis: tempo de espera, 
tempo de processamento e espaço disponível por passageiro nos balcões. Para este estudo, os 
autores utilizaram como ferramenta uma “escala psicométrica” para transformar os dados 
qualitativos em quantitativos. Após a análise dos dados coletados e dos resultados obtidos por 
análise de regressão, estes autores apresentaram recomendações para as atividades de check-in 
do aeroporto de estudo. Tais recomendações relacionaram os padrões de nível de serviço 
(categorias de A até E) com o tempo de espera (em minutos), com o tempo de processamento 
(em minutos) e com o espaço disponível (m2/passageiro). 
 
Em 2008, foi divulgada outra seção da mesma pesquisa aplicada em 2004 no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos. O foco desta parte da pesquisa era a análise de disponibilidade de 
assentos e espaço na sala de embarque do aeroporto de estudo. Correia e Wirasinghe (2008) 
aplicaram o questionário em que os entrevistados classificaram, dentro de uma escala de 
cindo pontos, o número de assentos e o espaço disponível nas salas de embarque e, além 
disso, os passageiros também foram monitorados desde a chegada na sala de embarque até 5 
minutos antes do embarque na aeronave. 
 
Correia e Wirasinghe (2008), para analisar os dados coletados, utilizaram o método das 
sucessivas categorias para transformar as respostas qualitativas dos passageiros dentro de 
índices quantitativos de nível de serviço. A análise de regressão foi utilizada para 
providenciar uma relação entre a percepção do passageiro e as características das atividades 
de estudo conforme os parâmetros de análise (espaço disponível e número de assentos por 
passageiro). 
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Quanto aos resultados relacionados ao número de assentos, foi observado que quanto mais 
assentos estavam disponíveis melhores eram as classificações dadas pelo passageiro em 
relação a esta variável. Ainda foi descrito que o nível de serviço, quanto à disponibilidade de 
assentos, somente será baixo se o número de assentos por passageiros estiver abaixo de 40%. 
Segundo os autores, se um aeroporto pretende oferecer no mínimo um padrão de nível “C”, 
então devem ser providenciados 1,3 assentos por passageiro. Para o espaço disponível por 
passageiro, foi concluído que 2m2/passageiro irá oferecer um serviço de padrão “B” e valores 
entre 0,5 m2/passageiro e 2m2/passageiro equivale a um nível de serviço “C”. Estes autores 
notaram que existem diferenças entre as recomendações da IATA (1995) e Transport Canada 
(1979) e, por isso, sugerem aos responsáveis pelo aeroporto de Guarulhos que utilizem as 
medidas indicadas em suas pesquisas. Para aplicar a metodologia proposta, em outros 
aeroportos, os autores argumentam que isto é possível desde que os dados sejam calibrados. 
 
2.6 Ronzani e Correia (2007)  
Em 2007, outra pesquisa sobre nível de serviço foi aplicada em onze importantes aeroportos 
brasileiros, sendo: (1) Aeroporto Internacional de Congonhas (São Paulo), (2) Aeroporto 
Internacional Governador André Franco Montoro-Guarulhos (São Paulo), (3) Aeroporto 
Internacional Juscelino Kubitschek (Brasília), (4) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro- 
Antônio Carlos Jobim/Galeão (Rio de Janeiro), (5) Aeroporto Internacional de Salvador Dep. 
Luís Eduardo Magalhães (Salvador), (6) Aeroporto Internacional Gilberto Freyre (Recife), (7) 
Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba), (8) Aeroporto Santos-Dumont (Rio de 
Janeiro), (9) Aeroporto Internacional Pinto Martins (Fortaleza), (10) Aeroporto Internacional 
Hercílio Luz (Florianópolis) e (11) Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares (Maceió). 
 
O objetivo desta pesquisa era a análise da malha aeroportuária brasileira, indicando condições 
de projeto que venham facilitar a circulação e a percepção do espaço, para que o usuário possa 
transitar e se localizar de forma eficiente no interior de um terminal. Apesar desta pesquisa 
abranger um grande número de terminais aeroportuários brasileiros, somente o quesito 
“orientação” foi considerado. Para a análise de dados foram aplicadas duas técnicas de 
estatística multivariada (Componentes Principais e Análise de Agrupamento) e a orientação, 
nas atividades de embarque, foi avaliada em função de 11 variáveis, como por exemplo: a 
dimensão do terminal, o número de mudança de nível, a distância percorrida e o tipo de 
configuração do terminal, entre outros. 
 
A entrevista com passageiros ocorreu no Aeroporto Internacional Governador André Franco 
Montoro/Guarulhos (SP), em agosto de 2006, quando 83 passageiros foram entrevistados e o  
elemento chave, desta parte da pesquisa, era a nota e justificativa dada pelo passageiro, de 1 
(péssimo) a 5 (ótimo) para o parâmetro “orientação”. A outra seção da pesquisa deu-se por 
meio de coleta de dados in loco e análise de projetos arquitetônicos dos terminais de estudo. 
Os aeroportos com características de “orientação” semelhantes foram agrupados e um estudo 
de benchmarking entre estes terminais foi realizado. Para auxiliar a concepção de futuros 
projetos de terminais aeroportuários, no que tange a orientação aos passageiros, Ronzani 
(2007) completou as pesquisas apresentando algumas recomendações de padrões de nível de 
serviço (de A até E) para a orientação em relação as variáveis de estudo, como por exemplo: 
número de pontos de decisão, número de mudanças de nível e número de links (corredores) 
entre as atividades essenciais de embarque. 
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2.7 Garcia (2007) 
No Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins (Belo Horizonte) foi  aplicada uma 
pesquisa em que Garcia  (2007) utilizou como instrumento de pesquisa, assim como Spoljaric 
(1998), a escala SERVQAL onde as percepções dos clientes eram identificadas conforme os 
atributos de análise. 
 
Argumentando que a escala SERVQAL pode ser utilizada em pequenas unidades de amostra, 
foram entrevistados apenas 20 passageiros no aeroporto de estudo. Os passageiros 
entrevistados foram selecionados randomicamente e estes avaliavam 22 itens relacionados 
com o nível de serviço percebido, dentro de uma escala de quarto pontos que variavam desde 
o conceito “concordo” até o conceito “discordo totalmente”. Para este tamanho de amostra, 
foi verificado que foram classificados com níveis superiores aqueles serviços com aspectos 
tangíveis (aparência, instalações, funcionários e facilidade de compreensão da sinalização) e 
de forma geral a qualidade dos serviços prestados no aeroporto foram considerados pela 
autora como “alto”.  
 
2.8 Bandeira e Correia (2008)  
Com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços em terminais, estes autores aplicaram 
pesquisa diretamente com os passageiros e definiram o número da amostra utilizando o 
método proposto por Rea e Parker (2000). No total foram entrevistados 270 passageiros no 
último trimestre de 2006 até o último trimestre de 2007. 
 
Inicialmente, estes autores fizeram um levantamento bibliográfico para listar os indicadores 
de qualidade em um terminal, os quais foram avaliados pelos passageiros numa escala de 1 a 
5 pontos. Em seguida, foram definidas como atividades de estudo aquelas relacionadas com o 
fluxo dos passageiros no embarque e, por fim, foram aplicadas pesquisas coletando dados no 
Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro/Guarulhos (SP). 
 
Como resultados desta pesquisa, Bandeira e Correia (2008), argumentaram que aqueles 
indicadores de “prioridade extrema” e relevantes para o gerenciamento aeroportuário são: 
espaço para veículos na área de meio fio, entretenimento na área de sala de embarque e preços 
praticados na área de concessões. Os indicadores com nível de prioridade alta foram aqueles 
relacionados ao tempo de processamento do check-in. Aqueles de baixa prioridade foram: a 
segurança na área de acesso ao estacionamento, disponibilidade de carrinhos para bagagem, 
assentos, limpeza dos banheiros e qualidade do display de informações no saguão. A 
recomendação apontada ao final da pesquisa, aconselha que a administração aeroportuária 
realize, periodicamente, avaliações desses indicadores com intuito de obter uma melhoria 
contínua dos serviços oferecidos no terminal. 
 
2.9  Bandeira et al (2008) 
Para obter medida global do nível de serviço oferecido no Aeroporto Internacional Pinto 
Martins (Fortaleza), Bandeira et al (2008) compararam dados obtidos através da satisfação 
dos passageiros em relação ao serviço prestado na época de suas pesquisas (2006 e 2007) com 
informações de pesquisas anteriores. Ainda tinham como objetivo identificar os componentes 
do terminal que são de maior importância sob a ótica dos passageiros. 
 
O tamanho da amostra foi definido a partir dos mesmos parâmetros adotados por Magri e 
Alves (2003) e foram entrevistados 100 usuários. Alguns dados sobre o perfil do passageiro 
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foram coletados, a saber: gênero, faixa etária, renda familiar, companhia aérea, tipo de 
viagem, motivo da viagem e freqüência de viagens no aeroporto de estudo. Para analisar a 
amostra coletada e verificar o grau de importância dado pelos passageiros para as variáveis de 
estudo, os autores aplicaram o método AHP - Analytic Hierarchy Process, alegando ser 
possível por meio desta técnica obter o peso da importância 
 
Quanto aos resultados da pesquisa, foi verificado que a área do check-in é aquela de maior 
relevância para o passageiro e em seguida a sala de embarque é a mais relevante. Bandeira et 
al (2008) compararam os resultados com aqueles apresentados por Magri e Alves (2003) e 
constataram que a média de notas para o “conforto do saguão” teve uma queda de 22%. Para 
o quesito “conforto da sala de embarque”, a queda de pontuação foi de 18% e o “tempo de 
processamento do check-i” apresentou uma queda de 12%. O que foi ressaltado é que em 
2006 e 2007, quando a pesquisa foi realizada, o aeroporto de estudo apresentava uma 
demanda superior à capacidade do terminal e o nível de serviço apresentou índices inferiores 
ao ano da pesquisa realizada em 2003. Decorrente dos resultados de suas pesquisas, Bandeira 
et al (2008) apresentam como recomendação, avaliar no aeroporto de estudo aqueles 
indicadores que foram considerados como críticos: tempo de processamento de check-in, 
conforto e atendimento na sala de embarque. 
 
3 REVISÃO GERAL 
De 1998 até 2008, os padrões de qualidade e nível de serviço já foram analisados em quatorze 
importantes terminais aeroportuários brasileiros. Na Tabela 7 nota-se um aspecto positivo dos 
estudos os quais incluíram aeroportos com expressivos movimentos de passageiros no ano de 
pesquisa. 
 

Tabela 7: Posição dos aeroportos (movimento pax/ano) para o ano de aplicação das 
pesquisas. Fonte: INFRAERO (2009). 

Pesquisas realizadas (códigos descritos abaixo) e ano de aplicação da pesquisa 
a* b* c* d* e* f* g* h* i* 

Aeroporto 
** 

1998 2003 2004 2004 2006 2007 2004 2007 2007 
SBBE  15° 15°       
SBBR  3° 3°  3°     
SBCF      8°    
SBCT  10° 10°  9°     
SBFL     14°     
SBFZ  11°°°° 11°°°°  10°°°°    10°°°° 
SBGL     4°     
SBGR **   2°°°° 1°°°°  1°°°° 1°°°°  
SBMO     19°     
SBPA  8° 8°       
SBRF     8°     
SBRJ     11°     
SBSP     2°     
SBSV  6° 6°  5°     

* Em que: (a) Spoljaric (1998), (b) Magri (2003), (c) Medeiros (2004), (d) Correia e Wirasinghe (2006), (e) 
Ronzani e Correia (2007), (f) Garcia (2007), (g) Correia e Wirasinghe (2008), (h) Bandeira e Correia (2008) e 
(i) = Bandeira et al (2008). ** Aeroportos conforme código ICAO. ** Dado não encontrado. 

 
Também é possível verificar que, entre os aeroportos selecionados como estudo de caso, o 
Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro (Guarulhos - SBGR) foi 
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escolhido cinco vezes e o aeroporto de Fortaleza (SBFZ) foi mencionado em quatro das nove 
pesquisas aplicadas nos últimos dez anos. Já um dos aeroportos mais movimentados do país, o 
Aeroporto Internacional de Congonhas (São Paulo), foi analisado somente em uma das 
pesquisas. 
 
As Tabelas 2 e 3 mostram um resumo geral comparando os principais resultados obtidos nas 
pesquisas dos aeroportos analisados com maior freqüência (SBGR e SBFZ). 
 

Tabela 8: Resultados para o Aeroporto de Guarulhos no decorrer dos anos. 
Ano SBGR: Resultados obtidos pela percepção dos passageiros entrevistados 

1998 

• Check-in: Notas superiores a 4 para os quesitos: tempo espera em fila, organização da fila, 
visualização dos balcões, atenção e cortesia do funcionário. 

• Conexão: a maioria dos entrevistados classificou o serviço como “bom” ou “ótimo”. 
• Embarque: grande parte dos entrevistados não estava satisfeita com a oferta de serviços de 

alimentação e comércio dentro das áreas restritas. 
• Desembarque: a maioria dos passageiros avaliou o serviço como “ruim” indicando que poderia 

haver problemas com imigração e alfândega. 
• Principais críticas foram para os quesitos: preço, qualidade e variedade (alimentação e comércio) e 

lotação das salas de embarque. 

2004 • Foi analisado o check-in e a maioria das notas dadas pelos passageiros para as categorias: tempo de 
espera, tempo de processamento e espaço disponível foi “4” (nível de serviço “B”). 

2006 

•  Para o passageiro acessando o aeroporto através do estacionamento e conexão o  nível de serviço foi 
classificado como “D”, indicando que este aeroporto apresenta severas dificuldades de orientação do 
passageiro. Apenas para o passageiro acessando o aeroporto pela via de embarque (meio fio) a 
classificação ficou com um índice “C”.  

2007 

•  Indicadores relevantes para o gerenciamento aeroportuário: espaço para veículos na área de meio 
fio, entretenimento na área de sala de embarque e preços praticados na área de concessões. Os 
autores aconselham que a administração aeroportuária realize, periodicamente, avaliações desses 
indicadores com intuito de obter uma melhoria contínua dos serviços oferecidos no terminal.  

Fonte: Spoljaric (1998), Correia e Wirasinghe (2006), Ronzani e Correia (2007) e Bandeira e Correia (2008). 

Tabela 9: Resultados para o Aeroporto de Fortaleza no decorrer dos anos. 
Ano SBFZ: Resultados obtidos pela percepção dos passageiros entrevistados 
2003 •  Atividades de embarque: tiveram a maioria dos quesitos de estudo avaliados com o conceito “bom”. 

2004 • Em relação à área existente do TPS, o nível de serviço deste terminal foi classificado como 
“regular". 

2006 

•  Para todas as formas de acesso ao terminal (estacionamento, meio fio e conexão), a orientação deste 
aeroporto foi classificada como “D”, pois apesar de ser um aeroporto de pequeno porte (comparado 
aos demais de estudo), algumas variáveis apresentaram valores diferentes dos padrões 
recomendados.  

2007 
• A média de notas para o conforto do saguão teve uma queda de 22%, para o quesito conforto da 

sala de embarque, a queda foi de 18% e o tempo de processamento do check-in apresentou uma 
queda de 12%, ao comparar com os dados de 2003. 

Fonte: Magri (2003), Medeiros (2004), Ronzani e Correia (2007) e Bandeira et al (2008). 

 
Quando a coleta de dados foi feita por meio de entrevistas com passageiros, com exceção das 
pesquisas de Spoljaric (1998), foram selecionadas para análise somente as atividades de 
embarque dos terminais. Uma vez que, os passageiros estão na sala de embarque apenas 
aguardando o embarque na aeronave, isso facilita a abordagem dos entrevistados. Ao 
contrário, no desembarque a aplicação de questionários é dificultada, pois muitos dos 
passageiros têm pressa em retirar suas bagagens e sair do aeroporto e, desta forma, a pesquisa 
fica propensa a não obter uma amostra de tamanho significante. Quanto ao número de 
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passageiros entrevistados verificou-se que houve uma variação desde 20 até 947 passageiros 
abordados, sendo que, alguns pesquisadores tiveram o cuidado de estabelecer o tamanho ideal 
da amostra ao aplicar fórmulas encontradas na literatura. Em relação aos métodos, diferentes 
ferramentas de análises foram adotadas como apresenta a Tabela 10. O que se constata é que, 
para a maioria dos estudos revisados, ao final eram apresentadas algumas sugestões de 
melhoria do serviço oferecido nos terminais de análise, porém, poucos estudos incluíram 
recomendações numéricas e que pudessem ser empregadas em outros aeroportos. 

Tabela 10: Comparação entre as abordagens dos estudos revisados. 
Pesquisadores  e 

Ano  
Fluxo de 
análise 

Tamanho 
amostra 

Nro. de 
aeroportos  

Método de análise de 
dados 

Recomendação 
numérica? 

Spoljaric  
(1998) 

embarque, 
desembarque 

e conexão 
275 01 Escala SERVQAL não 

Magri  
(2003) 

embarque 947 06 Análise estatística não 

Medeiros 
(2004) 

embarque e 
desembarque 

-- 06 
Comparação de métodos 
existentes na literatura 

sim 

Correia e 
Wirasinghe (2006) 

embarque 120 01 
Escala psicométrica e 
Análise de regressão 

sim 

Ronzani e Correia 
(2007) 

embarque 83 11 Análise multivariada sim 

Garcia   
(2007) 

embarque 20 01 Escala SERVQAL não 

Correia e 
Wirasinghe (2008) 

embarque 120 01 
Sucessivas categorias e 

Análise de regressão 
sim 

Bandeira e Correia 
(2008) 

embarque 270 02 
Média ponderada para 

índice de qualidade 
não 

Bandeira et al 
(2008) 

embarque 100 01 Método AHP não 

 
Em relação às recomendações para nível de serviço, sabe-se que muitas organizações e instituições apresentam 
manuais e guias para aeroportos, como apresenta a Tabela 11.  
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Tabela 11. Manuais existentes. 
Instituição Recomendações do Manual  e Algumas Críticas 

ICAA  (1979) 
International Civil 

Airport 
Association 

Apresenta um número limitado de índices de nível de serviço. Tais índices são  
relacionados somente com m2 por ocupante para os seguintes componentes: check-in, 
espera, sala de pré-embarque, área para bagagens e pré-inspeção de partidas 
internacionais. O estudo não aponta os padrões de forma objetiva, pois apenas 
apresenta orientações e diretrizes gerais. 

FAA (1988) 
 Federal Aviation 

Administration 

As recomendações não estão relacionadas às categorias de nível de serviço e o manual 
é baseado em estatísticas feitas nos aeroportos dos EUA, com alto volume de tráfego. 
A própria FAA menciona que para utilizar este manual em outros aeroportos é 
necessário fazer adaptações. Logo, para utilizar este manual, em aeroportos brasileiros, 
ajustes são necessários. 

IATA (1995) 
International Air 
Transportation 

Association 

Elaborado para complexos aeroportos internacionais, não é direcionado para 
aeroportos domésticos e foi desenvolvido com dados de aeroportos ingleses. As 
recomendações de nível de serviço estão graduadas em 6 pontos (A até F) e 
relacionadas com tempo e espaço, restringindo a aplicação de análise em outras 
variáveis. Os índices são  recomendados para aeroportos com alto tráfego de 
passageiros e para a utilização deste manual em aeroportos brasileiros devem ser feitas 
adaptações. 

INFRAERO  
(1998) 

O método está relacionado com nível de serviço, numa escala de “1 a 4”, para o 
dimensionamento de componentes de TPS. Apresenta dificuldades de utilização, pois 
requer uma grande quantidade de dados a serem aplicados nas fórmulas, os quais não 
estão disponíveis para a maioria dos aeroportos brasileiros. A escolha de tais dados 
pode ocasionar variações de resultados. 

ACI (2000) 
Airports Council 

International 

O manual é focado no processo e no fluxo de passageiros, incluindo informações sobre 
qualidade ISO. A ACI argumenta que a investigação de nível de serviço, em relação ao 
tempo e ao espaço, deve ser amplamente utilizada em aeroportos. 

ACCC (2008) 
 Australian 

Competition and 
Consumer 

Commission 

Trata-se de um guia para monitorar a qualidade do serviço em aeroportos e indica que 
a redução na qualidade do serviço pode causar atrasos e congestionamentos associados 
aos tempos maiores de processamento e espera em fila. O estudo não aponta os 
padrões de forma objetiva, pois apenas apresenta orientações e diretrizes gerais. 

 
Sendo as atividades de um aeroporto dinâmicas e com características próprias, os guias e 
manuais desenvolvidos e direcionados para serem utilizados em todos os aeroportos são 
questionáveis e geram incertezas, portanto, os mesmos devem ser adaptados para a situação 
real de cada aeroporto (Fayez et al, 2008). Nos estudos revisados notou-se o esforço de alguns 
pesquisadores em propor recomendações adaptadas à realidade dos aeroportos brasileiros. Na 
Tabela 12 são apresentados os índices recomendados nos estudos analisados. Reforça-se que, 
nesta tabela, estão descritos somente aqueles valores que foram recomendados para o nível de 
serviço de atividades operacionais de aeroportos com perfil de tráfego internacional.   
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Tabela 12: Comparação entre recomendações de LOS apresentadas pela IATA (1995) e nos 

estudos analisados. 
Padrões de LOS Quesito Variável  de análise 

e Unidade  
Recomendação 

A B C D E 
Vistoria 

(Passaporte) 
Espaço (m2/pax) Medeiros (2004) 1,2 1,0 0,8 -- -- 

Fila (m/pax na fila) Alves (1981) 0,7 0,6 0,5 0,4 -- 

Número máximo de 
pax na fila/balcão 

Medeiros (2004) 8 10 12 -- -- 

Tempo de espera 
(minutos) 

Correia e Wirasinghe (2006) < 1 1 - 17 17 - 34 34 -58 >58 

Tempo 
processamento (min) 

Correia e Wirasinghe (2006) < 1 1 - 14 14 - 20 20 - 25 >25 

Correia e Wirasinghe (2006) >6,2 
0,6 - 
6,1 

0,2 - 
0,6 

< 0,2 < 0,2 

Check-in 

Espaço (m2/pax) 
IATA (1995) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 

Nro máximo de 
pontos de decisão 

Ronzani e Correia (2007) 5 6 10 11 12 

Nro máximo de 
mudanças de nível 

Ronzani e Correia (2007) 0 1 2 2 3 

Fluxo de 
embarque 

(meio fio até 
gate) Nro máximo de links 

entre as atividades 
Ronzani e Correia (2007) 11 14 24 28 31 

Medeiros (2004): (assentos 
por % de pax) 

25 15 10 -- -- Assentos (% do nro 
de usuários e nro de 
assentos por pax) Correia e Wirasinghe (2008): 

(nro assentos por pax)  
>4,5 

1,3 - 
4,5 

0,4 - 
1,3 

0,1 - 
0,4 

< 0,1 

Alves (1981) 2,25 1,8 1,45 1,3 -- 

Medeiros (2004) 2,5 2,0 1,6 -- -- 

Correia e Wirasinghe (2008) -- >2,0 
0,5 - 
2,0 

0,2 - 
0,5 

< 0,2 

 
Sala de 

Embarque 
Espaço (m2/pax) 

IATA (1995) 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 

Alves (1981) 1,9 1,6 1,3 1,1 -- 

Espaço (m2/pax) 
Medeiros (2004) 2,0 1,8 1,5 -- -- 

Saguão de 
Desembarque 

Assentos (% do nro 
de usuários) 

Medeiros (2004) 15 10 5 -- -- 

Alves (1981) 2,0 1,6 1,2 0,9 -- 
Restituição 

de Bagagens 
Espaço (m2/pax) 

Medeiros (2004) 2,0 1,6 1,3 -- -- 

Área de 
Alfândega 

Espaço (m2/pax) Medeiros (2004) 1,5 1,2 0,9 -- -- 

 
Como já mencionado na Tabela 11, as recomendações apresentadas pela IATA (1995) 
restringem a avaliação do nível de serviço as variáveis “tempo” e “espaço”, além disso, os 
índices tiveram como base os dados de aeroportos dos EUA, com alto volume de passageiros. 
As primeiras adaptações à situação brasileira são apresentadas na década de 80 quando 
valores de nível de serviço recomendados para aeroportos brasileiros são relacionados com 
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“dimensão”. O que se verifica, desde então, é que as recomendações para os terminais de 
passageiros aeroportuários brasileiros foram feitas, com maior freqüência, em relação a 
variável “espaço”. O parâmetro “assento” também foi mencionado em duas pesquisas, porém, 
as unidades de medida foram diferentes. Além disso, os valores numéricos propostos se 
diferem e quanto à escala de graduação do LOS, alguns pesquisadores consideram três, outros 
quatro e cinco pontos de classificação.  
 
Estas considerações supracitadas indicam dificuldade tanto para comparar de forma mais 
apurada as recomendações propostas, quanto para o planejador e gerente de aeroportos julgar 
e aceitar aquela que seria de melhor aplicação no aeroporto de sua responsabilidade. Verifica-
se a necessidade de rever as recomendações até então propostas e calibrar dados para a época 
atual para que as mesmas possam ser utilizadas. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De uma forma geral, nota-se que as primeiras recomendações de nível de serviço para 
aeroportos brasileiros já alcançam quase 30 anos de elaboração e ajustes são necessários, pois 
o movimento de passageiros deste período até os tempos atuais tem sofrido grande 
modificação. Os estudos mais atuais foram realizados nos últimos 5 anos e, embora grande 
parte menciona apenas sugestões, observou-se o esforço de alguns pesquisadores em inferir 
recomendações numéricas para algumas variáveis de nível de serviço. Algumas pesquisas 
apresentaram índices e parâmetros além daqueles indicados pela IATA (1995), mas apesar do 
extensivo empenho em avaliar os principais aeroportos brasileiros, percebe-se a falta de 
incluir nas recomendações outros quesitos considerados como importantes sob o ponto de 
vista dos passageiros (como por exemplo: orientação, conforto, segurança, tempo de espera e 
atendimento, entre outros). Ressalta-se a necessidade de unificar as recomendações para que, 
agências reguladoras e administradores aeroportuários brasileiros, possam adotar as mesmas 
de forma simples e evitando incertezas. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta algumas abordagens para quantificar o retorno de investimento esperado com o 
desenvolvimento e a implantação de sistemas de tecnologia de informação, em aplicações de transporte aéreo. 
São apresentadas metodologias desde as mais básicas, como as chamadas de análise benefício/custo, até as mais 
elaboradas, como a Economia Aplicada da Informação, incluindo também as análises baseadas em simulação. O 
conceito de medição, expresso como o processo de reduzir incertezas é o tópico central do artigo. Associado a 
isso, também é explorado o conceito de valor de informação, usado como teste de justificativa para o esforço a 
ser despendido em medições e estimativas. 
 
ABSTRACT 
This paper presents some approaches to quantify the expected return of investment in the development and 
deployment of technological systems in air transportation applications. Methodologies are presented, from the 
most basic ones, such as the so called cost-benefit analysis, up to the most elaborated ones, such as Applied 
Information Economics, including also the ones based on simulation. The concept of measurement, expressed as 
the process of reducing uncertainties, is the central topic of this paper. Associated to this, the concept of value of 
information is explored, used as justification test for the effort to be spent in measurements and estimates. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O objetivo deste documento é proporcionar uma visão geral de como quantificar o retorno de 
investimento (ROI – Return Of Investment) esperado com a implantação de sistemas de 
tecnologia de informação, com enfoque principal em sistemas relacionados ao Gerenciamento 
de Tráfego Aéreo (ATM), mesmo quando a decisão de investimento envolve fatores 
considerados “intangíveis”. 
 
A decisão de investir ou não no desenvolvimento e/ou implantação de um sistema de 
tecnologia é baseada em quais benefícios serão obtidos com sua utilização. De um lado, é 
preciso fazer a estimativa do montante a ser investido e, de outro, é preciso estimar o 
benefício total de ter o sistema em funcionamento. Assim, a comparação entre essas duas 
estimativas será um fator essencial na decisão de investimento. Quanto maior a abrangência 
de um projeto de TI, a obtenção das estimativas demandará mais esforço, e por isso são 
buscadas técnicas que orientem essa tarefa. 
 
1.1 Decomposição: Dividir para Conquistar 
Normalmente, uma análise Benefício/Custo, ou Custo/Benefício, conforme a preferência de 
expressão, é feita em forma de caso de negócio (business case). A necessidade da elaboração 
do caso de negócio vem do fato que tanto o montante de custos como o de benefícios não são 
diretamente observáveis. Assim, busca-se decompor os montantes a serem estimados em itens 
mais diretamente observáveis. 
Um dos exemplos clássicos de decomposição de problema é aquele que o físico nuclear 
Enrico Fermi (1901-1954), ganhador do Prêmio Nobel em Física de 1938, explicava aos seus 
alunos: “Como estimar o número de afinadores de piano em uma cidade?”. Algumas 
respostas simples e eficazes seriam “olhar na lista de classificados”, ou “procurar a 
associação de classe”. Entretanto, o que Fermi queria ensinar era como fazer estimativas 
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quando não há referências diretas e, assim, explorava a idéia de que os alunos já sabiam algo 
sobre a quantidade em questão. Então ele começaria pedindo para estimar outras coisas sobre 
pianos e afinadores que, mesmo que incertas, seriam mais fáceis de estimar. Isso incluiria a 
população da cidade, o número máximo de pessoas por domicílio, a porcentagem de 
domicílios com pianos regularmente afinados (por exemplo, não mais que 10%, mas não 
menos que 3%), a freqüência requerida de afinação (talvez 1 por ano, na média), quantos 
pianos um afinador pode afinar num dia, e quantos dias num ano um afinador trabalha. O 
resultado seria então computado: 
 
Afinadores na cidade = População / pessoas por domicílio 
 × porcentagem de domicílios com pianos afinados 

regularmente 
 × afinamentos por ano  
 / afinamentos por afinador por dia 
 / dias de trabalho por ano 

 
Quando os alunos faziam essas estimativas, e depois comparavam ao número real, obtido da 
lista telefônica, ficavam surpresos de quanto o resultado ficava próximo. Se, por um lado, 
ainda havia um erro considerável, por outro já era um grande avanço em relação ao 
pensamento “Como alguém poderia adivinhar isso?”, que era a reação inicial da maioria. 
E então ele finalizaria com uma de suas frases famosas “—A ignorância nunca é melhor que o 
conhecimento”. Questões ao estilo Fermi são usadas por muitos consultores de negócios para 
fazer estimativas de mercado, pois são freqüentes as situações em que não é possível, ou ao 
menos não é fácil, encontrar dados para fazer estimativas diretas. 
 
1.2 Organização Deste Artigo 
Após esta seção introdutória, a Seção 2 apresenta a necessidade de se reduzir incertezas nas 
estimativas, incluindo a definição de medição e porque esse conceito é importante, tanto para 
a ciência quanto para os negócios. Na Seção 3 se encontra uma explicação sobre a 
metodologia chamada Economia Aplicada da Informação, que visa obter informações 
quantitativas que influenciam as decisões de investimento. Após isso, a Seção 4 apresenta 
alguns exemplos de quantificação de benefícios em novos sistemas ATM, com base na 
realização de simulações, e a Seção 5 explica a presença da subjetividade nas análises de 
benefícios, como reduzi-la, incluindo um exemplo relacionado a opiniões de controladores de 
tráfego aéreo. Por fim, a Seção 6 traz os comentários finais, e a Seção 7 a lista de referências. 
 
2 O CONCEITO DE MEDIÇÃO 
Do ponto de vista científico, o conceito de medição pode ser definido da seguinte forma: 

Medição é um conjunto de observações que reduz a incerteza onde o resultado pode ser 
expresso como uma quantia. 

Assim, é importante notar que não se pretende eliminar a incerteza, mas sim reduzi-la. Se 
medir uma quantia consistisse em eliminar completamente a incerteza sobre essa quantia, 
poucas coisas seriam realmente mensuráveis. Quando um físico deseja medir a massa de uma 
partícula, existe um erro considerável associado aos instrumentos utilizados. Quando um 
atuário deseja medir o risco de certo contrato de seguro, é preciso utilizar uma boa dose de 
imaginação para elaborar cenários, mesmo que isso se apóie no conhecimento de 
especialistas. Essa definição científica de medição veio a ser reforçada pelo engenheiro 
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americano Claude Shannon que, na década de 1940, desenvolveu a Teoria Matemática da 
Informação, que tanto contribuiu para o desenvolvimento das telecomunicações modernas. 
Esse ponto de vista de “redução de incerteza” é crítico para o sucesso dos negócios. Grandes 
decisões são feitas sob um estado de incerteza, tais como aprovar ou não um grande projeto de 
TI ou o desenvolvimento de um novo produto. Para fazer melhores decisões, é preciso 
encontrar maneiras de reduzir a incerteza e, desde que o custo dessa redução de incerteza se 
justifique, ela deve ser realizada. Mesmo assim, coloca-se a objeção de que determinados 
fatores envolvidos na decisão são considerados intangíveis e, somente por esse fato, não são 
mensuráveis. 
 
2.1 É possível medir o intangível? 
Existem dois significados comumente usados para o termo “intangível”. O primeiro diz 
respeito a coisas que, apesar de não serem literalmente tangíveis (não estão presas a uma 
forma material), mesmo assim podem ser medidas. Coisas como tempo, orçamento, 
propriedade de patentes, software, etc., são exemplos de coisas que não se pode tocar mas, 
mesmo assim, podem ser medidas com grande precisão. Por outro lado, o segundo significado 
do termo “intangível” diz respeito a coisas que não podem ser medidas de forma nenhuma e, 
segundo Hubbard (2007) argumenta, esse é um significado impróprio do termo. 
 
No mundo empresarial, temos alguns exemplos de conceitos que são frequentemente 
associados ao significado impróprio de “intangível”: 

- Flexibilidade para criar novos produtos; 

- Risco de fracasso em um projeto de TI; 

- O impacto de uma política governamental em um setor de atividade; 

- A produtividade da pesquisa; 

- O valor da informação; 

- Qualidade; 

- Imagem pública da companhia; etc. 

Cada um desses exemplos pode ser altamente relevante para decisões em uma companhia. 
Mesmo assim, se for utilizado o significado impróprio do termo “intangível”, ou seja, de que 
esses itens não podem ser medidos, as decisões serão realizadas com muito menos 
informações do que se poderia realmente obter. Dessa maneira, pode se ignorar fatores 
importantes, em favor de economias de pouca monta, simplesmente porque essas últimas são 
mais fáceis de medir. O livro de Hubbard (2007) fornece argumentos defendendo a idéia de 
que: 

1. Intangíveis que parecem ser completamente intratáveis podem ser medidos. 

2. Sua medição pode ser feita de maneira economicamente justificável. 

O referido autor desenvolveu um método denominado “Economia Aplicada da Informação” 
(Applied Information Economics – AIE), justamente para dar suporte a decisões de negócios 
que envolvem fatores que, de alguma forma, podem ser considerados “intangíveis”. 
 
3 ECONOMIA APLICADA DA INFORMAÇÃO 
AIE é um método de análise de decisão que se utiliza de outros métodos estabelecidos, com 
enfoque quantitativo, e que permite o tratamento de informações incertas e difusas, de 
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maneira a reduzir a incerteza final sobre uma decisão. Esse método foi desenvolvido 
principalmente para decisões envolvendo investimento em TI, utilizado pela primeira vez em 
1995, e desde então tem sido aplicado em diversas empresas e organizações de porte. De 
maneira simplificada, a AIE trata de quatro áreas (HUBBARD, 2007): 

1. Como modelar um estado atual de incerteza; 

2. Como computar o que mais deveria ser medido; 

3. Como fazer medições de maneira economicamente justificável; 

4. Como tomar uma decisão. 

Para ter uma compreensão um pouco mais detalhada do processo AIE, apresenta-se a Fig. 1. 
 

 
 

Fig. 1: A abordagem da Economia Aplicada da Informação (AIE). 

  
A grande vantagem do método AIE é proporcionar um valor quantitativo do ganho estimado, 
seja em valores monetários, seja em função de qualquer outro indicador quantitativo, como 
produtividade, porcentagem de mercado, taxa de acidentes, etc. É preciso notar, nesse 
contexto, a importância atribuída ao valor da informação. 
 
3.1 O Valor da Informação 
O valor esperado da informação (Expected Value of Information – EVI) pode ser definido 
como a redução na perda esperada de oportunidade (Expected Opportunity Loss – EOL). 
Mais precisamente, definimos 
 
Perda Esperada de Oportunidade (EOL) =  

chance de se trabalhar com hipóteses errôneas  
× custo de se trabalhar com hipóteses errôneas. 
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Dessa maneira, o EVI é o quanto a posse de uma dada informação pode reduzir a EOL. Para 
compreender melhor esses conceitos, pode ser usado o seguinte exemplo. 
Suponha que será tomada uma decisão de se adicionar uma ferramenta de automação de 
Controle de Tráfego Aéreo (ATC – Air Traffic Controller). O custo de se desenvolver a 
ferramenta é de $ 5 milhões. Mas existe a chance de que os controladores não utilizem essa 
ferramenta. Caso a ferramenta seja eficaz e seja realmente utilizada, será estimada uma 
economia de $ 40 mi ao ano, considerando o menor custo operacional para as companhias 
aéreas, e a eliminação da necessidade de contratar mais controladores. Caso a ferramenta de 
automação seja ineficaz, a perda será o custo de desenvolvimento, ou seja, $ 5 mi. Suponha 
que especialistas de ATC tenham estimado que existe uma chance de 60% de que a 
ferramenta seja eficaz, e 40% de que ela falhe. Tal situação é apresentada na Tabela 1. 
 

Tabela 13: Exemplo simples de perda de oportunidade. 
 Ferramenta eficaz Ferramenta ineficaz 

Chance de sucesso 60% 40% 
 Economias estimadas 
Desenvolver ferramenta + $ 40 milhões – $ 5 milhões   
Rejeitar desenvolvimento $ 0,0 $ 0,0 

 
A decisão de aprovar o desenvolvimento terá como hipótese errônea que a ferramenta vai 
funcionar, ou seja, a chance de que isso ocorra é 100% – 60% = 40%. Complementarmente, a 
decisão de rejeitar o desenvolvimento terá como hipótese errônea a suposição de que a 
ferramenta vai falhar, e portanto a probabilidade de que isso ocorra é de 60%. 
 
Usando a definição de EOL, temos que computá-la para os dois casos: 

Perda Esperada de Oportunidade se aprovar desenvolvimento =   
Chance de a ferramenta falhar × custo de desenvolvimento = 
40% × $ 5 mi = $ 2 mi. 

Perda Esperada de Oportunidade se rejeitar o desenvolvimento =  
 Chance de a ferramenta ter sucesso × economia perdida =  
 60% × $ 40 mi = $ 24 mi. 

 
Sendo assim, assumindo que haja engano sobre hipóteses, o custo estimado do engano está 
entre $ 2 mi e $ 24 mi. Seguindo esse raciocínio, o valor esperado de uma informação que 
elimine incertezas seria de $ 2 mi, pois, com ela, a perda pode ser revertida ou limitada ao 
mínimo. Isso significa que, caso sejam gastos $ 2 mi num estudo prévio de eficácia da 
ferramenta de automação, haveria dois cenários possíveis: 

1. Chegar à conclusão de que a ferramenta não será eficaz (isto é, as economias 
estimadas não serão superiores a $ 5 mi) e, assim, não se gasta nada com o 
desenvolvimento, mas somente com o estudo prévio. A perda se limitaria somente 
ao custo do estudo prévio. 

2. Chegar à conclusão de que a ferramenta será eficaz (isto é, o aumento estimado no 
faturamento será superior a $ 5 mi) e, assim, proporcionará uma economia que 
supere o custo de desenvolvimento. 

Portanto, seria justificável gastar até $ 2 mi em um estudo prévio sobre a eficácia dessa 
hipotética ferramenta de automação.  
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Colocando o problema dessa forma, assumimos simplificadamente que o estudo eliminará 
incertezas, o que dificilmente seria possível. Por isso se diz que $ 2 mi é o valor esperado da 
informação perfeita. Na prática, o estudo prévio apenas reduziria as incertezas, e como a 
informação não é perfeita, o seu valor esperado seria algo entre $ 0 e $ 2 mi, o que poderia 
ser estimado com um pouco de análise baseada em distribuições probabilísticas. 
 
3.2 A inversão da medição 
Ocorre um fenômeno interessante, relacionado ao valor esperado da informação. Uma análise 
da aplicação da AIE em 20 grandes decisões de investimento em TI mostrou que cada um 
desses casos começava com uma quantidade de variáveis entre 40 e 80, tais como custos de 
desenvolvimento inicial, taxa de adoção de tecnologia, melhoria de produtividade, 
crescimento de faturamento, etc. Para cada um desses casos, foi feita uma análise simples para 
determinar o valor de informação de cada variável, e o padrão observado entre os projetos foi 
o seguinte: 

• A grande maioria das variáveis tinha um valor de informação nulo ou desprezível. Isto 
é, o nível atual de incerteza sobre aquela variável podia ser simplesmente aceito, e não 
havia necessidade de medições adicionais. 

• As variáveis que tinham alto valor de informação eram aquelas que o cliente nunca 
media e, além disso, essas variáveis estavam completamente ausentes das análises 
Benefício/Custo anteriores. 

• As variáveis com as quais os clientes gastavam mais tempo medindo eram 
normalmente aquelas com o um valor de informação muito baixo (inclusive zero). 

O artigo publicado na revista CIO Magazine em 1999, entitulado “The IT Measurement 
Inversion”, esse fenômeno foi relatado, e pode ser resumido conforme a Fig. 2. 
 
Por causa dessa tendência à inversão, é preciso ser bastante criterioso ao realizar análises de 
investimento, sempre que possível realizando análises de valor de informação para cada 
variável considerada. 
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• Custos de longo prazo (manutenção, treinamento, etc.) 
• Redução de custos excluindo produtividade do funcionário 

(energia, matéria prima, custos de capital, etc.) 
• Produtividade do funcionário 
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• Finalização de projeto (chance de cancelamento, data de 
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Fig. 2: A Inversão da Medição. 

 

3.3 Comentários sobre AIE 
Além da análise do valor da informação, a AIE recomenda o uso de outras técnicas para 
obtenção, descoberta e interpretação de informações, tais como Monte Carlo, Teoria Moderna 
de Portfólio (MPT), entre outras, cada qual aplicável às características específicas de cada 
projeto. 
 
Como qualquer método de Análise, a AIE tem vantagens e desvantagens. Em relação às 
análises tradicionais, como Benefício/Custo em forma de caso de negócio, ela proporciona as 
seguintes vantagens: 

• Verificação do valor de cada peça de informação; 

• Tratamento de informações com faixas de incerteza, com a propagação dessas 
incertezas ao longo da análise; 

• Quando são necessárias opiniões de especialistas, ela exige um processo de 
“calibração” para reduzir erros pessoais de interpretação; 

• Todos os fatores são convertidos para termos econômicos ou quantias objetivas, 
possibilitando o emprego de métodos de otimização, e isso contrasta com as técnicas 
baseadas em scores subjetivos. 

Por outro lado, essas são suas desvantagens: 
• Exige certo treinamento específico dos especialistas que contribuem para a análise; 

• Ela não garante que algum fator importante seja esquecido (o que também ocorre com 
as metodologias tradicionais); 

• Certas inconsistências às quais estão sujeitas o método Monte Carlo podem ser 
trazidas para a análise; 

• A calibração de especialistas não elimina todas os erros de interpretação pessoal; 

• O uso da Teoria Moderna de Portfólio ocorre de forma limitada, pois nem sempre é 
possível ter um grupo significativo de cenários para formar um portfólio. 

De uma maneira geral, a metodologia AIE pode ser considerada útil e eficaz, porém tem um 
custo de execução maior que as análises tradicionais de Benefício/Custo. Para que isso não 
seja um fator impeditivo, é possível utilizar seus princípios mais essenciais de redução de 
incerteza, que são partes da metodologia, para realizar análises de negócio mais precisas. 
 
4 ANÁLISES BASEADAS EM SIMULAÇÃO 
À parte de metodologias abrangentes de análise de negócios como AIE, é possível quantificar 
benefícios específicos de novos sistemas ATM/ATC por meio de simulações. Elas permitem 
avaliar cenários específicos, como a adoção de novas regras de navegação, novos sistemas de 
rotas, e também o uso de ferramentas de automação. Pelo fato de o ATM ser um sistema 
complexo e ter grande dependência da decisão humana, a simulação é uma ferramenta 
insubstituível para se realizar análises de benefícios e custos. Sendo assim, podemos 
identificar dois tipos principais de simulação: 

1.  Simulação interativa, em que os operadores humanos operam com aeronaves e 
centros de controle virtuais; 
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2.  Simulação automática, em que os cenários são executados em modelos puramente 

computacionais, sem a intervenção de operadores humanos. 

No primeiro tipo de simulação incluem-se os sistemas que se assemelham fisicamente aos 
centros de controle ou aos cockpits de aeronave, nos quais controladores ou pilotos interagem 
como se estivessem em uma operação real, observando as mesmas temporizações e 
comportamento dinâmico das aeronaves. Tais sistemas de simulação são usados para 
treinamento de profissionais, além de servirem de avaliação de cenários fictícios. 
 
O outro tipo de simulação está baseado em modelos matemáticos e computacionais, nos quais 
se assumem regras para o comportamento do operador humano e, devido a essa substituição 
do operador humano por sistemas de regras (e, consequentemente à redução drástica ou total 
de detalhes de visualização), a velocidade da simulação depende somente do poder 
computacional requerido, possibilitando a análise de um número muito maior de cenários do 
que a simulação interativa. 
 
A escolha entre um tipo e outro de simulação dependerá dos objetivos almejados, e do nível 
do conhecimento que se tem do problema. Se o objetivo da simulação é analisar um grande 
número de cenários, e há pouco ou nenhum questionamento sobre o padrão de 
comportamento do operador humano, então a simulação automática, baseada em modelo, é 
mais eficiente. Por outro lado, se o comportamento do operador humano está no foco do 
questionamento, então a simulação interativa é mais recomendada. 
 
As próximas seções apresentam exemplos de análises baseadas em simulação, em que se 
busca analisar benefícios do uso de novas ferramentas de automação de ATM. 
 
4.1 Análise do Desempenho de CNS / ATM 
Chin e Melone (1999) fizeram um trabalho de quantificação de benefícios esperados com o 
novo conceito de CNS/ATM. Segundo eles, existia um consenso geral, entre a FAA (Federal 
Aviation Administration, EUA) e o mercado aeronáutico, sobre o enorme potencial de 
economia de tempo e recursos associado à redução de restrições de controle de tráfego aéreo. 
Para dar suporte a isto, a FAA investiu e está investindo bilhões de dólares para introduzir 
tecnologias CNS/ATM no espaço aéreo norte-americano. É esperado que, com a 
operacionalização destas novas características, os usuários poderão se beneficiar de melhores 
serviços, como trajetórias de cruzeiro otimizadas pelo vento de popa e movimentação mais 
eficiente nos aeroportos. 
 
O trabalho de Chin e Melone descreve os resultados de um estudo sobre a economia de 
combustível e emissões de poluentes, associadas à implementação planejada das novas 
características do NAS (EUA). O trabalho foi baseado em modelos de simulação e 
ferramentas de gerenciamento de bancos de dados. 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados da análise realizada por Chin e Melone. Nela estão 
presentes os valores de combustível gasto, além da emissão de poluentes, como óxido de 
nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e monóxido de carbono (CO), em milhares de libras-
peso por dia. 
 
A Erro! Auto-referência de indicador não válida. tem dois grupos de colunas.  O primeiro, 
o “Cenário Base”, contém os valores para o cenário tecnológico de 1996, com a quantidade de 
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tráfego variando entre os anos de 1996, 2005, 2010 e 2015. O segundo grupo, denominado 
“Melhorias CNS/ATM”, contém as diferenças para o cenário tecnológico CNS/ATM, para 
cada ano, em relação ao Cenário Base. As porcentagens neste último grupo de colunas 
determinam a diferença no consumo ou emissão da substância indicada em relação ao Cenário 
Base. Para exemplificar, o gasto de combustível no ano de 2015 seria 6,1% menor do que o 
gasto de combustível que decorresse do uso do cenário tecnológico base naquele ano. 
Convertendo-se esta diferença em dólares de 1998, isso representava aproximadamente 1 
bilhão de dólares por ano. 

Tabela 14: Resultados de consumo de combustível e emissão de gases para as modernizações 
do gerenciamento do tráfego aéreo (CHIN, MELONE, 1999). 

 Cenário Base Melhorias CNS/ATM 
Ano Combustível NOx CO HC Combustível NOx CO HC 
1996 305.805 3.712 3.772 754  
2005 351.964 4.708 4.373 854 -3,6% -7,0% -9,1% -11,2% 
2010 380.176 5.126 4.607 919 -5,5% -9,5% -11,9% -15,9% 
2015 399.157 5.399 4.706 937 -6,1% -9,9% -12,7% -18,0% 

 
No contexto de transporte aéreo, é importante observar que os benefícios apresentados só 
podem ser obtidos se for comprovado que o uso de trajetórias mais diretas não aumenta a 
probabilidade de ocorrência de acidentes. Como essas trajetórias mais diretas também exigem 
uso de novos equipamentos tanto em solo como a bordo das aeronaves, nos dias de hoje elas 
estão sendo gradualmente definidas e utilizadas ao redor do mundo. 
 
4.2 Sistema Colaborativo Multiagente 
O artigo de Oliveira et al. (2005), propõe um ambiente computacional para tomada de decisão 
colaborativa (CDM – Collaborative Decision Making). Os principais elementos do sistema 
são apresentados, incluindo os principais agentes de ATM, conforme ilustrado na Fig. 3. 

 

Fig. 3: Agentes do ambiente colaborativo ATM, e suas linhas de comunicação. 

Neste ambiente, existem algumas regras simples para interação e negociação de horários de 
vôos, que são seguidas pelos agentes. Cada um dos agentes tem estratégias e objetivos 
definidos, e procurará atingi-los por meio da interação com os outros agentes. Não há uma 
hierarquia entre os participantes, mas simplesmente cada um tem um serviço distinto a ser 
prestado. 
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A presença dos agentes Roteador e Sincronizador, além de um banco de dados de alto 
desempenho, embutido no grupo ATCS, e componentes de manipulação de mensagens junto 
aos agentes, são elementos chave para que os agentes possam participar de maneira 
colaborativa e confiável. O funcionamento de cada um desses elementos e os padrões de 
interação são apresentados no artigo, em forma de casos de uso. 
 
Esse ambiente colaborativo foi definido apenas de forma conceitual, no artigo de 2005, e 
posteriormente um protótipo foi construído, e alguns experimentos realizados com ele, tendo 
sido apresentado no artigo de Oliveira et al. (2008). Contudo, antes mesmo de se construir o 
protótipo do sistema, no próprio ano de 2005 foi feita uma análise de benefícios estimados 
com a utilização do sistema. Sua lógica de funcionamento foi simulada por meio do RAMS 
Plus (Reorganized ATC Mathematical Simulator), um simulador de tráfego aéreo 
mundialmente reconhecido, com dados de entrada de um dia real de tráfego entre os 6 
principais aeroportos do Brasil, com origem ou destino aos aeroportos de Guarulhos ou de 
Congonhas, conforme a Fig. 4. 
 
Os resultados da simulação, associados aos dados de preços de combustível e de consumo das 
aeronaves, permitiu estimar o benefício anual de R$ 4.735.396,27, somente em economia de 
combustível, para os vôos selecionados com origem ou destino para Guarulhos e Congonhas. 
Esta análise não levou em conta os vôos provenientes ou destinados a aeroportos fora do 
cenário da Figura 4, o que exclui também os vôos internacionais. 
 
Esse estudo exigiu o uso de uma ferramenta sofisticada, o RAMS Plus, e também a 
elaboração de suposições sobre o funcionamento do ambiente computacional CDM, 
atividades que demandaram um tempo considerável de especialistas. Não foram tomadas 
providências para determinar ou reduzir a incerteza das hipóteses, nem tampouco foi feita 
uma análise do valor de informação de cada variável, da mesma maneira que o estudo 
apresentado na seção anterior. De qualquer forma, esses dois exemplos servem para ilustrar o 
poder das simulações para quantificação de benefícios esperados com a implantação de um 
novo sistema computacional, ou ainda mais amplo, como o conceito CNS/ATM, antes mesmo 
que eles tenham sido desenvolvidos. 

 

Fig. 4: Rotas consideradas na simulação. 
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5 REDUZINDO A SUBJETIVIDADE DO JULGAMENTO ESPECIALISTA 
Determinadas análises de benefícios precisam ter como base as opiniões de especialistas, 
principalmente aquelas envolvendo aspectos cognitivos e de comportamento humano. Em 
ATC, o operador humano é a peça chave e, sendo assim, a dificuldade de atuação percebida 
por esse operador não deve ser desprezada, ou simplesmente ser considerada “intangível” no 
sentido errôneo do termo, pelo fato de ser um aspecto subjetivo do problema. 
 
De fato, existem julgamentos subjetivos nos quais é fácil detectar inconsistências. Por 
exemplo, peçamos para duas pessoas ouvirem um discurso em uma língua estrangeira. 
Mesmo sendo os dois ouvintes proficientes nessa língua, o sotaque do locutor pode ser mais 
difícil para um ouvinte do que para outro, e ao fim do discurso cada um terá um julgamento 
diferente sobre a dificuldade de compreensão. 
 
Na década de 1950, o psicólogo Egon Brunswik queria medir estatisticamente as decisões de 
especialistas em seus aspectos observáveis, ao contrário de seus colegas, que estavam mais 
preocupados com o processo interno de julgamento de cada sujeito. Sua idéia era colher um 
grande número de avaliações de especialistas sobre um determinado assunto e elaborar um 
modelo de melhor ajuste em regressão linear. Depois, ele usou esse modelo para fazer as 
avaliações, no lugar dos especialistas, e constatou que o modelo era melhor que os indivíduos 
em separado. Esta idéia, acompanhada de alguns procedimentos adicionais, veio a se chamar 
o “Modelo Lente” (BRUNSWIK, 1955). Esse modelo proporciona uma redução drástica na 
inconsistência do julgamento especialista. 
 
5.1 Exemplo de redução de subjetividade em avaliações de sistemas ATC 
Estudos como os de Kopardekar e Magyarits (2003) abordam o tema da complexidade de 
gerenciamento de um setor de espaço aéreo, que é medida através de um conceito 
denominado Densidade Dinâmica (DD – Dynamic Density). O estudo consistiu em, primeiro, 
identificar uma série de variáveis que pudessem compor a medição da complexidade dinâmica 
de um setor de espaço aéreo, com base em diversos estudos anteriores. Em seguida, uma série 
de amostras de tráfego aéreo de setores de 4 ARTCCs selecionados, nos EUA, foram 
avaliadas por aproximadamente 70 controladores, dentre os quais diversos supervisores de 
equipe, os quais atribuíram níveis de complexidade para cada uma elas, com a duração de 2 
minutos para cada amostra. Usando um método de regressão linear, foi determinada a relação 
entre as variáveis de complexidade dinâmica, inicialmente identificadas, e os níveis de 
complexidade atribuídos. As variáveis com maior correlação foram selecionadas e serviram 
para compor uma métrica unificada para a DD. Os resultados indicaram que a DD representa 
a complexidade de um setor de espaço aéreo melhor do que fórmulas estáticas de cálculo de 
capacidade, que são utilizadas atualmente. 
 
Um dos principais objetivos de se medir com precisão a complexidade de um setor é permitir 
o gerenciamento mais eficiente de alterações do fluxo de tráfego, causadas pelas incertezas 
inerentes ao sistema de tráfego aéreo, e definir a capacidade do setor de acordo com as 
situações presente e prevista de tráfego. Uma das maneiras mais diretas de aumentar a 
eficiência do gerenciamento de tráfego é prever as situações futuras com antecedência. Por 
isso foi desenvolvido um modelo preditivo de DD, além do modelo instantâneo. 
 
O modelo instantâneo de DD de Kopardekar e Magyarits (2003) se baseia na seguinte 
fórmula: 
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onde os vários bi e C são estimados empiricamente, com uso de regressão linear, e os xi são 
variáveis calculadas a partir das amostras de tráfego, conforme definições de diversos outros 
estudos anteriores sobre o assunto de complexidade de tráfego. 
 
Após obter os coeficientes para a DD instantânea, o passo dado nessa análise foi tentar prever 
a DD antecipadamente. Isto significa encontrar uma equação que, dadas as variáveis 
calculadas para o instante t, resulte no valor da DD para o instante t t+ ∆ . Esta equação conta 
com a variável t∆ , que é o tempo de antecipação. A introdução desta variável, gerando o 
modelo denominado “DD antecipada”, causou uma melhora significativa na precisão e na 
estabilidade do valor da DD instantânea. Isto acontece porque na DD antecipada foi utilizada 
uma informação importante no planejamento de mudanças de fluxo aéreo, composição das 
equipes de trabalho para cada setor, ressetorização dinâmica do espaço aéreo, e outras 
operações relacionadas, que contribuíram para a diminuição da DD instantânea. Dessa 
maneira, a densidade e, possivelmente, a capacidade do setor, podem ser calculados 
dinamicamente com maior consistência. Consequentemente, poderia ser feito um uso mais 
otimizado do espaço aéreo. 
 
6 COMENTÁRIOS FINAIS 
Este artigo apresentou uma visão geral sobre a quantificação o retorno de investimento (ROI) 
esperado com a implantação de sistemas de tecnologia em Gerenciamento de Tráfego Aéreo 
(ATM), levando em conta variáveis com diferentes graus de incerteza e subjetividade. As 
análises restritas à decomposição de custos e benefícios, comumente chamadas de “Análise 
Benefício/Custo”, são simples e relativamente fáceis de serem elaboradas, mas elas são 
eficazes somente se não há muita incerteza sobre os valores das variáveis envolvidas. 
 
Qualquer que seja a técnica de análise empregada, é muito importante considerar inicialmente 
um grande número de variáveis e, antes de dispender esforço para determinar com precisão 
seus valores, recomenda-se fazer a análise do valor de informação de cada uma delas. Assim, 
as variáveis com pouco ou nenhum valor são eliminadas, e as variáveis de maior valor 
merecerão maior esforço de redução de incerteza. Associado a esse princípio, vem o paradoxo 
de que a maior parte das organizações tende a dispender maior esforço para medir variáveis 
de pouco valor de informação, e negligenciar variáveis com alto valor de informação 
agregado. 
 
Tais princípios são explorados na Economia Aplicada da Informação (AIE), uma metodologia 
que tem sido aplicada com bons resultados para analisar decisões de investimento em grandes 
projetos de TI. A AIE tem fundamentos matemáticos sólidos e procura reduzir as incertezas o 
tanto quanto possível. A partir do momento em que não se pode mais reduzir as incertezas, ela 
oferece meios para propagar essas incertezas coerentemente durante a análise, de modo que a 
decisão em questão seja feita com plena consciência das incertezas existentes. Após avaliar a 
aplicação dessa técnica a sistemas de ATM, é possível concluir que ela também pode ser 
muito útil nessa área de aplicação, atentando para os seguintes fatos: o primeiro, que a 
dinâmica do ATM é mais complexa e mais crítica, quanto à segurança, que diversas áreas de 
negócio. Por outro lado, sistemas de ATM não dependem diretamente da interação com o 
grande público (como um sítio Web de e-commerce) e, sendo assim, os fatores subjetivos são 
mais delimitáveis.  
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Para obter dados sobre diversos aspectos e variáveis de um sistema ATM, a simulação se 
apresenta como uma saída bastante versátil, podendo ser realizada com ou sem a interação de 
operadores humanos, desde que o modelo utilizado reflita consistentemente determinados 
aspectos do sistema real. Quando existem aspectos mais subjetivos, como a dificuldade de 
atuação do controlador de tráfego aéreo, é possível também fazer com que esses operadores 
reflitam sobre cenários ocorridos na prática e respondam a perguntas específicas sobre os 
aspectos que se deseja medir. O uso de técnicas de regressão linear ou outras um pouco mais 
abrangentes, como o “Modelo Lente”, permitem reduzir a subjetividade, desde que se possa 
contar com a contribuição de diversos especialistas. 
 
Em suma, existem diversas maneiras de quantificar os benefícios a serem obtidos com um 
investimento, seja em ATM, seja em TI ou qualquer outro setor de atividade. A qualidade da 
decisão de investir ou não em um determinado projeto será altamente dependente da 
qualidade das informações que guiarão essa decisão. 
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RESUMO 
As redes de pequenos aeroportos são imprescindíveis para o modo aéreo e, em última análise, para todo o 
sistema de transportes do país, pois: (1) como terminais são meios de acesso ao sistema geral de transportes; (2) 
garantem a capilaridade dos serviços aéreos, permitindo ampliá-los para além dos grandes aeroportos centrais; 
(3) são alternativas para atendimento de determinados segmentos de tráfego (exemplo: aviação geral), 
desafogando aeroportos centrais; e (4) constituem-se em escola e centro de formação da mão-de-obra e 
realimentação do sistema. Assim, os estudos destas infra-estruturas têm grande relevância, e nesse sentido, o 
objetivo central do trabalho é estudar as receitas e custos operacionais em pequenos aeroportos. 
 
Tendo como referência a rede de pequenos aeroportos do Estado de São Paulo foram analisadas as estruturas e 
composições da receita e custo operacional, e foram formulados e ajustados modelos para estimativa tanto das 
receitas como dos custos. Os resultados permitiram identificar as variáveis explicativas significativas para 
receitas e custos; simular o impacto das operações regulares; e estimar receitas e custos marginais, para subsidiar 
políticas de gestão específicas para estes aeroportos. 
 
ABSTRACT 
Small airports networks are indispensable for the airway and ultimately for the country transportation system, 
because: (1) terminals are access ways to general transportation system; (2) they guarantee the capillarity of air 
services, allowing them to extend beyond main central airports; (3) they are alternatives to attend certain traffic 
segments, relieving main airports; and (4) they become schools and centers to educate workers, what feedbacks 
the system. In this manner, studying this infrastructure is very relevant. Then, this paper main objective is to 
analyse income and operational costs on small airports. 
Having the state of São Paulo small airports network as the basis, there were analysed the income and 
operational costs structures and compositions, and there were formulated and adjusted incomes and costs 
estimation models. The results allowed to identify relevance variables on incomes and costs, to simulate the 
impact on regular operations, and to estimate marginal incomes and costs, in order to subsidize specific 
management policies to these airports.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A exemplo do que se observa nos grandes aeroportos, os de pequeno porte, operando 
isoladamente ou em rede, desempenham atualmente funções que transcendem a de simples 
terminal do modo aéreo. Configurando-se como portais ao sistema de transportes, garantia da 
capilaridade dos serviços aéreos, suporte aos grandes aeroportos centrais e centro de formação 
de mão-de-obra para o sistema, constituem elementos de apoio ao pleno desenvolvimento 
econômico da região onde se localizam. Neste novo contexto a gestão destas infra-estruturas 
passou a demandar uma abordagem mais empresarial, voltada para o mercado e buscando a 
maximizar sua eficiência e desempenho. 
 
Como uma das conseqüências, o conhecimento da composição e estrutura das receitas e 
custos operacionais dos aeroportos passou a ser de grande importância para subsidiar as 
práticas de gerenciamento agora exigidas.  
 
E no caso dos pequenos aeroportos, este trabalho de conhecimento apresenta uma dimensão 
adicional: como, na sua esmagadora maioria, estas infra-estruturas dificilmente conseguem 



604   
alcançar o equilíbrio financeiro, o poder público passa a ser, além de regulador e fiscalizador, 
o gestor principal dos pequenos aeroportos, ou, pelo menos, a fonte dos recursos 
complementares para garantir a sobrevivência e continuidade de serviços aeroportuários. 
Assim, o conhecimento das características associadas às custos e receitas de pequenos 
aeroportos tem, para o poder público, importância fundamental tanto para apoio às políticas 
operacionais específicas do setor como para a gestão e aplicação de recursos públicos. 
 
2 RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS EM AEROPORTOS 
2.1 Tipologia 
Usualmente as receitas e os custos dos aeroportos são divididos em duas grandes categorias: 
operacionais e não-operacionais. Receitas (ou custos) operacionais são aqueles decorrentes da 
operação do aeroporto, isto é, do movimento de aeronaves, passageiros, carga aérea e mala 
postal, bem como das atividades associadas a esta movimentação (apoio às aeronaves, 
serviços prestados aos passageiros, etc). As receitas e custos não-operacionais independem da 
operação do aeroporto como terminal de transportes como, por exemplo, o resultado de 
aplicações de capital, pagamento de juros ou depreciação de ativos. 
 
As fontes não-operacionais têm uma participação muito baixa no cômputo geral de receitas e 
custos aeroportuários, raramente passando a casa dos 2 % do total, razão pela qual o foco dos 
estudos e análise está nos ingressos e dispêndios de natureza operacional. 
 
As receitas operacionais podem ser de duas naturezas: aeronáuticas e não-aeronáuticas. Como 
receitas aeronáuticas enquadram-se as geradas pelos pagamentos feitos pelos passageiros 
(tarifas de embarque, taxas de segurança) e pelas aeronaves (tarifas de pouso, tarifas de 
permanência, tarifas de proteção ao vôo) e pela carga aérea (tarifas de armazenagem e 
capatazia). As receitas não-aeronáuticas são aquelas provenientes das concessões de áreas 
para empresas aéreas, prestadores de serviços e comércio em geral e da concessão de serviços 
que são prestados aos usuários dos aeroportos (exemplo: estacionamento de veículos). 
 
Ao contrário das receitas operacionais, os custos não apresentam o mesmo tratamento 
uniforme em termos de classificação. Refletindo o custeio típico das administradoras de 
aeroportos no Brasil, os custos operacionais podem ser divididos em: pessoal (salários e 
encargos), serviços públicos (abastecimento de água, energia elétrica, telefonia, coleta de lixo, 
etc), serviços contratados (conservação, manutenção, segurança) e material de consumo. 
 
2.2 Estimativa 
A literatura tratando da estimativa de receitas e custos operacionais em aeroportos não é vasta, 
sendo composta por trabalhos onde são formulados e ajustados modelos econométricos, nas 
formas linear ou log-linear, nos quais receitas e custos operacionais são estudados em função 
de variáveis explicativas como os dados de demanda (movimentação de passageiros, 
aeronaves e carga aérea) e a medida típica de produção em aeroportos – WLU (work load 
unit), cuja unidade equivale a um passageiro ou a 100 kg de carga aérea processados no 
aeroporto. Nesta linha, encontram-se trabalhos como o de Assaily (1989), Vasigh & Hamzaee 
(2000) e, com uma aplicação específica para aeroportos brasileiros, o de Jenichen (2002). 
 
O uso predominante do método da análise de regressão para o estudo dos custos e receitas 
operacionais em aeroportos justifica-se por duas razões principais: (1) permite o 
conhecimento da composição e da relação entre as diversas variáveis explicativas e a receita 
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ou custo; e (2) possibilidade de se efetuar análises desagregadas pelo uso de mais de um 
indicador / variável explicativa. 
 
3 A REDE DE PEQUENOS AEROPORTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
3.1 3.1 - Descrição 
Dos 741 aeródromos públicos homologados atualmente no Brasil, 85 (equivalente a 11,5 % 
do total) estão no Estado de São Paulo, principal unidade econômica da federação. Destes 
aeródromos, 8 são aeroportos administrados pelo Governo Federal, sendo 5 através da estatal 
Infraero (Guarulhos, Congonhas, Campinas / Viracopos, Campo de Marte e São José dos 
Campos) e outros 3 diretamente pelo Comando da Aeronáutica (Guaratinguetá, Pirassununga 
e Santos). Outros 47 são geridos diretamente por Municípios, restando 30 unidades, que 
compõem a rede de aeroportos administrados pelo Estado de São Paulo através de seu 
Departamento Aeroviário - DAESP, autarquia ligada à Secretaria dos Transportes. 
 
A localização destes trinta pequenos aeroportos, que movimentaram pouco mais de um 
milhão de passageiros no ano de 2008 (praticamente 3 % do movimento dos grandes 
aeroportos do Estado - Guarulhos, Congonhas e Campinas / Viracopos), está no mapa da 
Figura 1. 
 

 
Figura 1: Mapa de localização dos aeroportos do DAESP 

 
Todos os trinta aeroportos dispõem de uma única pista de pouso e decolagem pavimentada, 
com comprimentos que variam de 940 (Ubatuba) a 2100 m (Araçatuba, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto). Contam com balizamento noturno 25 destes aeroportos, e em 17 deles 
existem auxílios rádio tipo NDB ou VOR. Cinco aeroportos contam com torre de controle 
(duas operadas pelo DAESP e as outras três pela Infraero), havendo ainda sete aeroportos com 
estações rádio. 
 
Também todas as unidades dispõem das facilidades básicas para a operação de aeronaves e 
passageiros: pátios de manobras e estadia, terminal de passageiros, áreas e serviços auxiliares 
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ao transporte aéreo. A evolução recente da demanda e dos principais indicadores financeiros 
agregados da rede está na Tabela1 a seguir: 
 

Tabela 1: Rede DAESP - Dados Operacionais e Financeiros (2004 – 2008) 
 2004 2005 2006 2007 2008 
DEMANDA      
- Passageiros 768.179 1.081.911 1.034.333 1.150.486 1.232.145 
- Aeronaves 262.402 277.879 284.347 337.700 390.896 
- Carga (t) 3.212 3.807 3.744 3.690 3.448 
FINANÇAS      
- Receita (R$) 6.662.765,34 9.565.674,31 10.937.336,49 12.617.601.29 14.498.177,06 
- Custo (R$) 10.809.204,54 12.789.108,45 16.038.536,75 17.226.194,69 18.292.237,02 

 
Como reflexo do cenário econômico, a demanda agregada de passageiros e aeronaves 
apresentou um forte crescimento no período. Já o movimento de carga aérea mostrou-se no 
sentido contrário, com contínuas retrações da demanda a partir de 2005, sem, aparentemente, 
nenhuma justificativa robusta. Em relação ao crescimento da demanda, cabem duas 
observações: 
 

• Os dois principais aeroportos da rede – Ribeirão Preto e São José do Rio Preto – concentram 

60 % de todo o movimento de passageiros (com reflexos no custo e, em especial, na receita 

da rede). O aumento da ocupação nos vôos regulares nestes aeroportos explica a diferença 

entre as taxas de crescimento de passageiros e aeronaves (a primeira 20 % superior à 

segunda no período); 

• Em decorrência do aquecimento da economia brasileira no período analisado, operações 

regulares foram iniciadas (algumas descontinuadas) em vários aeroportos da rede; fato que, 

somado ao crescimento das operações regulares tradicionais, levou a participação do 

segmento regular para um nível superior a 75 % do total de passageiros nos aeroportos do 

DAESP em 2008. 

 
Conseqüência direta do crescimento da demanda, a evolução das receitas operacionais foi 
significativa no período, com um salto entre 2004 e 2005, em virtude da reclassificação dos 
aeroportos para efeito de cobrança de tarifas aeroportuárias, que teve um grande impacto nas 
receitas geradas pelos passageiros (tarifas de embarque), acentuando ainda mais os efeitos da 
concentração do tráfego nos dois principais aeroportos da rede. O crescimento dos custos 
operacionais, em menor escala que o das receitas, contribuiu para reduzir o nível de 
comprometimento dos recursos do tesouro do estado para a manutenção da operacionalidade 
na rede, embora o resultado permaneça ainda deficitário. 
 
Cumpre ressaltar, todavia, que as crescentes obrigações da administração destes aeroportos 
sob parâmetros ICAO (voltados para aeroportos internacionais) implicaram um crescimento 
maior que o desejado para os custos operacionais. 
 
3.2 Receitas e custos operacionais: estrutura e distribuição 
As receitas operacionais nos aeroportos do DAESP podem ser classificadas em quatro grupos, 
conforme sua natureza: passageiros (tarifas de embarque em vôos regulares); aeronaves 
(tarifas de pouso e permanência); tarifas de proteção ao vôo e receitas comerciais (concessão 
e áreas e serviços). Na tabela 2 a seguir está exposta a distribuição percentual das receitas 
agregadas da rede no período 2004 – 2008. 
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Durante o período analisado a distribuição percentual apresentou sensíveis mudanças, em 
particular quanto à participação das receitas de passageiros, que apresentou um salto de 2004 
para 2005, conseqüência da reclassificação dos aeroportos para efeito de cobrança das tarifas 
aeroportuárias (com um impacto maior sobre os passageiros do que sobre as aeronaves), 
gerando um cenário distinto a partir de 2005 em relação à distribuição das receitas 
operacionais. Neste cenário (relativamente estável) cabem duas observações: (1) a pequena 
participação das receitas geradas pelos serviços de proteção ao vôo; e (2) o incremento das 
receitas comerciais em 2008, como resultado de uma maior comercialização de espaços e 
serviços nos aeroportos da rede – fato também justificado pelo momento econômico que 
vigorou até o final de 2008.  
 

Tabela 2: Rede DAESP – Distribuição das Receitas Operacionais (2004 – 2008) 
ANO Passageiros Aeronaves Prot. Vôo Comercial 

     
2008 40,0% 15,7% 0,6% 43,7% 
2007 46,0% 13,6% 0,9% 39,5% 
2006 48,0% 10,8% 1,5% 39,6% 
2005 43,3% 12,2% 1,5% 43,1% 
2004 25,5% 18,9% 2,0% 53,6% 

     

 
Já os custos operacionais na rede DAESP estão classificados em: pessoal (salários e 
encargos), serviços públicos (água, energia elétrica, etc), segurança (vigilância, proteção 
contra ilícitos, bombeiros), proteção ao vôo (contratos para operação das estações rádio em 
alguns aeroportos) e contratos (serviços de manutenção e conservação). A distribuição 
percentual destes custos no período analisado está na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Rede DAESP – Distribuição dos Custos Operacionais (2004 – 2008) 
ANO Pessoal Serv.Públicos Segurança Prot. Vôo Contratos 

      
2008 24,2% 7,1% 50,6% 7,8% 10,3% 
2007 22,9% 7,8% 56,7% 2,1% 10,5% 
2006 22,0% 6,9% 58,8% 2,7% 9,5% 
2005 25,4% 8,3% 54,1% 2,4% 9,9% 
2004 26,0% 8,2% 52,3% 2,8% 10,6% 

      

 
Pode-se notar que a distribuição dos custos é um pouco mais estável que a das receitas, com 
os gastos com segurança e folha de pagamento oscilando em torno dos 50 % e 25 % do custo 
operacional total, respectivamente, enquanto que a participação dos dispêndios com serviços 
contratados de manutenção e conservação manteve-se nos 10 % ao longo de todo o período. 
 
A expressiva participação dos custos de segurança pode ser explicada pelo fato de, no Brasil, 
todo aeroporto ter de seguir os parâmetros preconizados pela ICAO, independente de ser 
voltado ao tráfego internacional ou simplesmente para atendimento da aviação geral. Como os 
requisitos para apoio às operações internacionais são mais abrangentes e custosos, sua 
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“universalização” agrava e distorce a distribuição de custos em redes onde não há aeroportos 
internacionais (como é o caso do DAESP). 
 
O aumento da participação dos custos com proteção ao vôo decorreu da contratação de mão-
de-obra especializada para a torre de controle construída em 2008 no aeroporto de Jundiaí, a 
primeira torre da rede DAESP operada pelo Departamento (as outras são operadas pela 
Infraero). 
 
4 ESTIMATIVA DAS RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS 
4.1 Formulação dos modelos para estimativa 
Assim como as referências da literatura tratando da estimativa de receitas e custos 
operacionais em aeroportos, também aqui são formulados modelos econométricos, na forma 
linear (por ser a mais encontrada), sendo tanto receitas como custos operacionais expressos 
em função de uma variável de produção em aeroportos – WLU. 
 
Para a função de receita foi escolhida a formulação linear simples e, acompanhando os 
resultados da literatura, assumiu-se o intercepto igual a zero – a receita total fica função 
apenas de uma parcela variável, não havendo receita fixa na rede. No caso da função de custo 
adotou-se a formulação linear clássica, com intercepto diferente de zero, indicando o custo 
operacional fixo dos aeroportos da rede. 
 
Para completar a formulação dos modelos buscou-se capturar os efeitos da concentração 
(tanto da demanda como dos indicadores financeiros) que se observa nos aeroportos de 
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A tabela a seguir mostra a dimensão desta 
concentração, que requer uma diferenciação para estes dois aeroportos. Tal diferenciação foi 
obtida pela introdução de variáveis “dummy” referentes aos dados dos dois aeroportos, tanto 
na função formulada para a receita como na do custo operacional. 
 

Tabela 4: Concentração da rede DAESP nos aeroportos de Ribeirão Preto (RP) 
e São José do Rio Preto (SR) em 2007 e 2008 

 2007 2008 
 Rede (1) RP + SR (2) (2) / (1) Rede (1) RP + SR (2) (2) / (1) 

DEMANDA       
Passageiros 1.150.486 715.295 62 % 1.232.145 732.544 59 % 
Aeronaves 337.700 45.233 13 % 390.896 50.136 13 % 
Carga (t) 3.690 1.675 45 % 3.448 1.412 41 % 
FINANÇAS       
Receita (R$) 12.617.601.29 7.897.619,96 63 % 14.498.177,06 7.692.227,85 53 % 
Custo(R$) 17.226.194,69 5.438.367,51 32 % 18.292.237,02 5.323.677,40 29 % 

 
Desta forma, os modelos propostos tiveram as seguintes formulações: 
 

RT = β1.WLU + β2. DUMMY 
 
e  
 

CT = β3 + β4. WLU + β5. DUMMY  
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Onde: 
 
RT = Receita total, expressa em reais 
CT = Custo operacional total, expresso em reais 
WLU = Work Load Unit 
DUMMY = Variável binária, igual a 1 (um) para os dados de Ribeirão Preto e São José do 
Rio Preto, ou 0 (zero) caso contrário 
β1, β2, β3, β4 e β5 = parâmetros a estimar 
 
4.2 Ajustes e resultados 
Os modelos formulados foram ajustados pelo método dos mínimos quadrados simples 
utilizando-se a amostra dos cinco anos analisados, o que, em princípio, resultaria numa massa 
de dados composta por 150 observações. Todavia, como alguns aeroportos foram 
incorporados à rede DAESP durante o período de análise, enquanto outros não apresentaram 
nenhuma receita, as amostras foram depuradas de modo a incorporar estes fatos, resultando 
então 143 observações para a estimativa da receita operacional e 148 para o custo. Os 
resultados estatísticos obtidos com a calibração dos modelos podem ser observados a seguir: 
 
Para a receita operacional total (RT): 
 
RT = 8,2549  WLU  +  450.879,1398 DUMMY 
        (14,40)    (2,20) 
 
R2 = 0,94  F = 1019,26  DW = 2,12  s = 236.474, 7082 
 
Para o custo operacional total (CT): 
 
CT = 242.440,8227 + 4,74028 WLU + 583.237,0851 DUMMY 
 (10,81)      (14,34)      (7,35)  
 
R2 = 0,84  F = 389,95  DW = 2,19  s = 247.678,1109 
 
Os valores entre parêntesis abaixo dos estimadores correspondem às estatísticas t de Student, 
enquanto que R2, F, DW e s indicam os resultados dos coeficientes de determinação, 
estatísticas F de Snedcor, Durbin-Watson e erros padrão da estimativa, respectivamente. 
 
4.3 Análise 
Todos os resultados indicam a robustez estatística dos modelos formulados. Com relação ao 
teste de significância agregada (estatística F de Snedecor), para os dois modelos a hipótese 
nula pode ser rejeitada a um nível de significância α = 0,05. Também com um nível α = 0,05, 
os testes de significância isolada ou dos parâmetros (estatística t de Student) as hipóteses 
nulas de todos os parâmetros estimados puderam ser rejeitadas, ou seja, os coeficientes são 
estatísticamente significativos (distintos de zero).  
 
Os coeficientes de determinação na ordem de 0,94 (receita) e 0,84 (custo) indicam o ajuste 
consistente dos modelos formulados à massa de dados. Já os valores das estatísticas Durbin-
Watson permitem rejeitar a hipótese nula de correlação serial entre os resíduos (α = 0,05). 
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A significância dos modelos possibilita o desenvolvimento de algumas interessantes análises. 
A primeira delas se refere às receitas e custos marginais. A receita marginal (RTMg), ou seja, 
o ganho por 1 WLU processado a mais, é obtida derivando-se a função ajustada para a receita 
total, chegando-se a um valor fixo de R$ 8,25. Já o custo total marginal (CTMg) indica o 
incremento no custo devido ao processamento de mais uma unidade de WLU, sendo também 
um valor fixo de R$ 4,74.  
 
O cálculo do break-even é outra importante derivação dos resultados, e foi feito considerando-
se duas situações: com e sem os aeroportos de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Da 
igualdade entre as expressões de receitas e custos foram gerados os seguintes valores para os 
pontos de equilíbrio: 
 

a) Sem os aeroportos de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto 
WLU de equilíbrio = 68.980 
 

b) Com os aeroportos de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto  
WLU de equilíbrio = 106.639 

 
A diferença entre os dois pontos de equilíbrio é sensível, da ordem de 55 %. Esta diferença 
pode ser explicada por dois fatos independentes, mas complementares. O primeiro é a pela 
infra-estrutura e serviços adicionais que estão implantados nos dois principais aeroportos da 
rede (que atenderam, em 2008, a mais de 70 % do total de passageiros da aviação regular que 
fazem uso da rede DAESP); e o segundo é a natureza destes serviços e infra-estruturas, 
concebidas para aeroportos internacionais (no Brasil todos os aeroportos seguem o padrão 
ICAO), mas aplicados a aeroportos que servem unicamente a vôos regionais e aviação geral. 
Esta inexistência de padrões e procedimentos específicos para aeroportos de pequeno porte se 
reflete inclusive no custo fixo médio das unidades (R$ 242.440,83) que consome 43 % do 
WLU de equilíbrio, ou seja, na média da rede, mais de 40 % da produção do aeroporto se 
destina a cobrir seus custos fixos. 
 
5 CONCLUSÕES 
A análise da estrutura e composição das receitas e custos operacionais, e a abordagem 
econométrica para a estimativa das funções de receita e custo da rede de aeroportos do interior 
do Estado de São Paulo, administrada pelo DAESP, levaram a algumas importantes 
conclusões: 
 

• A receita da rede é muito dependente das taxas de embarque pagas pelos passageiros 
de vôos regulares. A busca de fontes não aeronáuticas é mandatória para que reduza a 
dependência dos recursos públicos complementares; 

• A expressiva participação dos custos de segurança (vigilância, proteção contra ilícitos, 
bombeiros) no total, conseqüência da padronização dos parâmetros ICAO 
independente do porte e tipo de aeroporto, aponta para a necessidade do 
estabelecimento de normas e diretrizes específicas para pequenos aeroportos (não 
internacionais), a exemplo do que acontece em muitos países do mundo; 

• A formulação linear para as funções de receita total e custo total, ambas com WLU 
como variável explicativa e acrescida de variável binária para capturar os efeitos da 
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concentração da demanda nos dois maiores aeroportos da rede, apresentou resultados 
estatísticamente robustos, indicando a possibilidade de uso na formulação de políticas 
específicas para o setor; 

• Os valores calculados para o break even point ressaltaram o impacto da adoção dos 
padrões ICAO no custeio de pequenos aeroportos, indicando que a definição de 
normas e procedimentos específicos para estas infra-estruturas deve ser priorizada 
como forma de viabilizar seu crescimento. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta os principais fatores que compõem os atrasos em tráfego aéreo e, dentre eles, destaca 
aqueles que podem ser tratados pelo Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (ATFM – Air Traffic Flow 
Management). A partir de uma visão geral dos processos de ATFM ligados à redução de atrasos, são discutidas 
as vantagens e desvantagens de cada método para obtenção de reprogramações de vôos. Tendo sido identificada 
uma necessidade de aumento da eficiência de tomada de decisão em ATFM, foi desenvolvida uma nova 
ferramenta para reprogramar vôos, quando da ocorrência de reduções de capacidades operacionais dos recursos 
de tráfego aéreo, baseada no algoritmo de entropia cruzada, que serve tanto para simulação de eventos raros, 
como para otimização combinatória. A redução de atrasos obtida com a ferramenta, em cenários simulados, é 
significativa,, ainda que continue em discussão sua real aplicabilidade no ciclo de tomada de decisão de ATFM. 
 
ABSTRACT 
This paper presents the main factors composing the air traffic delays and, among them, highlights that ones 
which can be treated by the Air Traffic Flow Management (ATFM). Beginning with an overview of the ATFM 
processes linked to reduction of delays, the pros and cons of each method for flight re-scheduling are discussed. 
To fulfill one of the identified needs towards increasing the efficiency in decision making, a new tool has been 
developed to re-schedule flights given the occurrence of operational capacity degradation, based on the cross-
entropy algorithm, which serves both for rare-event simulation and combinatorial optimization. The delay 
reduction obtained with the tool, in simulated scenarios, is significant, despite that its real applicability, in the 
ATFM decision making cycle, remains to be better assessed. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Os atrasos em vôos acontecem devido às incertezas sobre as variáveis que condicionam o 
sistema de tráfego aéreo. Atrasos de aeronaves causados pelos operadores, falhas em 
equipamentos e fenômenos meteorológicos acontecem de forma imprevista e, num cenário de 
alta densidade de tráfego, podem exigir a atuação coordenada de diversos órgãos de controle 
para assegurar a fluidez do tráfego. Essa coordenação fica associada a um centro de 
gerenciamento de fluxo, existente em cada uma das principais regiões de tráfego aéreo no 
mundo. O gerenciamento de fluxo visa assegurar que a capacidade do sistema aeronáutico 
possa ser utilizada em seus níveis máximos e, quando necessário, ajustar a demanda de vôos 
às capacidades disponíveis no sistema, mantendo um nível aceitável de segurança de 
operações. 
 
O processo de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (ATFM) ocorre em três âmbitos de 
tempo, denominados estratégico, pretático e tático. Em âmbito estratégico, com dias ou meses 
de antecedência, uma programação de vôos é elaborada, especificando horários de partida, de 
passagem e de chegada, de maneira a conciliar a demanda, gerada pelos operadores de 
aeronaves, com a capacidade operacional dos recursos disponíveis (pistas de aeroportos, 
auxílios de navegação e comunicação, e setores de espaço aéreo). Os vôos são acrescentados 
progressivamente na programação, de forma que o impacto de cada vôo pode ser avaliado 
individualmente, e os vôos podem ser reagendados um a um, a fim de se obter o máximo 
aproveitamento da capacidade disponível, para a demanda existente. Para isso, são utilizadas 
as capacidades nominais dos recursos, ou seja, considerando um funcionamento em condições 
padrão, para as quais eles foram projetados. 
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No âmbito pretático, em que há algumas horas de antecedência em relação à realização dos 
vôos, ajustes são realizados de maneira a identificar as particularidades do cenário para aquele 
dia. Determinados fenômenos meteorológicos podem ser previstos com grande precisão neste 
âmbito, e problemas em equipamentos que persistirão naquele dia já são conhecidos. Outros 
aspectos esporádicos, como operações militares, atividade espacial e certas ações de busca e 
salvamento, já estão delimitados. Em geral, o planejamento pretático é feito com 
teleconferências entre os diversos órgãos de gerenciamento e controle. 
 
Já no âmbito tático, as decisões precisam ser tomadas sobre ações a serem realizada dentro de 
minutos ou segundos. Nesse âmbito, o gerenciamento de fluxo deve administrar situações de 
urgência causadas por eventos súbitos, como o fechamento de um aeroporto principal por 
causa de acidente na pista, interferências em equipamentos de telecomunicações, entre outros. 
Além disso, em períodos em que determinados recursos estão operando no limite da 
capacidade, perturbações diversas na programação de vôo podem causar picos de demanda 
excessiva. Por isso, o gerenciamento de fluxo iniciará ações de contingência para redistribuir 
a demanda. As decisões envolvidas com essas ações precisam ser feitas com base em um 
conjunto de variáveis prioritárias, dando maior importância para aquelas que têm maior 
impacto na capacidade do sistema. 
 
1.1 Causas de Atrasos em Vôos  
Atrasos em vôos apresentam uma grande variedade de causas. A Fig. 5 apresenta os pesos das 
diversas causas, observadas na Europa nos anos 2007 e 2008, agrupadas de acordo com a 
classificação da IATA (CODA, 2009; BOONE, 2009). Embora a validade desses dados para  
o cenário brasileiro possa ser discutível, as ordens de grandeza de várias das causas 
apontadas,em ambos os casos, não estão muito distantes. 
 
Excluindo as causas “Técnicas e de Equipamento da Aeronave”, que têm um peso de mais de 
20%, observa-se que a ocorrência de fatores relacionados ao ATFM é significativa, como 
acontece com o fator “Demanda/Capacidade ATFM em Rota”, que representa quase 10%. 
Essa causa pode ser definida como o conjunto de restrições impostas pelo ATFM, devido à 
necessidade de os órgãos de Controle de Tráfego Aéreo (ATC), que controlam os tráfegos em 
rota, não ultrapassarem as quantidades máximas definidas para cada setor do espaço aéreo. 
Caso contrário, o nível de segurança de operações poderia ficar abaixo do aceitável. Outras 
causas relacionadas ao ATFM na Fig. 5 são: 
• “Meteorologia-ATFM no aeroporto de destino”: restrições de fluxo impostas pelo ATFM 

devido à degradação da capacidade operacional no aeroporto de destino, causada por 
condições meteorológicas adversas, como baixa visibilidade, tormentas, etc. É correto 
afirmar que a causa raiz, nesse caso, não é o ATFM, mas o gerenciamento dessa situação 
pelo órgão ATFM pode fazer grande diferença para minimizar os atrasos. 

• “Restrição ATFM no aeroporto de destino”: restrições de fluxo impostas pelo ATFM 
devido a problemas operacionais naquele aeroporto: obstrução da pista, proximidade aos 
horários de fechamento do aeroporto, vôos especiais, etc. 

• “Equipamento/Pessoal ATFM”: ocorre quando ocorrem falhas em sistemas de ATFM ou 
de ATC, sejam auxílios à navegação, redes de comunicação ou software, bem como falta 
imprevista de profissionais para realizar as atribuições desses órgãos. 
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Fig. 5: Causas primárias de atraso de vôos na Europa, média dos anos 2007 e 2008, agrupadas 
por código IATA (CODA, 2009). 

 
1.2 Custo do Atraso Relacionado ao ATFM 
Juntas, as causas explicitamente relacionadas ao ATFM somam 16% do atraso total dos vôos. 
Além disso, se considerarmos que o ATFM também pode ter um papel de auxílio no 
gerenciamento de qualquer situação de “Restrição no aeroporto de destino” e de problemas 
com os “Recursos de Aeroporto”, minimizando o impacto dessas ocorrências, o peso das 
causas sobre as quais o ATFM pode atuar sobe para 29%. Usando dados da mesma fonte, 
deduz-se que o atraso médio por vôo, imputável à atuação do ATFM, corresponde a 
aproximadamente 3 minutos, que somam 266.501 horas de atraso em um ano, nos 50 maiores 
aeroportos. Por outro lado, outra fonte de estatísticas (BTS, 2009) aponta um custo 
operacional por hora da aeronave em torno de US$ 3000 por aeronave (média de Boeing 737-
800/900 e Airbus A320; outras comunicações de especialistas apontam custos mais altos, 
porém tomaremos o valor de US$ 3.000,00 como patamar mínimo). Combinando esses dados, 
e admitindo certa margem de erro, devido à utilização de dados e moedas de regiões 
diferentes, temos uma estimativa do custo de atraso de ATFM, para os vôos europeus, 
chegando a um total em torno de EUR$ 700 milhões em um ano. Com essas cifras, mesmo 
pequenas reduções de atraso podem ser de grande interesse para as companhias aéreas. 
 
Com base em dados de movimento da INFRAERO (2009), se aplicarmos os dados de custo e 
atraso para o montante aproximado de 1 Milhão de partidas de aeronaves registradas em seus 
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aeroportos, teríamos um custo de atraso relacionado ao ATFM estimado em US$ 180 Milhões 
no Brasil. Contudo, para obter uma estimativa mais exata para o cenário brasileiro, seria 
preciso realizar uma pesquisa mais profunda sobre os atrasos e custos no transporte aéreo 
brasileiro, dentro e fora das companhias aéreas, o que é uma atividade trabalhosa, devido ao 
fato de os dados não estarem publicamente disponíveis e compilados. 
 
1.3 Composição dos Atrasos Relacionados ao ATFM 
Outras estatísticas permitem classificar as causas de atrasos relacionados ao ATFM em grupos 
menores, de acordo com os gráficos das figuras 2 e 3. Na Fig. 6, observam-se os dados do 
cenário europeu, dessa vez usando o conceito de ATFCM – Air Traffic Flow and Capacity 
Management, que associa o trabalho do ATFM não somente o balanceamento de demanda e 
capacidade existente, mas também às ações de aumento ou restabelecimento de capacidade 
ATC, onde seja operacionalmente possível. Observa-se uma grande importância atribuída à 
limitação de capacidade ATC (44%), à meteorologia (24%), à falta de disponibilidade de 
pessoal de ATC (10%), e problemas com recursos de aeroportos (9%). Com uma porcentagem 
menor, mas não desprezível, estão os problemas com falhas em equipamentos, que chega 
a 5%. 

Peso das Causas de Atraso Relacionadas ao ATFCM - 
Europa (2007-2008)

Disponibilidade 
de pessoal; 10%

Recursos de 
Aeroporto; 9%

Eventos 
especiais; 3%

Equipamento 
ATC; 5%

Greves do ATC; 
2%

Outros; 2%

Atividade militar; 
1%

Restrições de 
ruído; 1%

Meteorologia; 24%

Limitação da 
Capacidade ATC; 

44%

 

Fig. 6: Causas de atraso relacionadas ao ATFCM de vôos na Europa, média dos anos 2007 e 
2008 (CODA, 2009). 

 
Já os dados do Departamento de Transporte dos Estados Unidos apresentam proporções bem 
diferentes, para os últimos 2 anos, conforme apresentados na Fig. 7 (excluem-se atrasos 
causados pelos operadores de aeronaves). Observa-se a grande importância dos fenômenos 
meteorológicos (66%), considerando aqueles cujo impacto pode ser minimizado pela ação do 
ATFM; entretanto, o excesso de tráfego, proporcional à limitação da capacidade ATC, tem 
uma parcela de contribuição menor que a do caso europeu (18%, contra 44%). Falhas em 
equipamentos e outros fatores contribuíram com somente 3% dos atrasos. É preciso observar 
ainda que, no caso dos dados norte-americanos, os atrasos estão associados ao conceito de 
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ATM (Air Traffic Management), mais amplo que o de ATFM; mesmo assim, será o processo 
de ATFM o principal responsável por gerenciar os atrasos de ATM. 
A presente análise procura explorar características comuns entre os casos, que sejam também 
aplicáveis ao cenário brasileiro. Tanto em um caso como em outro, os eventos geradores de 
atraso ocorrem de forma imprevista, daí sendo sua ocorrência denominada de contingência. 
Faz-se necessário realizar um eficaz gerenciamento de contingências, dentro do processo de 
ATFM, para minimizar os atrasos que venham a ser causados por esses eventos incertos. 

Peso das Causas de Atraso Relacionadas ao ATM 
EUA (set/2006-ago/2008)
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Fig. 7: Causas de atraso nos EUA, relacionadas ao ATM (BTS, 2009). 
 
A seguir é apresentado um resumo sobre os métodos e ferramentas atualmente empregados 
para auxiliar a tarefa de gerenciamento de contingência e, mais adiante, uma proposta para 
sua evolução. 
 
2 PANORAMA DOS PROCESSOS E FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO 

DE CONTINGÊNCIA 
Atualmente, ferramentas avançadas para suporte ao gerenciamento ATFM permitem criar e 
simular cenários, com o objetivo de analisar o impacto de determinadas medidas de 
gerenciamento de fluxo, sobre os recursos e as programações de vôos existentes. Antes de 
decidir sobre um desvio de rota ou uma restrição de fluxo, é possível simular o cenário onde 
essas medidas são aplicadas, e verificar se a demanda sobre um determinado setor ou 
aeroporto será excedida, e também calcular o total de atrasos gerados no sistema. A seguir, 
analisamos alguns paradigmas de ferramentas de suporte ao ATFM utilizados no Brasil, nos 
EUA e na Europa. 
 
2.1 Processos e Ferramentas de Origem Brasileira 
No Brasil, a responsabilidade do ATFM é do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea 
(CGNA), e o processo de gerenciamento de contingências segue descrito de forma sucinta, em 
cinco passos. 
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i. A Subunidade de Monitoração da Operacionalidade (MOSU) envia alertas à Subunidade 

de Gerenciamento Tático (GETA), informando que determinados recursos, como 
aeroportos ou auxílios à navegação, estão inoperantes ou degradados; da mesma forma, a 
Subunidade de Meteorologia também pode informar a GETA sobre situações 
meteorológicas adversas. 

ii. A GETA solicita à Subunidade de Planejamento (PLAN) sobre as possíveis rotas 
alternativas a serem aplicadas. 

iii. A GETA elabora uma ou mais operações de ajuste e as analisa no Sistema de Análise da 
Situação (SAS), para avaliar o impacto causado por cada uma. Escolhe-se a solução que 
apresente menos atrasos ou carga de trabalho para os controladores. Enquanto não se 
obtiver uma solução aceitável, considerando a capacidade de cada recurso, novas soluções 
são geradas e avaliadas. 

iv. A GETA apresenta a solução escolhida à Célula de Coordenação e Decisão (DCC), e esta 
decidirá ou não pela implementação da solução. Decidindo positivamente, a DCC 
informará todas as partes implicadas, dentro e fora do CGNA, sobre as novas ações a 
serem executadas. 

v. As subunidades executarão as ações requisitadas, coordenadas pela DCC, considerando os 
princípios de Tomada de Decisão Colaborativa (CDM), para definir os detalhes de 
implementação das medidas. 

É possível observar que, apesar de existir uma estruturação clara nas informações no processo 
decisório, que frequentemente atinge um bom nível de eficácia, a elaboração e a escolha das 
soluções são predominantemente manuais, e baseadas na experiência dos gerentes da GETA, 
sem garantia formal da constância do nível de desempenho obtido, pois não há um modelo 
matemático que descreva com exatidão a eficiência do processo decisório. E essa realidade, 
guardando as devidas proporções, é similar à das duas regiões com o maior volume de tráfego 
do mundo, a Europa e os Estados Unidos, que são abordados nas seções seguintes. 
 
2.2 Processos e Ferramentas de Origem Européia 
2.2.1 Situação Atual 
Para grande parte dos países da Europa, a entidade que realiza o gerenciamento de 
contingência em fluxo de tráfego aéreo é a Central Flow Management Unit (CFMU), que 
utiliza como ferramenta básica, para funções pré-táticas e táticas, o Enhanced Tactical Flow 
Management System (ETFMS). O ETFMS utiliza como dados de entrada os planos de vôo e a 
situação do tráfego atual, minuto a minuto, para apresentar uma previsão detalhada da 
situação de tráfego nas próximas horas. Ele possui módulos que permitem avaliar cenários e o 
impacto de modificações de rota e novas restrições de fluxo. Além disso, ele está 
perfeitamente integrado com outros sistemas da CFMU, que reprocessam planos de vôo 
sempre que modificações de rotas e horários acontecem. 
 
Para analisar a viabilidade (dinâmica) de rotas alternativas, a CFMU dispõe de ferramentas 
denominadas ‘What-If’ para auxiliar a busca de rotas entre pares de cidades, com a 
apresentação das restrições vigentes sobre essas rotas, incluindo o nível de congestionamento 
em cada etapa, fornecendo uma previsão de atraso para a utilização de cada uma delas. Existe, 
inclusive, um sistema com esta finalidade, disponibilizado aos operadores de aeronaves, mas 
estudos práticos demonstraram que é muito frequente que os pedidos de rotas alternativas 
sejam gerados sem o auxílio dessas ferramentas (EUROCONTROL, 2004). 
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Sempre que ocorre uma redução de capacidade de um recurso regulado (fixo, setor ou 
aeroporto), pode haver modificação no horário de decolagem de um determinado vôo, pois o 
sistema automático de alocação de slots (janelas de tempo para passar por ou entrar em um 
determinado recurso), o CASA (Computer Aided Slot Allocation), que faz parte do ETFMS, 
está constantemente recalculando slots, de forma que essas modificações sejam notificadas 
automaticamente pelo sistema, às partes implicadas (operador de aeronave, órgão ATC, 
aeroporto, etc.). Contudo, o ETFMS não tem inteligência suficiente para modificar rotas em 
função das novas restrições de capacidade. As regras de recálculo automático de slots seguem 
o princípio fundamental de manter a ordem relativa dos vôos mais próxima possível da 
original, mesmo modificando os instantes dos slots. É uma solução aparentemente justa, mas 
penaliza demasiadamente os vôos que ficam ao final da sequência, o que gera efeito cascata, e 
não garante uma solução ótima de fluidez. De certa forma, o sistema fica rígido e dificulta um 
pouco intervenções de usuários. Além disso, o recálculo de slots é feito somente para vôos 
que ainda não decolaram, deixando os vôos que já estão no ar para serem resolvidos 
manualmente. 
 
2.2.2 Evoluções Previstas 
Na Europa, o programa SESAR (Single European Sky ATM Research) está desenvolvendo o 
conceito de Plano de Operações em Rede (Network Operations Plan – NOP), que consiste em 
um plano de operações orientado a eventos, ao invés de uma série de planos atualizados em 
intervalos discretos. O NOP trabalha com um conjunto de aplicações colaborativas que 
provêem acesso à demanda de tráfego, restrições de capacidade de espaço aéreo e aeroportos, 
gerenciamento de filas, auxílio ao gerenciamento de eventos diversos e ferramentas de 
simulação para modelagem de cenários. O objetivo do NOP é facilitar os processos requeridos 
para atingir o balanceamento entre demanda e capacidade. Uma de suas características é a 
separação em níveis locais, sub-regionais e regionais. 
 
No conceito do NOP, o gerenciamento de contingência será facilitado pela existência de uma 
referência única e atualizada sobre a situação operacional atual, e pela integração com as 
ferramentas colaborativas para consultar e alterar o NOP. Ainda assim, não foi possível 
encontrar justificativas quantitativas provando que a solução combinada de NOP e 
ferramentas colaborativas associadas atinja um resultado ótimo. 
 
2.3 Processos e ferramentas de origem norte-americana 
2.3.1 Situação Atual 
Nos EUA, o órgão que realiza o gerenciamento de contingência em âmbito nacional é o Air 
Traffic Control System Command Center (ATCSCC), que também é composto de unidades e 
subunidades. Inicialmente, a notificação sobre recursos inoperantes ou degradados é feita pelo 
National Operations Control Center (NOCC), ligado ao ATCSCC, que também possui a 
responsabilidade de coordenar ações para restabelecer a operacionalidade dos recursos, 
sempre que houver solução técnica para tal. Outra fonte de notificações, muitíssimo 
importante, é o Aviation Weather Center (AWC), que alimenta o ATCSCC com as situações 
presentes e previstas de tempo. 
 
Gerentes do ATCSCC ficam cientes dos recursos afetados e tentam elaborar operações para 
minimizar o impacto dos problemas. A ferramenta Enhanced Traffic Management System 
(ETMS) permite analisar diversos cenários e, quando o problema está relacionado a condições 
meteorológicas adversas, entra em cena o National System Strategy Team (NSST), cuja tarefa 
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é minimizar o impacto do tempo adverso no tráfego aéreo nacional, elaborando planos, em 
coordenação com órgãos ATC e usuários. O ETMS está sendo gradativamente substituído por 
um novo sistema, denominado simplesmente de Traffic Flow Management System (TFMS), 
produzido pela empresa CSC, com características mais avançadas, cuja primeira versão entrou 
em operação em 1/10/2008.  
 
O TFMS proporciona desempenho e confiabilidade maiores que o ETMS, pois foi projetado 
desde o início com uma arquitetura aberta e expansível que, além de permitir um 
funcionamento mais integrado de todos os subsistemas relacionados ao gerenciamento de 
fluxo, também traz mais possibilidades de tomada de decisão colaborativa (CDM). 
 
Existindo ou não restrições de capacidade, agentes dentro e fora do ATCSCC, incluindo 
operadores de aeronaves, podem utilizar a ferramenta denominada Flight Schedule Monitor 
(FSM) para elaborar e testar alterações táticas de horários de vôos, considerando a previsão 
geral atualizada de tráfego, e as restrições de capacidade vigentes. Esse tipo de consulta de 
viabilidade é apelidado de ‘What-If’, expressando o conceito de teste de hipóteses, e neste 
sentido o FSM tem sido bastante útil à FAA. Entretanto, observou-se que seu algoritmo de 
realocação de slots pode penalizar demais um ou mais operadores de aeronaves, dependendo 
da distribuição de seus vôos (BALL, 2002). 
 
Por outro lado, o ATFM norte-americano emprega um processo denominado Integrated 
Collaborative Rerouting (ICR), que funciona da seguinte maneira: quando ocorre uma 
restrição de capacidade, o ATCSCC divulga essa restrição e solicita às companhias aéreas que 
elaborem planos de utilização de rotas alternativas; estas buscam as soluções e as submetem 
novamente ao ATCSCC, que por sua vez as analisa uma a uma, incrementalmente, com as 
ferramentas ‘What-If’, e decidem quais delas podem ou não ser implementadas. Esse processo 
é utilizado apenas para vôos que não decolaram, e os operadores que respondem mais 
rapidamente são beneficiados. Para vôos que já estão no ar, existe uma ferramenta tática, 
denominada URET (User Request Evaluation Tool), utilizada diretamente nos centros de 
controle de área (ARTCC), que detecta automaticamente conflitos de tráfego e áreas de tempo 
severo, emite alertas, e é capaz de propor rotas alternativas ao controlador. Duas rotas 
alternativas são propostas, uma com curva à esquerda, outra à direita, ambas geradas por um 
algoritmo de caminho mínimo, cabendo ao controlador selecionar a mais conveniente. Tais 
alterações são individuais, e não necessariamente chegam ao âmbito do ATCSCC. 
 
Ao final do processo de elaboração e seleção de soluções para acomodação da demanda, os 
coordenadores principais do ATCSCC cuidarão da decisão final e da coordenação da 
implementação dos planos elaborados. 
 
2.3.2 Evoluções Previstas 
A FAA, em seu programa de modernização NextGen (de Next Generation), tem uma 
importante área de desenvolvimento denominada Flow Contingency Management. Nesta área 
de processo, procura-se identificar desbalanceamentos entre demanda e capacidade, seja por 
chegada de intenções de vôo não planejadas, seja por degradação da capacidade de elementos 
regulados. Assim que se detecta um desbalanceamento, ativam-se restrições para manter o 
volume de tráfego em níveis seguros e, em seguida, começa a busca de soluções para 
acomodar a demanda excedente. Na concepção do NextGen, essa busca de soluções ocorrerá 
de forma distribuída e colaborativa, por meio de iniciativas localizadas dos operadores de 
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aeronaves, e os gerentes de fluxo do Sistema de Espaço Aéreo intervirão somente quando 
determinada restrição não puder ser atendida. Este paradigma é denominado C-ATM 
(Collaborative Air Traffic Management) (FAA, 2008). 
 
Apesar do grande valor que o C-ATM agrega para o gerenciamento de contingência, não 
existe uma demonstração de que ele, por si só, proporcione uma solução de fluxo ótima para o 
sistema. De fato, parte das funcionalidades requeridas pelo C-ATM já existe na ferramenta 
CRCT (Collaborative Routing Coordination Tools), desenvolvida pelo MITRE e utilizada no 
ATCSCC, dentro do processo ICR, mas isto não é tido como suficiente para as exigências do 
NextGen, e novos processos, metodologias e algoritmos terão que ser desenvolvidos. 
 
2.4 Nível de automação das metodologias e ferramentas apresentadas 
O que se observa em comum entre as metodologias e ferramentas apresentadas nas seções 
anteriores é que, dada uma situação de contingência, expressa na indisponibilidade ou na 
diminuição de capacidade de determinados recursos de ATM, a elaboração das soluções 
táticas candidatas, para acomodação da demanda às novas capacidades, depende muito da 
experiência dos membros da equipe de gerenciamento. 
 
Dentre as ferramentas apresentadas acima, as do tipo ‘What-If’ facilitam a verificação da 
viabilidade de soluções elaboradas ou selecionadas manualmente pelos gerentes de fluxo, e 
estas soluções podem consistir em modificações de horários de vôos, ou em utilização de 
rotas alternativas. Apenas duas ferramentas atuam com um maior nível de automação: a 
URET, que elabora automaticamente duas soluções de desvio de rota, mas deixa a decisão 
final a cargo do controlador, no centro de controle de área; e a ETFMS, do Eurocontrol, que 
define automaticamente os horários de decolagem. Entretanto, é importante notar que a 
ETFMS não considera os vôos que já estão no ar, não considera alterações de rota, e não 
garante uma solução de fluidez ótima. 
 
Frequentemente, situações de contingência se repetem com diferentes equipes de 
gerenciamento, mas a solução elaborada pela equipe A é diferente da solução elaborada pela 
equipe B, cada uma priorizando determinados aspectos e, consequentemente, atingindo 
resultados diferentes. 
 
Se, por um lado, a repetibilidade é um dos atributos que contribui para a qualidade de um 
processo ou um produto, por outro lado a experiência acumulada permite mudanças e um 
aprimoramento contínuo da qualidade. Caso uma solução de gerenciamento de contingência 
tenha atingido um bom resultado, é preciso que tanto a situação como a solução fiquem 
registradas, para serem utilizadas futuramente em casos semelhantes, com equipes diferentes. 
Caso uma solução tenha atingido um resultado medíocre, também pode ser conveniente seu 
registro, para que ela não seja repetida. Por isso, é indicado registrar constantemente as 
situações e soluções adotadas para gerenciá-las, evitando assim que se perca a expertise 
adquirida pela equipe de gerenciamento, agilizando significativamente a tomada de decisão, e 
aprimorando cada vez mais a eficácia das soluções. 
 
Paralelamente a isso, outra maneira de buscar um padrão estável de desempenho é através de 
algoritmos e critérios matemáticos, elaborados para obter uma otimização global. Nesse 
sentido, foi desenvolvido e experimentado, pelos autores deste trabalho, um novo método para 
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reduzir atrasos diante de alterações nas capacidades operacionais dos recursos de tráfego 
aéreo, o qual será descrito na próxima seção. 
 
3 UMA NOVA FERRAMENTA PARA REDUÇÃO DE ATRASOS 
O conceito de CDM é eficaz quando há tempo para comunicar a situação aos agentes dos 
operadores de aeronaves, para estes interpretarem a situação, elaborarem e apresentarem 
planos, e para um gerente de fluxo autorizar a execução coordenada desses planos. 
Determinadas situações, contudo, exigem respostas mais rápidas e, nesse aspecto, um plano 
global inicial e mais imediato pode ser conveniente, mesmo como ponto de partida para 
intervenções manuais. 
 
Conforme mencionado na Seção 1, as capacidades operacionais dos elementos regulados 
podem se degradar subitamente. Como exemplo, condições meteorológicas podem diminuir 
drasticamente a capacidade de um aeroporto, assim como uma falha em uma freqüência de 
rádio pode reduzir a capacidade de um setor do espaço aéreo. Nesses casos, uma série de vôos 
precisa ter seus horários de partida reajustados, sem que haja tempo hábil para analisar o 
impacto de cada alteração individualmente. Considerando a complexidade de cenário com  
grande número de vôos, aeroportos e elementos regulados, a equipe de gerenciamento de 
fluxo acaba obrigada a escolher soluções do tipo “a menos pior”, sem tempo hábil para 
esgotar as opções disponíveis. Apesar de despender os melhores esforços, muitos atrasos 
desnecessários acabam acontecendo, aumentando o custo de operação do sistema. 
 
Algoritmos conhecidos de otimização podem ser utilizados, para obtenção de soluções ótimas 
ou sub-ótimas, mas isso frequentemente incorre em dois problemas: o tempo de computação 
proibitivo (por exemplo, algoritmos genéticos), devido ao grande número de variáveis 
consideradas, ou a aplicação de medidas demasiadamente restritivas, devido à simplificação 
excessiva do problema (modelos de teoria de filas, otimização de fluxo em grafos, etc.). 
 
3.1 Aspectos matemáticos do problema 
O problema de escalonamento de vôos que trafegam por uma rede de recursos com 
capacidades finitas é um problema de otimização combinatória, para o qual não se conhece 
um algoritmo determinístico eficiente (que termina em tempo polinomial). Por isso, é 
frequente que se apliquem métodos probabilísticos para resolver esta classe de problema, com 
diferentes graus de sucesso. 
 
Para que esses métodos obtenham sucesso, é preciso chegar a um equilíbrio entre realismo e 
simplicidade na modelagem, aliados a um embasamento matemático que assegure que 
soluções aproximadamente ótimas sejam obtidas em um tempo viável. Dizendo de outra 
maneira, o algoritmo precisa obter uma boa solução, no menor tempo possível. 
 
No caso do escalonamento de vôos, fica aqui definido que são buscadas soluções que 
minimizem a somatória de atrasos no sistema, mas isso não impede que outros critérios 
possam ser levados em conta. Além disso, deve ser possível dar pesos diferentes para atrasos 
em aeroportos distintos, ou determinados vôos podem ter maior prioridade que outros. 
 
3.2 Método adotado 
A base matemática dessa ferramenta é o método da entropia cruzada, desenvolvido por 
Reuven Rubinstein, na década de 90 (RUBINSTEIN, SHAPIRO, 1993). Este método tem 
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certa semelhança com os algoritmos genéticos, mas a maior diferença é que as soluções 
candidatas não são cruzadas em pares, mas são agregadas por meio de parâmetros 
estocásticos, que por sua vez são utilizados como meio de geração de novas soluções. A 
agregação dos parâmetros deve ocorrer de tal forma a minimizar a entropia cruzada entre os 
parâmetros vigentes e os parâmetros de uma solução considerada ideal. Este aspecto, se 
utilizado de forma adequada, pode proporcionar ganhos significativos de desempenho (DE 
BOER, 2004). Foi feita uma pesquisa em fontes diversas da literatura, e não foi encontrada 
nenhuma aplicação prévia do método de entropia cruzada em ATFM, portanto a ferramenta 
aqui apresentada é pioneira neste aspecto. 
 
Para que o método da entropia cruzada pudesse ser utilizado em associação ao problema de 
ATFM, o modelo foi elaborado com a definição de slots de ocupação para todos os elementos 
regulados, o que, na presente ferramenta, consistiu em definir slots de pouso e decolagem para 
todos os aeroportos regulados. A ferramenta gera diversas instâncias de ocupação de slots, de 
acordo com parâmetros de amostragem. Ao final de cada rodada, as instâncias com o menor 
índice de atraso são selecionadas e utilizadas para obter um novo conjunto de parâmetros, 
para uma nova rodada de geração de amostras. Após diversas rodadas, ocorre que as novas 
instâncias geradas não trazem nenhuma melhora em relação à rodada anterior, então se 
considera que o algoritmo convergiu, e o conjunto final de instâncias selecionadas é utilizado 
para se obter a solução final. Este processo está ilustrado na Fig. 8. 
 

 

Fig. 8: Esboço do algoritmo de otimização por entropia cruzada. 
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3.3 Aspectos de inovação 
Diversos autores já propuseram, em âmbito acadêmico, a utilização de algoritmos genéticos 
para otimização do fluxo de tráfego aéreo. Entretanto, não se tem conhecimento de utilização 
desses métodos em ferramentas práticas nos organismos de ATFM. A razão mais importante 
para isso é que o tempo de execução desses algoritmos genéticos é muito longo, podendo 
chegar a horas ou mesmo dias, dependendo da complexidade do modelo, inviabilizando sua 
aplicação prática. Por outro lado, a presente ferramenta demonstrou, até o instante, ter um 
tempo de execução aceitável, conforme será apresentado na próxima seção. 
 
É importante observar que o tempo de execução varia em função do número de vôos, de 
forma não-linear, isto é, se o número de vôos cresce por um fator K, o tempo de execução 
aumenta mais do que esse fator K. Mesmo assim, o algoritmo é altamente paralelizável, e 
pode ser distribuído em diversas CPUs dentro de um cluster, ou diversos core dentro de uma 
CPU multi-core. Sendo assim, se há N nós de processamento disponíveis, o tempo de 
execução do algoritmo é dividido por N, e o tempo gasto na comunicação entre os nós é 
ínfimo. Atualmente, é possível montar clusters de tamanhos variados, a preços acessíveis. 
Considerando tudo isso, estima-se que, para cenários complexos dentro do SISCEAB (que 
possui em torno de 300 elementos regulados), a presente ferramenta, com o trabalho de 
paralelização e outras otimizações, possa encontrar soluções ótimas em um tempo menor que 
1 minuto, sem necessidade de supercomputadores ou clusters com mais de 8 nós. À parte 
desses fatos, caso as degradações de capacidade sejam isoladas e / ou de curto prazo, é 
possível otimizar a ferramenta para apresentar resultados em um tempo ainda mais curto. 
 
3.4 Resultados obtidos até o instante 
A ferramenta de otimização de fluxo por entropia cruzada foi desenvolvida em C++, e 
resolveu uma rede de 80 aeroportos, 2000 vôos, com 16 aeroportos com degradação de 
capacidade, tendo sido executada em somente um dos core de uma CPU Intel Core 2 Duo de 
2,1 GHz. 
 
As soluções obtidas para centenas de cenários diferentes foram levadas em conta em uma 
comparação de desempenho, exibida na Fig. 9. Os dados ali exibidos têm o seguinte 
significado: a mesma rede de 80 aeroportos e 2000 vôos foi resolvida pela ferramenta em 
todos os cenários, mas com diferentes níveis de otimização. Quanto maior o nível de 
otimização, maior o tempo de execução. Observa-se que a porcentagem de otimização obtida 
pode ser estabelecida em função do tempo de resposta requerido. Ou seja, se é desejado um 
tempo de resposta muito rápido, menor que 1 minuto, é possível obter um grau de otimização 
entre 8% e 10%. Caso seja tolerado um tempo de resposta maior, até 9 minutos, a otimização 
chega a 13,5%. Entretanto, pode-se escolher uma relação de compromisso que equilibre os 
dois aspectos, como é o caso para um tempo em torno de 2 minutos, onde é possível obter 
uma otimização pouco acima de 12%. 
 
Os percentuais de melhoria são obtidos em relação a uma ferramenta de referência, baseada 
em heurística, desenvolvida especificamente dentro deste projeto de pesquisa. A heurística 
consiste em reordenar os vôos seguindo uma ordem FCFS (First-Come, First-Served), em que 
os vôos não são mudados de ordem, e o primeiro slot (janela de tempo) disponível 
(combinando saída e chegada) para cada vôo relocado é utilizado. Essa reordenação precisa 
ser feita para cada aeroporto e, por causa disso, é possível que a ordem de escolha dos 
aeroportos seja prejudicial. Essa ferramenta é utilizada tanto como referência de comparação 
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como meio de acelerar o algoritmo de entropia cruzada. Sua principal vantagem é o seu 
insignificante tempo de execução. Ela ainda pode ser utilizada como uma maneira de se obter 
uma solução instantânea, ainda que não ótima, caso haja necessidade de uma resposta ainda 
mais tempestiva. 
 
3.5 Comparação com ferramentas similares 
Até o presente momento, não foi possível realizar comparações com ferramentas similares, 
seja utilizando técnicas de algoritmos genéticos, ou qualquer outro tipo de heurística. A razão 
para isso é que não foi encontrada na literatura uma ferramenta que trabalhe com um modelo 
de cenário de tráfego aéreo similar ao do presente trabalho. 
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Fig. 9: Análise de desempenho da nova ferramenta. 
 

3.6 Perspectivas futuras para esta ferramenta 
A ferramenta apresentada resolve apenas um dos aspectos da redução de atrasos, que é 
encontrar uma reprogramação ótima dos vôos, dadas novas restrições de capacidade. 
Entretanto, sua introdução em um ambiente real de tomada de decisão ATFM necessitaria um 
esforço de validação e aperfeiçoamento entre usuários e especialistas no assunto. Além disso, 
seria necessário modelar outros elementos regulados, além de aeroportos, setores, auxílios e 
espaços aéreos condicionados e, consequentemente, elaborar a modelagem mais detalhada do 
plano de vôo, com referência a esses elementos. 
 
A versão atual da ferramenta exige a definição de slots para todos os elementos regulados, e 
uma maneira de sincronizar slots de tamanhos diferentes. É possível verificar que isso gera 
pequenas “perdas” de otimização, que têm impacto no resultado final obtido. Por outro lado, é 
possível elaborar uma versão da ferramenta baseada em eventos e prioridades, na qual o slot é 
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dispensável. Entretanto, ainda não foi possível fazer uma análise mais consistente de quais 
seriam as vantagens e vantagens de cada abordagem. 
 
Do ponto de vista prático, é importante que o modelo que dá base à ferramenta seja 
compatível com o modelo existente no sistema de apoio ao ATFM ao qual será conectado. 
Para validar o modelo, poderiam ser realizadas ao menos duas etapas distintas. Na primeira, 
seria feita uma análise do desempenho da ferramenta em relação aos cenários reais de entrada. 
Essa análise é necessária porque, conforme o cenário se torna mais complexo, o desempenho 
da ferramenta diminui e, sendo assim, é preciso manter um equilíbrio entre a complexidade do 
modelo e o tempo de obtenção das soluções. Além disso, será preciso estimar a precisão no 
cumprimento dos horários designados, e o impacto dessa precisão no resultado prático a ser 
obtido. Já na segunda fase do desenvolvimento, seriam buscados os requisitos de uma 
integração mais estreita com os sistemas de ATFM existentes. 
 
Outro caminho a ser explorado no futuro é o desenvolvimento de uma versão específica para 
operadores de aeronaves. O método é bastante genérico e adaptável, permitindo bastante 
liberdade na modelagem. 
 
4 COMENTÁRIOS FINAIS 
Com base nas análises e experimentos deste artigo, acredita-se que um gerenciamento 
eficiente de contingência tenha as seguintes características: o uso de ferramentas inteligentes, 
com um nível de complexidade compatível com agilidade de resposta e distribuição justa de 
penalizações entre os vôos, e a possibilidade de haver iniciativas colaborativas, em estilo 
CDM (Collaborative Decision Making). Complementando esses elementos, podem ser 
empregadas técnicas de aprendizado de máquina, que se baseiam na expertise e no julgamento 
do especialista sobre histórico de situações e decisões, permitindo uma aplicação repetitiva e 
ágil desse conhecimento, além do aprimoramento contínuo do desempenho. 
 
Quando o fluxo de tráfego aéreo atinge níveis próximos às capacidades dos recursos 
disponíveis, eventos como degradação de auxílios e tempo adverso, podem ocasionar, caso 
não sejam gerenciados ágil e eficazmente, demanda acima da capacidade, situação que seria 
indesejável. Além disso, esse tipo de situação, denominada de contingente, se contrapõe ao 
planejamento estratégico e pretático do ATFM, e exige replanejamento rápido para 
acomodação da demanda excedente. Tal replanejamento, nos sistemas de gerenciamento 
existentes, é baseado em iniciativas dos gerentes de fluxo, e conta, nos melhores casos, com 
algumas ferramentas para teste automatizado de novas soluções / planos de contingência. 
 
Dentro desse contexto, o presente artigo apresentou uma nova ferramenta de otimização para 
redução de atrasos, que tem o potencial estimado de reduzir atrasos de ATFM por volta de 
12%, com um tempo de processamento da ordem de 1 minuto. Apesar desse resultado 
positivo, porém, será preciso prosseguir com estudos para testar a real aplicabilidade dessa 
ferramenta no ciclo de tomada de decisão real do ATFM. 
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RESUMO 
Os sistemas de gerência de pavimentos aeroportuários são ferramentas essenciais à gestão da infraestrutura de 
um aeroporto. Seu uso é necessário especialmente quando se trabalha com recursos financeiros públicos, uma 
vez que a sociedade exige um retorno do que foi indiretamente investido através de impostos e de taxas. Da 
mesma forma, os operadores aéreos que fazem uso das pistas e dos pátios aeroportuários procuram encontrar 
pavimentos resistentes e bem mantidos para que possam efetuar suas operações de forma segura. Além disso, 
esses sistemas servem de controle e auxílio para os que tomam decisão de como alocar os recursos disponíveis, 
oferecendo segurança e operacionalidade às pistas e aos pátios dos aeroportos, evitando os incidentes e/ou 
acidentes envolvendo aeronaves. Este artigo objetiva contribuir para o estado da arte, apresentando alguns 
sistemas de gerência desenvolvidos para pavimentos aeroportuários e suas respectivas atividades, por meio de 
estudos nacionais e internacionais. 
 
ABSTRACT 
The airports pavements management systems are essential tools for the management of some airport 
infrastructure. Its use is especially necessary when working with public financial resources, because the society 
demands a return of that was indirectly invested through taxes and fees. Similarly, air operators who use the 
runways and aprons looking find resistant pavements and well maintained so that it can perform its operations 
safely. Moreover, these systems serve to control and aid to those making the decision how to allocate available 
resources to provide management safety airports runways and aprons, avoiding incidents and/or accidents 
involving aircrafts. This paper aims to contribute to the state of the art, showing some management systems 
developed for airports pavements and their activities, through national and international studies. 
 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Se comparados aos estudos encontrados no exterior, poucas são as pesquisas nacionais sobre 
os Sistemas de Gerência de Pavimentos Aeroportuários – SGPA ou Airport Pavement 
Management Systems – APMS. 
 
A maior parte das obras pesquisadas, revisadas e apresentadas neste artigo é de origem 
estrangeira, principalmente de estudos realizados pela Organização da Aviação Civil 
Internacional (International Civil Aviation Organization – ICAO), pela Administração 
Federal de Aviação dos Estados Unidos (Federal Aviation Administration – FAA) e pelo 
Departamento de Transportes do Canadá (Transport Canada).  
 
Com relação ao Brasil, encontram-se registros de trabalhos produzidos por pesquisadores da 
Escola Politécnica na Universidade de São Paulo – POLI/USP, do Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica – ITA, da Diretora de Engenharia da Aeronáutica – DIRENG e da Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO. 
 
Embora a grande maioria dos Sistemas de Gerência de Pavimentos – SGP ou Pavement 
Management System – PMS tenha sido desenvolvida e empregada no Brasil, nos Estados 
Unidos e em diversos países da Europa pelos órgãos rodoviários, não se pode deixar de 
mencionar que os conceitos, as práticas e os processos desses sistemas também foram 
aplicados, sem variações expressivas, no ambiente aeroportuário. 
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2 OBJETIVO 
Contribuir para o estado da arte da gerência de pavimentos aeroportuários, através da revisão 
e apresentação de alguns sistemas oriundos de organizações nacionais e internacionais, em 
virtude da carência de referências específicas nesta área.  
 
3 AS ATIVIDADES DE UM SISTEMA DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS 
As atividades inerentes aos Sistemas de Gerência de Pavimentos – SGP começaram a ser 
difundidas inicialmente por ocasião dos experimentos realizados na pista teste da American 
Association of State Highway Officials – AASHO Road Test, entre 1956 e 1960. 
 
As aplicações utilizadas na AASHO Road Test guiaram as pesquisas de Carey e Irick (1960) 
que desenvolveram o conceito de serventia-desempenho de pavimentos. A serventia é 
definida como a capacidade de uma determinada seção do pavimento, à época da observação, 
de servir ao tráfego, com elevados volumes e altas velocidades. Enquanto que o desempenho 
é a variação dessa serventia com o tempo e/ou tráfego. 
 
A atual American Association of State Highway and Transportation Officials          
(AASHTO, 1993) insere a questão do conforto na sua definição de serventia, como sendo o 
nível adequado ao rolamento que um pavimento confere ao tráfego solicitante da via. Assim, 
com o início desses estudos e do aperfeiçoamento daqueles conceitos, concebiam-se os SGP.  
 
De acordo com Cardoso (1988), desde o surgimento das primeiras pesquisas e aplicações dos 
SGP, muitas agências aplicaram suas ferramentas conforme suas necessidades e rotinas. Com 
o passar do tempo, a gerência de pavimentos adquiriu uma série de conceitos que dependiam 
do tratamento e do nível de profundidade com que cada organização abordava o assunto. 
 
Haas et al. (1994), apresentam os SGP como um conjunto de ferramentas ou atividades para 
auxiliar os tomadores de decisão a encontrar estratégias ótimas para manter os pavimentos em 
uma condição operacional ao longo de um determinado período de tempo. 
 
O Departamento de Transportes de Québec – Transports Québec (2003), no Canadá, 
compartilha da mesma opinião quando afirma que um SGP (Système de Gestion des 
Chaussées – SGC) deve ajudar a responder todas as questões envolvidas em um processo de 
tomada de decisão eficaz: onde, quando e quanto deve ser investido. Da mesma forma, um 
SGP deve permitir obter um cenário do estado dos pavimentos, uma estimativa de 
necessidades atuais e futuras em matéria de conservação e de restauração, uma avaliação 
técnica e econômica das estratégias de manutenção possíveis, assim como as consequências 
das estratégias escolhidas.  
 
Uma das principais finalidades dos SGP, na opinião de Shahin (2005), é fornecer um 
sistemático e consistente método para selecionar as necessidades de conservação e de 
restauração, determinar as prioridades e o tempo ideal para reparo através da predição da 
condição futura do pavimento, além de ser uma ferramenta valiosa que alerta qual o seu ponto 
crítico do ciclo de vida. 
 
Ao longo desta revisão, verifica-se que questões envolvendo tempo, ciclo de vida, tomada de 
decisão, recursos financeiros e materiais, projeto, construção, manutenção, condição 
operacional e futura dos pavimentos também estão presentes, com muitas semelhanças, em 
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obras como Yoder e Witczak (1975), Haas e Hudson (1978), Paterson e Robinson (1992), 
Huang (1993), Marcon (1996), ICAO (1997), Rodrigues (1999), Haas (2001), dentre outros. 
Essas obras abordam, de forma análoga, além dos conceitos, a aplicação das atividades da 
gerência de pavimentos em dois níveis distintos, porém dependentes: rede e projeto. 
 
De acordo com Shahin (2005), uma rede é um agrupamento lógico de pavimentos destinados 
as práticas de conservação e de restauração, além de considerar a localização geográfica, os 
padrões mínimos operacionais e as fontes de financiamento. 
 
A gerência em nível de rede, de acordo com Haas et al. (1994), envolve um programa geral de 
desenvolvimento de construções, manutenções ou reabilitações que terão o menor custo total, 
ou o maior benefício, durante o período de análise selecionado para todos os pavimentos 
constituintes de um determinado SGP.  
 
Em um aeroporto três redes distintas podem ser consideradas: a que compreende os 
pavimentos utilizados pelas aeronaves, como as pistas de pousos e de decolagens, as pistas de 
taxiamento e os pátios de manobra e de estacionamento; a que abrange as vias internas de 
serviços dos veículos e equipamentos de apoio às aeronaves; e, a que se destina aos veículos 
dos passageiros e usuários externos do aeroporto, como, por exemplo, o estacionamento e as 
vias externas de acesso ao terminal de passageiros e de cargas (Oliveira, 2009). 
 
Enquanto a gerência em nível de rede analisa todos os pavimentos constituintes de um 
determinado sistema viário ou aeroportuário, a gerência em nível de projeto, segundo       
Haas et al. (1994), deve considerar o detalhamento das alternativas de construção e 
manutenção de uma seção específica do pavimento. Isso com o objetivo de fornecer os 
benefícios desejados ou níveis de serviço, ao menor custo total durante o período analisado.  
 
Para Espeschit (1990), existem públicos diferenciados quanto aos níveis de gerenciamento em 
virtude de suas características. O gerenciamento em nível de rede, por fornecer informações 
mais generalizadas, atende diretamente aos interesses de administradores e políticos, enquanto 
que em nível de projeto, por ser mais detalhado e específico, é mais útil aos técnicos e 
engenheiros. 
 
No contexto do detalhamento dos níveis de gerenciamento, ressalte-se que cada nível de um 
SGP, possui atividades intrínsecas que devem possuir a finalidade de assegurar a aplicação 
das decisões tomadas, assim como permitir o seu desenvolvimento de forma segura e 
eficiente, proporcionando benefícios aos seus usuários.  
 
Dentre as classes de atividades ou subsistemas apresentados por Haas e Hudson (1978), que 
estão diretamente compreendidos entre os dois níveis de gerenciamento, podem-se citar: 
planejamento, projeto, construção, manutenção, avaliação, pesquisa e banco de dados. A 
AASHTO (1985), além dessas, acrescenta: orçamento, programação, monitoramento, 
restauração e reconstrução. 
 
Para a ICAO (1997), de nada adiantaria a concepção e implantação de um SGP avançado, 
contendo todas as atividades citadas anteriormente, se os técnicos de suas mais variadas áreas 
de atuação não se submeterem a uma atividade de suma importância: o treinamento. Isso 
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porque o próprio dinamismo do SGP obriga o pessoal envolvido a seguir à evolução, assim 
como intercambiar as informações adquiridas. 
 
O fluxograma apresentado na Figura 1, adaptado de Haas e Hudson (1978), procura mostrar a 
sequência lógica das atividades constituintes de um SGP. 
 

 
Figura 1: Principais classes de atividades de um SGP. 

 

 
Figura 2: Atividades de um SGP em nível de rede e de projeto. 
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Afirmou-se anteriormente que todas as atividades de um SGP fazem parte ou do nível de rede 
ou do nível de projeto. Finn (1979) também apresenta um fluxograma, no qual divide as 
atividades e as inserem nos dois níveis de gerenciamento, conforme a Figura 2. 
 
Pelo fluxograma da Figura 2, percebe-se que a seleção das ações de conservação e de 
restauração é a única atividade presente nos dois níveis de gerenciamento, considerando sua 
importância para o funcionamento de um SGP. Um fato importante a ser observado é que não 
há uma atividade específica com a qual todas as demais possam interagir. Em seu lugar, no 
centro do fluxograma, entre os dois níveis de gerenciamento surge apenas a expressão SGP. 
 
De uma forma sucinta, Oliveira (2009) descreve em seu trabalho as principais características 
de cada uma das atividades desenvolvidas nos SGP, conforme a classificação de Haas e 
Hudson (1978). 
 
4 SISTEMAS DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS AEROPORTUÁRIOS 
Para Haas et al. (1994) um Sistema de Gerência de Pavimentos consiste em um conjunto 
amplo e coordenado de atividades associadas com planejamento, projeto, construção, 
manutenção, avaliação e pesquisa de pavimentos. 
 
Para Fonseca (2003), os esforços de implantação dos SGP na década de 80 envolveram a 
realização de várias atividades que consistiram, essencialmente, em análises das condições 
funcionais e estruturais dos pavimentos. A procura pela obtenção de dados mais abrangentes 
levou à realização de levantamentos e de medições de rugosidade, de coeficiente de atrito e de 
deflexões. A necessidade de recursos financeiros para as atividades de conservação e de 
restauração induziu a aquisição de softwares prontos desenvolvidos para as agências 
rodoviárias ou aeroportuárias. 
 
Na década de 90, ainda segundo Fonseca (2003), os dados obtidos tornaram-se matéria de 
análise para as equipes técnicas. A tecnologia adotada possuía um nível operacional elevado 
que não era viável aos mercados locais, especialmente nos países em desenvolvimento.  
 
Na opinião de Macedo (2005), um Sistema de Gerência de Pavimentos Aeroportuários – 
SGPA apresenta-se como uma das formas de atuação mais eficazes dentro de um programa de 
manutenção de pavimentos, pois garantem serventia e segurança mínima às condições 
operacionais de um complexo aeroportuário, com foco na prevenção dos incidentes e/ou 
acidentes envolvendo aeronaves.  
 
No cenário aeroportuário, estudos das administrações aeroportuárias, das agências reguladoras 
e das autoridades aeronáuticas, dentre outras organizações, abordaram o assunto, 
prioritariamente, com foco na gestão racional dos recursos orçamentários disponibilizados 
que, na maioria dos casos, são limitados e/ou insuficientes.  
 
Além dessa limitação, os recursos, na sua maioria, são públicos e provenientes de impostos, 
de taxas ou de tarifas, e assim necessitam que sejam bem aplicados, haja vista o retorno que 
deve ser dado à sociedade que, indiretamente, fez esse investimento. Dessa forma, é 
necessário prevê as condições existentes e futuras de uma rede de pavimentos para que se 
possa ter um maior controle sobre o dinheiro a investir, e assim obter uma base confiável para 
a alocação desses recursos.  
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Desse modo, torna-se imprescindível que o administrador aeroportuário disponha de um 
SGPA que o auxilie no processo de tomada de decisões, de forma a prover, manter e operar 
com segurança os pavimentos aeroportuários, dentro de padrões internacionais de operação e 
de segurança.  
 
De acordo com o Transport Canada (2007), o objetivo básico de um SGPA é alcançar o 
melhor valor possível para os recursos públicos disponíveis e proporcionar um transporte 
confortável, eficiente, econômico e, principalmente, seguro aos seus usuários. Percebe-se, 
então, uma explícita preocupação com a segurança do transporte, especialmente, quando se 
refere à modalidade aérea, haja vista que os acidentes aéreos, na sua maioria, proporcionam 
perdas humanas e materiais irrecuperáveis. 
 
As atividades de um SGPA, para o Transport Canada (2007), são semelhantes àquelas 
apresentadas por Haas e Hudson (1978) e ICAO (1997). A diferença está na interação que as 
Atividades de Ciclo de Vida do Pavimento, estas de responsabilidade das administrações 
aeroportuárias, possuem com o Suporte Técnico, compreendido pelas normas e 
procedimentos. Tudo isso amparado por um consistente Sistema de Registros e Informações, 
que funciona como banco de dados, apresentados na Figura 3. 
 

 
Figura 3: Atividades de um SGPA. 

 
As Atividades do Ciclo de Vida do Pavimento, de acordo com o fluxograma da Figura 3, 
iniciam-se com o planejamento das ações a serem desenvolvidas, no qual se verificam as 
prioridades da rede e se estabelece a política de gerenciamento dos pavimentos.  
 
A programação dos recursos financeiros e materiais disponíveis é a atividade subsequente. 
Essa tarefa é de grande importância, uma vez que a partir dela é que ocorre a concepção do 
projeto e, por sucessão, a construção dos pavimentos.  
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Uma vez construído, as operações das aeronaves começarão a condicionar as características 
da superfície dos pavimentos que devem ser avaliados regularmente para assegurar as 
condições de operações e de segurança adequados. Os resultados das atividades de avaliação 
contribuem positivamente para os programas de conservação e de restauração.  
 
As atividades do SGPA, conforme apresentado no fluxograma da Figura 3, devem ser 
integradas, compatíveis e realizadas através de um trabalho conjunto. Um processo realizado 
de forma descontínua interrompe o ciclo e o desenvolvimento de todas as outras atividades, 
assim como se não houver o apoio do Suporte Técnico e do Sistema de Registro de 
Informações bem atualizado.  
O Sistema de Registro de Informações também merece destaque, já que em muitas situações, 
de acordo com os estudos do Transport Canada (2007), eles são esquecidos, principalmente, 
quando não lhes são fornecidas as informações obtidas nas demais atividades. Nessa atividade 
específica devem ser mantidos, dados técnicos sobre o plano inventário dos pavimentos, 
histórico de construção, resumos da avaliação dos pavimentos, síntese das características do 
solo da sub-base e dados ambientais, dentre outras informações. 
 
Assim, considerando a ênfase atribuída ao gerenciamento dos dados, Cardoso (1988) propôs 
um SGP para aeroportos brasileiros com o objetivo de dispor de informações confiáveis para 
serem utilizadas na administração e na alocação dos recursos para um conjunto de aeroportos 
em serviço, conforme o fluxograma da Figura 4. 
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Figura 4: SGP proposto para os aeroportos brasileiros. 
 
Macedo Neto (1992) declara que todas as informações pertinentes aos SGPA devem compor 
um conjunto coordenado e de fácil acessibilidade, para subsidiar as rotinas de planejamento e 
análise. Afirma, ainda, que quanto maior for o nível de informações reunidas sobre os 
pavimentos, mais acertadas e rápidas serão as decisões sobre as alternativas técnicas e 
investimentos a serem programados. 
 
Na sua pesquisa, Macedo Neto (1992) concebeu um SGPA especificamente para a rede de 
aeroportos da INFRAERO com base numa estrutura composta de sete partes principais: 
estabelecimento de critérios, análises, seleção, tomada de decisão, implementação, 
monitoramento e banco de dados, conforme mostra o fluxograma da Figura 5. 
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Figura 5: SGPA destinado à INFRAERO. 

 
Segundo a INFRAERO (2005), uma das principais metas de um SGPA é a de oferecer e 
garantir, de modo econômico, um conjunto de estruturas e/ou equipamentos que proporcione 
um padrão de serventia operacional aceitável e adequado à sua finalidade, e que siga um 
determinado fluxo conforme a Figura 6. 
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Figura 6: Fluxo de um SGPA. 

 
Um SGPA tem a finalidade de fornecer uma ferramenta consistente, objetiva e sistemática 
para estabelecimento de políticas de facilidades, definição de prioridades e programas de 
alocação de recursos para a manutenção e restauração de pavimentos de uma determinada 
rede de pavimentos aeroportuários (FAA, 2006). O SGPA também pode fornecer informações 
e quantificar recomendações específicas para as ações necessárias. Essas devem ser 
destinadas a manter uma rede de pavimento em um nível de serviço aceitável, ao mesmo 
tempo minimizando os custos de conservação e de restauração e maximizando os benefícios. 
 
É preciso, então, que o administrador aeroportuário possua algum parâmetro ou indicador que 
o auxilie nesse processo. Dentre os mais utilizados e confiáveis está o Índice de Condição do 
Pavimento (Pavement Condition Index – PCI) desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do 
Exército Americano (United States Army Corps of Engineering – USACE). 
 
O SGPA, segundo o FAA (2006), destina-se aos administradores aeroportuários, engenheiros 
e equipes de manutenção. Com algumas semelhanças dos sistemas apresentados 
anteriormente nesta pesquisa, a FAA (2006) define o banco de dados e a capacidade do 
sistema como um dos seus elementos essenciais. 
 
Dada a evidente importância dos bancos de dados para um SGPA, a FAA (2006) recomenda 
que nesses devam estar armazenados informações sobre a estrutura dos pavimentos, históricos 
de manutenção, custos, tráfego e condições do pavimento. Além disso, a locação de todos os 
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pátios e pistas, dimensões, tipo de pavimento, ano de construção, restaurações e a assistência 
financeira do governo. 
 
A capacidade do sistema é o elemento do SGPA responsável pela predição da condição futura 
do pavimento, determinação do plano de conservação e de restauração considerando o 
orçamento disponível, priorização dos projetos e determinação dos requisitos orçamentários 
para cumprir os objetivos da administração aeroportuária. 
 
O alcance de um SGPA, de acordo com a ICAO (1997), vai mais além das atividades 
executivas de conservação e de restauração, pois seu maior objetivo é planejar, priorizar e 
racionalizar o destino e a aplicação dos recursos nos pavimentos aeroportuários. No entanto, 
que todas as atividades de um SGPA estão relacionadas com as disponibilidades financeiras e 
com as informações constantes do banco de dados. Um SGPA para a ICAO (1997) deve ser 
implantado nas fases apresentadas conforme o fluxograma da Figura 7. 
 

 

Figura 7: Fases de implantação de um SGPA. 
 
Apesar de ser uma prática relativamente recente se comparada aos SGP rodoviários, a 
aplicação dos SGPA têm trazido inúmeros benefícios para aqueles que os utilizam. Um relato 
de sucesso vem do Departamento de Aviação da Virgínia (Virginia Department of Aviation – 
VDOA), nos Estados Unidos, citado por Broten e Mcneely (1995), que implementou, em 
1990, um SGPA priorizando as atividades de manutenção da sua rede de pavimentos.  
 
O indicador utilizado pelo VDOA para medir a condição dos seus pavimentos foi o PCI que, 
no início das atividades do SGPA era, em média, de 76 (classificado como muito bom). Três 
anos após o uso do SGPA, em 1993, o PCI passou para 84 (ainda classificado como muito 
bom, porém bem próximo à condição excelente), sem acréscimos significativos com gastos de 
manutenção. 
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Isso demonstra a importância da implantação e da utilização de um bem elaborado e aplicado 
SGPA que contemple efetivas estratégias de conservação e de restauração, conforme sugeriu 
Oliveira e Nobre Júnior (2008). 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar deste artigo ter o foco no contexto aeroportuário, verificou-se que não há diferenças 
significativas entre os Sistemas de Gerência de Pavimentos – Rodoviários ou Aeroportuários. 
Independente do campo de aplicação, se em rodovias ou em aeroportos, é notório que os 
Sistemas de Gerência de Pavimentos oferecem inúmeros benefícios aos seus usuários e 
principalmente aos que tomam decisões. 
 
Os elementos e as finalidades inerentes aos Sistemas de Gerência de Pavimentos 
Aeroportuários devem ser aplicados com o objetivo de proporcionar melhoria nas condições 
funcionais e estruturais desses pavimentos, de modo que a sua degradação não se torne fator 
contribuinte para as ocorrências de acidentes e/ou incidentes envolvendo aeronaves.  
 
As práticas de conservação e de restauração dos pavimentos aeroportuários devem ser tratadas 
com prioridade e responsabilidade pelos seus administradores, apesar dessa tarefa ser bastante 
difícil e os recursos financeiros envolvidos, na maioria dos casos, serem altos e escassos. 
Essas práticas apontam para a necessidade indispensável de estarem inseridas em um Sistema 
de Gerência de Pavimentos Aeroportuários, este funcionando como uma ferramenta 
primordial na gestão da infraestrutura e no processo de tomada de decisões, além de serem 
implementadas com base em parâmetros funcionais reconhecidos internacionalmente, como a 
macrotextura e o coeficiente de atrito. 
 
O uso de um Sistema de Gerência de Pavimentos Aeroportuários deve conduzir o corpo 
técnico das administrações aeroportuárias a realizar um planejamento mais efetivo quanto à 
execução das atividades de manutenção, não permitindo um tempo demasiado longo sem 
qualquer tipo de intervenção, que proporcione uma deterioração perigosa às operações das 
aeronaves e demais equipamentos que utilizam esses pavimentos. 
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ABSTRACT 
Air transportation, as one of the most important transport modes in the USA, has both influenced and been 
influenced economic development. Knowledge of the scale of these effects is important both for the 
development and management of airports, and for policy makers who make more strategic decisions regarding 
airport planning and investment. Prior studies of the economic impacts of air transportation have focused mainly 
on the ties between large airports and regional economic development. Much less attention has been paid to the 
impact of small airports on their local areas. Recently arguments have been advanced that small airports can, in 
some cases, significantly contributed to regional economic development by functioning in a way similar to 
transit service within urban areas and stimulate mini-growth poles. However, previous studies, with the 
exception of some work on high-income tourist destinations, provide little clear evidence to support a strong 
positive contribution of local air transportation to economic development. Furthermore, the direction of 
causation between air traffic and economic growth is not entirely clear. That is because regional economic 
development driven by other factors can leads to more air traffic, but it is also possible that airports, by 
generating traffic, act as a catalyst for local investment. This study explores, using a sample of the 66 small 
airports in Virginia whether there is a significant functional relationship between local air transportation and 
regional economic development.  
 
1 INTRODUCTION 
Transportation and economic developmenti have always been seen as entwined but difficult to 
disentangle. The links between transportation policy and broader economic policy go back to 
at least Roman times. The development of more modern modes has not seen either the 
importance of these linkages or interest in them wane. The advent of commercial air 
transportation from the 1920s was supported in the US and elsewhere for its potential for 
improving mail services and allowing the integration of the various economic regions of a 
country or empire. More recently, the various subsidies provide by the Essential Air Service 
Program in the US and similar systems in the European Union have sought to tie in remoter 
communities to the core economic regions of a country.  
 
Our interest here, however, is not with the subsidized air services that are designed to meet 
the social and economic needs of pre-specified types of community, but rather with the role 
that smaller US airports can in their own right to local economic prosperity. This differs from 
much of the work on airport impacts that has either on major facilities or sought to look at 
broader links at the macroeconomic level as with the recent study of the US Federal Aviation 
Administrationii. It is much more disaggregate and has far fewer data points to explore. The 
analysis is also spatially focused on Virginia. 
 
Smaller airports may be expected to exert similar influences on a local economy as their 
larger counterparts but some differences are also likely. The traditional challenge with local or 
regional airports is that they are often not financial viable but are seen, at least by local 
politicians, to be important attributes for attracting business to the areaiii. This has led to a 
number of EU legal cases of subsidies being provided to attract services to small airports such 
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as Strasbourg and Charleroi and, in the US, to businesses providing support for services to the 
local airportiv. 
 
2 AIRPORTS AND ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY 
Economists are not good at explaining economic development. Public use infrastructure such 
as airports is often seen as an important component, and especially so after David 
Aschauer’sv work revealed correlations at the aggregate level between public expenditure on 
infrastructure and productivity growth. Subsequent analysis, however, has brought into 
question matters such as the direction of causality, how the facilities are managed, and 
whether the results suffered from serious aggregation biasvi.  
 
Much of the recent debates about regional economic growth, and notably discussions of the 
‘new growth theories’, has emphasized the importance of information in economic 
developmentvii. In as far as interpersonal contact affects this, air transportation is important 
because of the distances it can cover. A more recent interest in the specific context of airports 
is their role in facilitating the movement of labor. Traditional growth theory largely focused 
on fixed geographical endowments, but as the importance of extractive industry has fallen so 
factor mobility has gained in importance for a region’s economic developmentviii. While 
much of this movement is through major airports, in Europe in particular with the rapid 
growth of low cost carriers that often avoid costs of the larger airports, the role of regional 
facilities has been growing.ix They also provide “contact lines” for migrants allowing cheap 
return trips and visits by relatives. 
 
What we do have is some agreement that the role of transportation in any system is that of a 
lubricant; it allows personal movement and trade, and also information, especially by 
electronic means. These elements are all vital to economic develop, allowing both factors of 
production to be efficiently combined and divisions of labor to be exploited, whilst at the 
same time permitting supplying agents to interact with consumers. The provision of 
transportation facilities themselves does not automatically lead to economic development, 
however, as epitomized in the so-called Appalachians Effect, and many large pieces of 
transportation infrastructure, such as Mirrabel Airport, have just proved to be white elephants. 
Transportation is perhaps best seen as a facilitator that allows the maximum economic 
potential of an area or region to be realized. 
 
The policy challenge in the context of scarce resources is, when there is full information, to 
decide not only how many resources to put into transportation, but also into what modes, and 
into which geographical areas. The challenge is compounded because pure positive economic 
efficiency almost inevitably has to be tempered by spatial and sector considerations. The 
problem gets more complicated in the real world when there is not full information about the 
development effects of transportation alternatives. We often do not know how many jobs will 
be created by building a new airport or improving a road but largely rely on something little 
better than guess work, with the final decisions often being influenced by vested interests 
rather than by reasoned argument. 
 
Airports have often been seen as a potential focal point for economic development, and there 
is ample evidence that they were important in some of the developments of high-technology 
centers, such as Silicon Valley in California, Route 128 in Boston, and the M4 Corridor 
outside of Londonx. Most of this analysis, however, relates to large, often hub airports, that 
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are part of larger integrated multi-modal transportation networks. Smaller facilities, that may 
be free-standing air fields, or are at the end of spokes in a hub-and-spoke system, have 
received less attention.  
 
One early study of high-technology locations in Scotland’s Silicon Glen north of Edinburgh 
found that develop of a local airfield to improve access to the area proved a failure. Business 
travelers preferred the more distant, airport at Edinburgh that both offered more direct short 
haul services and good access to major long-haul hubs such as Heathrow and Schipholxi. 
There are also other studies that indicate that most modern businesses essentially follow the 
more general criteria of location set out by Eversleyxii some years ago. They are ‘satisficers’ 
when it comes to air transportation; there is a need for a basic level to attract and retain 
companies. 
 
3 MEASUREMENT ISSUES 
Academic assessments looking at the role of airports in regional development are, despite the 
policy interests, relatively sparse. In practice, evaluation of the local impacts of airports has 
been done in three broad ways, using survey (subjective quantitative assessment), multiplier, 
or econometric techniquesxiii. 
 
3.1 Subjective quantitative assessment 
Surveys are widely used to try to elicit the views of experts on how affected parties, often 
stakeholders in addition to stockholders, are likely to respond to any change in air service 
provision. The difficulty is to both to decide who to question and then how to question them. 
The potential of ‘capture’ by vested interests is large. But even if the ability to remove this 
bias exists, the complex interactions between the various actors, and the ways that they 
assume others will behave, makes it difficult to frame useful questions. Delphi techniques 
involving iterations of the responses through several rounds allowing participants to modify 
their answers, offer a partial but incomplete way of circumventing this problem. The 
development of experimental economics over the past 20 years or more offers a more rigorous 
methodology but it has yet to be applied to the role of small airportsxiv. 
 
3.2 Econometric studies 
Econometric studies using statistical analysis looking at the impacts of air transportation 
infrastructure on local economies are fairly limited. It often focuses on some particular aspect 
of the link between an airport and economic development – e.g. the study by Buttonxv of 
airports attracting high-technology industry in the US, of Button and Samantha Taylorxvi on 
international air services and regional growth, and of David Benell and Barry Prenticexvii on 
role of Canadian airports. The approach can apportion things like job changes and income 
effects in a region between various factors, including airport capacity. It does, however, 
require considerable data, and specifying the appropriate model can be challenging. There are 
issues of causality – do airports increase the productivity of a region, or do productive regions 
have more resources to invest in airports? Richard Green’sxviii work addresses this issue and 
Button et al.xix used Granger causality tests to elicit that airport traffic leads development, but 
the methods are not ideal, and data is not readily available. 
 
3.3 Multiplier analysis 
A common approach to try to quantify the regional economic implications of an airport is to 
use exogenously determined multipliers. A new airport goes through a number of stages from 
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its planning to becoming fully operational, and each generates it own particular type of 
income and employment multiplier effects. 
 
3.3.1 Primary effects 
The primary multiplier stems from the income associated with the multiplicand inherent in 
construction of the facility and the rounds of expenditure that emanate as part of that money is 
recycled through the local economy. Its size is often tempered, if there is a need for 
significant inflows of labor, raw materials, and equipment to plan and construct the facility.  
 
3.3.2 Secondary effects 
Once an airport is operational, it pumps money into the local economy through the staff that it 
employs and the activities of the airlines that use it. This income, in turn has multiplier effects 
on the regional economy. Airports can be major employers but there is a largely bimodal 
distribution in the labor force. While airports do employ many highly skilled and, thus, 
generally highly paid workers, many jobs are unskilled or semi-skilled. The airlines using the 
airport may maintain staff to handle ticketing and aircraft maintenance, as well as have 
aircrew overnight at local hotels, but the numbers are generally small. 
 
3.3.3 Tertiary effects 
The tertiary multiplier concerns the amount of economic activity drawn to the region by the 
existence of an airport, and with the subsequent ripple effects that results as this pumps 
income into the area. These effects can be substantial. For example Memphis Shelby Airport, 
the major US hub for FedEx, is surrounded by warehouse and distribution facilities that 
handle products as varied as just-in-time surgery and orthopedic devices, home decor 
products, and DVDs. At much smaller facilities, the presence of air services is important to 
companies not to move their cargo but often in terms of allowing their employees and 
customers easy access to facilities and markets. High-technology industry makes extensive 
use of air transportation, as do tourists. 
 
3.3.4 Perpetuity effects 
The perpetuity effect is often associated with the development of a large airport that shifts the 
regional production function up-wards by changing the structure of the economy For example 
many islands in the Caribbean and the Mediterranean have seen their economies moving 
fishing and agriculture to tourism with the construction of an airport. Additionally, high-
technology corridors have emerged on former farmland or where there was more traditional 
industry.  
 
It is easy, however, to over estimations local economic using multipliersxx. Multipliers were 
initially derived as part of demand-side macroeconomics in the 1940s when factor supply 
constraints were not an issue. Many regions, however, are not initially well endowed with 
factors and the need to import can limit the size of multiplier effects. It may also not just be a 
shortage of airport capacity that is holding growth back but inadequacies in other types of 
infrastructure, limitations of the local labor force, institutional land-use-planning constraints, 
etc. Most empirical work also tends to use macro-parameters that may not be relevant for the 
region under consideration.  
 
Multipliers analysis often only considers the gross impacts of airport services. The initial 
injection of resources is, however, often from outside the region, for example, and there are 
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opportunity costs associated with resources drawn-in during successive multiplier rounds. In 
other words there is an opportunity cost involved for the entire economy – essentially a 
“crowding-out effect”. In the case of an airport aimed at open up a tourist area, this may 
stimulate more tourism in aggregate, but some of the visitors will be attracted away from 
alternative destinations. As with any activity that allows trade, airports have both a traffic 
generation and a traffic diversion effect. 
 
In addition, while there may be positive multiplier effects, the closure of an airport or airline 
service may produce a downward spiral as income circulation is reduced. This can lead to 
retention of a facility or service for political reasons that is not economically justifiable. 
Investment, therefore, should be viewed over a fairly long horizon, and simply to assess the 
short-term effects of, say developing a small airport to stimulate local residential development 
or tourism may not that be enduring can leave the area with significant stranded costs. 
Reliance on one industry that is in turn dependent on another is also a risky development 
strategy. 
 
Finally, multipliers and their disaggregated counterparts, input-output analyses, were 
developed to look at the effects of changes in inputs on outputs, and not to as tools for 
assessing the importance of a capital stock. In other words, they are designed for flow analysis 
and the implications of, say, adding capacity on income or employment. While there may be 
reasons for using them for looking at changes over time, they were not originally conceived as 
tools for examining the implications of a stock of inputs on the economic performance of a 
region. In particular, they assume constant scale effects and a common technology across 
airports when comparisons are made. 
 
4 SOME PRIOR QUANTIFICATION OF LOCAL EFFECTS 
The legal necessity in many countries to complete local economic impact analysis of major air 
transportation projects, both when constructing new facilities and when expanding existing 
ones, in addition to the curiosity of academics, has resulted innumerable estimates of the local 
effects of new air transportation infrastructure. While a full listing of findings and critical 
assessment of them is beyond this paper, some of the sorts of results that have been generated 
are presented, in an uncritical manner, in Table 1 that also indicates the method of estimation 
used. 
 
The general impression that is obtained from these studies is that large airports do have 
positive economic effects, or at least those that integrate into the local economy. There can be 
a value added by their presence. Whether the studies have embraced a full assessment of the 
opportunity costs involved in their building and operation is less certain. The fact that airports 
are generally not, with some mainly European exceptions fully commercial entities, makes a 
full analysis of their internal economic efficiency difficult. 
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Table 1. The results of some local large airport impact studies (methods of calculation used in 

parenthesis) 
 
• US Metropolitan Standard Areas – hub airport increases region’s high-technology employment by 

12000 (Econometric) 
• Chicago O’Hare – 50% increase in traffic will increase employment in the region by 185,000 

(Econometric). 
• Atlanta - 264 foreign-based firms, direct international services was 3rd most important thing in 

location (Survey) 
• Fifty-seven companies in Europe – the air transport network is the 3rd most important factor in 

location (Expert opinion) 
• Zurich – 34% of firms considered the airport as ‘very important’ and 38% as ‘important’ as 

location factor (Expert opinion) 
• Schiphol Airport (Netherlands) – 85,000 jobs for the country (Multipliers) 
• A study of Anchorage Airport (Alaska) indicated that it generated $316 million in on-site 

activities and $130 million in other local payrolls (Multipliers) 
 
 
5 THE AIR TRANSPORTATION SYSTEM IN VIRGINIA 
Geographically, Virginia is a relatively small state by US standards, some 430 miles in length 
but with only an area of 42,774 square miles, and with a concentration of its population and 
income in the North and in the Tidewater area in the east. The northern part of the 
Commonwealth has the highest concentration of high-technology workers in the US and 
several of the highest income counties. The Commonwealth abuts Washington DC and thus 
there is considerable movements into and out of the Capital. 
 
Of the nine commercial airports offering scheduled services in the Commonwealth there are 
two major airports located in the Northern area – Washington Dulles International Airport and 
Ronald Reagan Washington National Airport – with a number of more limited facilities such 
as Richmond. There are also seven reliever airports (designed to take general aviation away 
from the commercial fields), 17 general aviation regional and 16 general aviation community 
airports, and 17 for local services. The Virginia Department of Aviation (DOAV) is the body 
responsible for the enforcement of aviation laws for the Commonwealth, and provides a range 
for services to assist in the development and operations of airports.  
 
The DOAV periodically contracts studies of the economic importance of these public use 
facilities – for example in 1986, 1990, 1996, and 2003. The studies, in some cases 
supplemented by complementary work by the Metropolitan Washington Airport Authority 
covering Dulles and Reagan National Airports, vary in the focus of their analysis. The 1986 
and 1988 studies, for example, looked at the primary and secondaryxxi effects of on-airport 
operations and tenants, visitor spending, off-airport freight forwarders and travel agents. The 
1991 assessment was more limited, and the 2001 work concentrated on public use airports. 
There were also differences in the geographical areas over which the economic halo of the 
airports were examined and the sources of data used – the 1986 study relying mainly on 
published data and later analysis more on survey information. Added to this the number of 
airports in the region changed affecting their competitive positions and thus their local 
economic development impacts. 
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While methodology differences and coverage murky the water, the overall picture that 
emerged from these early studies is that public use airports benefit the economy of the 
Commonwealth with their contribution to economic activity (in $1986) growing from $3.287 
million in 1986 to $5.25 million in 2001/2, although there had been some fall off from 1995 
because of the downturn in the national economy and the aftermath of the September 11th 
terrorist attacks. 
 
The most recent study by Virginia Department of Aviation was in 2004xxii and relied, like its 
predecessors on multipliers, albeit somewhat more refined, to assess the impact of airports on 
an area, together with some quasi-planning balance sheet analysis. It did not embrace either 
Dulles or Reagan National Airports. Economic activity at what were defined as either “air 
carrier airports”xxiii or general aviation airports was the bottom line impact considered. Both 
published and survey data was used in the work. (Table 2 offers results for the air carrier 
facilities.) A major criticism of the approach adopted is that it is really a hybrid between a 
multiplier analysis and an input-output analysis; it uses multipliers on particular airport 
related activities (such as hotels) but there are no inter-sector linkages (e.g. between the 
impacts on hotels and how they impact on say  
 

Table 2 Airport Development Impacts in Virginia (air carrier airports) 
 

Airport Jobs Wages Economic Activity 
 
 
Charlottesville-Albemarle 1,640 $52,977,000 $158,006,00 
Lynchburg Regional 4,015 $109,574,000 $311,960,000 
Newport News-Williamsburg International 1,437 $49,945,000 $133,799,000 
Norfolk International 3,523 $107,991,000 $314,665,000 
Richmond International 4,697 $171,549,000 $498,382,000 
Roanoke Regional 1,998 $67,984,000 $217,299,000 
Shenandoah Valley Regional 778 $20,733,000 $67,041,000 
 
Source: Virginia Department of Aviation (2004)  
 
6 ANALYSIS 
The approach here is to move away from the multiplier methodology with its essential 
arbitrariness in the selection of the multiplier, and in many cases of the multiplicand. The 
econometric approach deployed here is in one sense ad hoc in terms of there being no explicit 
derivation of its specification. It is implicitly assumed that the success of an airport is linked 
to the nature of the local economy and the availability of alternative air transportation 
facilities. The endogenous variable is a marginal one in the sense of looking at how different 
airports affect the local economy’s income; no attempt is made to look at the impacts of 
constructing a new airport at a virgin site. 
 
The panel of data deployed related to the air carrier airports in Virginia and their surrounding 
counties, covering the period from 1990 to 2007. Table 3 provides definitions of the variables 
that are included in the estimation. 
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Table 3 Brief Descriptions of Variables 

Variables 
 

Brief Description 
 

Data Source 
 

RPI per Capita 
Natural log value of real personal Iincome per 
capita (thousands $) in each region where 
corresponding airport is located (Base year: 2000) 

Bureau of Economic 
Analysis (Regional 
Economic Accounts) 
 

RPI per Employed 
Natural log value of real personal income per 
employed ($ thousands) in each region where 
corresponding airport is located (Base year: 2000) 

Bureau of Economic 
Analysis (Regional 
Economic Accounts) 
 

Total Passengers 
Natural log value of number of passengers in each 
region 

Data base products. 

Total Population 
Natural log value of population in each region Bureau of Economic 

Analysis 

Aged Population 
Ratio of people of age over 65 years old to 
population 

US Census of Bureau. 

Federal Expenditure 
Natural log value of federal government 
expenditure ($ thousands) in each region (Base 
year: 2000) 

US Counties.  

Local Expenditure 
Natural log value of local government expenditure 
($ thousands) in each region (Base year: 2000) 

US Counties. 

Total Employment 
Natural log value of employment in each region. Bureau of Economic 

Analysis 

Distance to Dulles 
Natural log value of distance (miles) of each airport 
to Dulles International Airport. 

Google Map. 

Distance to Reagan 
Natural log value of distance (miles) of each airport 
to Reagan National Airport. 

Google Map. 

 
As a proxy for economic development we take real per capita and per worker for the counties 
closest to the airportxxiv. These differs quite considerably between the airports, with them 
being broadly divided between those parts of Virginia that are have high levels of per capita 
income, and those that lag somewhat behind (Figure 1). 
 
The independent variables are selected to both reflect the availability of local airport services 
(proxied by passenger numbers – Figure 2) the but also to capture the possible implications of 
a major hub being a substitute – hence we include the distances to Reagan National and 
Dulles International Airports. One would expect that if local communities use these facilities, 
and that this use added to the economic vitality of the area involved, that positive signs would 
emerge. 
 
A number of variables are included to capture the local economic features on the counties 
adjacent to airports, including population, percent of aged population, and total 
employment.xxv  All the variables used are expressed in natural logarithms. 
 
We explore both fixed effects (where we impose time independent effects for each entity that 
are possibly correlated with the regressors) and random effects (that assumes that the dataset 
consists of a hierarchy of different populations whose differences relate to that hierarchy; 
there are no fixed effects) models (Table 4).  
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Figure 1 Real Personal Income Per Capita of Each Region (1990 to 2007) 
 

 
 

Figure 2 Numbers of Passengers for Each Region (1990 to 2007) 
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Table 4. Results Using Regression Analysis 

Fixed Effect Model Random Effect Model 
Variables 

RPI per Capita RPI per Capita 

   
Passengers 0.018 0.040*** 

Population -0.439** 0.337*** 

Aged Population -0.045*** 0.031*** 

Federal Expenditure 0.053*** 0.030 

Local Expenditure 0.374*** 0.330*** 

Employment 0.369*** -0.438*** 

Distance to Dulles - -1.537*** 

Distance to Reagan - 0.997*** 

Constant -1.003 1.507*** 

   

Rho 0.993 0 

F-value 75.97*** - 

Χ2 - 1258.02*** 

R2 Within 0.8023 0.647 

 Between 0.073 0.995 

 Overall 0.089 0.916 
Cases 125 125 

* Significance at 10%, ** significance at 5%, *** significance at 1% 
 
The random effects model provides perhaps the the statistically stronger specification, but in 
both models, and irrespective of the left-hand variable, the number of passengers that use the 
local airport emerges as significant. Most other variables take the anitipated sign, or at least 
signs that have some possible explanation. For example, per capita income per person and per 
worker is negatively related to the proportion of the population we desginate as “aged”. The 
signs associated with proxinity to the major airports in the region, Reagan National and Dulles 
International, are not exactly consistent. While one may well expect the income per person 
and worker to fall with distance from Dulles given its use by high-income professional and 
high-tecnology workers, the positive sign associated with Reagan is difficult to explain. 
 
Analyses were also performed using per capital income per worker as a measure of local 
economic development. The results are broadly similar to those for income per person. The 
coefficients linking airport passengers to real income per worker being almost identical to 
those found when considering personal income per capita. 
 
The examination of the fixed and random effect models also provides potential boundaries for 
the estmated development effects of airports on income. There are inevitable causal issues in 
looking at airport impacts, and in particular it is cetatinly true that higher income people 
demand more air services in their region as well as the fact that air transportation contributes 
to their income levels. The random effect model basically stipulates that the causality is 
entirely from the availability of air services to income generation. It may be seen as an upper 
limited to the economic impact of a local airport. In contrast, the fixed effect model, because 
it is assumes the specific airport effects are correlated with time, may be seen as giving a 
mimimum estimate of the economic impcat of airports. This would suggest that a 100% 



  653 

     

increase in passengers at a local airport results in a 1.8% to 4.0% increase in per capita 
income for the surrounding area.  
 
The extent to which these findings are transferrable to other regions depends very much on 
how similar they are to Virginia. To transfer them to states such as Alaska, New Mexico, and 
Hawaii would obviously not be sensible. They have manifestly different industial structures as 
well as physical and human geographies. But for states with similar geography, they may 
offer useful guidance against which local analysis can be compared. What is relevent here, of 
course, are the equations that have been estimated because, by feeding local values of the 
variables, it is possible to take into account at least some of the peculiarities of the other 
region. In other words, there is scope for transfering the funtion derived for Virginia, but strict 
“value transfers” would not seem to be legitimate except possibly for very similar states.xxvi 
 
7 CONCLUSIONS 
Air transportation has grown in importance for both the carriage of goods and individuals. 
Considerable attention has been paid to the impact of large and, in particular, hub airports on 
economic development. Less is known about the role of smaller, local airports on their 
adjacent communities. They are, however, often seen as facilitators of regional economic 
growth as well helping to integrate various parts of a country. 
 
The most common approach to assessing the role of airports in local economic development is 
to use multipliers – essentially looking at the immediate jobs associated with an airport and 
then tracing out ripple effects as incomes from these jobs are spent. While simple to apply, the 
multiplier approach is weak in that the multiplier coefficients can vary considerably between 
locations, take no account of any constraints on the local economy, assume there are no 
economies of scale in production, and, overall, were intended to look at changes in systems, 
such as new airport capacity, rather than at the overall effects of a facility.  
 
The alternative deployed here is to use simple econometric methods that do not suffer from 
the rigidities. The way the work was conducted allows for an estimate of the probable 
boundaries to the effects of a number of Virginia’s airports on their surrounding areas; a 
positive effect is discerned. The results do indicate that the analysis is sensitive to the way the 
model is specified, with the importance of air passengers to regional per capital income 
emerging much more strongly in the random effects model. The analysis shows that a 
doubling of passengers produces up to a 4% increase in income per capita in the areas studied. 
This may not seem large, but one has to take into account that many of the passengers are 
making return trips; and others are for recreational reasons or to visit friends and family rather 
than stimulating what in multiplier any analysis may be seen to act to stimulate tertiary 
effectsxxvii. But even setting that aside, this is a figure across the areas that are adjacent to the 
airports and many sectors there will not be significantly affected by proximity to access to 
local air transportation facilities. 
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RESUMEN 
El presente estudio tiene por objeto analizar la exportación de arándanos desde la provincia argentina de 
Tucumán hacia los Estados Unidos, la cual ha venido realizándose en las dos últimas temporadas mediante el 
uso de vuelos cargueros directos tipo charter partiendo desde esta provincia hacia el hemisferio norte. La 
modalidad de exportar este producto, por cierto altamente sensible a la rapidez y refrigeración durante el 
transporte que afecta su calidad y precio, ha permitido a los productores de la región ahorrar el flete interno y 
competir no solamente en el mercado internacional, sino también con sus rivales locales más próximos al punto 
de salida de exportaciones ubicado en Buenos Aires. Lo particular del caso radica en el exclusivo empleo del 
transportador aéreo extranjero LAN Cargo, cuya nacionalidad coincide con el principal competidor y productor 
de arándanos del hemisferio sur, precisamente Chile. 
 
ABSTRACT 
The objective of present study is to analyze the berry exportation from the argentinean province of Tucumán to 
the United States, which have been practiced during the last two seasons by the use of direct cargo charter flights 
departing from this province to the north hemisphere. The way to export this product, which is also high sensible 
to transportation quickness and refrigeration affecting its price and quality, has allowed producers from this area 
to save the internal freight and compete not only within the international market, but also against their local 
rivals which were closer to the exporting departure point located in Buenos Aires. The particular of this case 
takes root into the exclusive use of the foreign transportation company LAN Cargo, whose nationality coincides 
with the south hemisphere major competitor and berry producer, precisely Chile. 
 
1 GENERALIDADES DEL ARÁNDANO Y SU CICLO PRODUCTIVO 
1.1 Variedades, factores de la producción e influencia del clima y suelo 
El arándano es un fruto perecedero tradicional del hemisferio norte introducido en el 
hemisferio sur desde hace varias décadas. Tiene un elevado valor nutricional, rico en vitamina 
C y fibras, libre de sodio y con buenas propiedades antioxidantes. Esta baya azul claro 
(blueberry) semiesférica, tiene un tamaño de 7 a 15 mm, consistencia firme, piel similar a las 
ciruelas y sabor agridulce. Posee una durabilidad postcosecha de hasta 30 días, y se presenta 
en más de 70 variedades siendo las más difundidas: Highbush, Southern Highbush, Rabbiteye 
(Ojo de Conejo), Lowbush, y Half-highs. Cada una de estas especies se adapta a diferentes 
climas sin inconvenientes. No obstante ello las heladas y granizo perjudican las cosechas 
provocando falta de floración y polinización, lo cual se comprobó durante la cosecha 
2007/2008 en las Provincias argentinas de Tucumán y Entre Ríos, en oportunidad que entre el 
40 y 50% de la producción se vio afectada. 
 
El suelo no debe ser propenso a acumular demasiada agua, y debe tener un PH ligeramente 
ácido. El sistema de riego recomendado es por goteo con fertilizantes, y el diseño de la 
plantación habitualmente contempla unas 2500 a 3500 plantas por hectárea superando al 
menos 5 hectáreas totales, con arbustos dispuestos con separación de 1 a 1.5 metros entre 
ellos e hileras 3 metros distantes una de otra. Los arbustos suelen podarse, y la cosecha puede 
ser manual o mecánica dependiendo de la variedad y las características del fruto y el arbusto. 
La madurez, que implica color, sabor y consistencia óptima, puede ser obtenida luego de la 
cosecha, pero una vez adquirida las propiedades se pierden por efectos de la temperatura. La 
práctica de técnicas postcosecha permite combatir el envejecimiento. Los insumos para la 
producción son abonos, fertilizantes y agroquímicos, humus de lombrices, y el insumo básico 
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constituido por los plantines certificados. Los equipamientos necesarios suelen ser bombas; 
dosificadores; macetas para germinaciones; herramientas de jardinería; y tejidos para control 
de malezas. No obstante las nuevas tecnologías y el escaso cuidado que requieren los arbustos 
debido a su desarrollo poco complejo, el cultivo requiere mano de obra especializada, cuyas 
condiciones de trabajo se encuentran reglamentadas por la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. 
 
1.2 Embalaje y transporte 
La maduración de estas bayas se evidencia por los cambios de color desde el verde hasta el 
azul, con el aumento de azúcares en su interior. La temperatura óptima postcosecha no debe 
superar 2 a 5°C para evitar ablandamiento de la pulpa. Los arándanos son propensos a 
adquirir enfermedades postcosecha. La prerefrigeración con circulación forzada de aire frío 
dentro de las 4 horas de cosecha, es la herramienta más efectiva para retrasar el deterioro y 
evitar hongos, seguido de una refrigeración a temperatura próxima a 0°C, y humedad relativa 
de 90 a 95%, lo que permite mantener la calidad durante 15 días. Otro método más efectivo y 
costoso, es mediante atmósferas controladas disminuyendo la oxidación. Reduciendo el 
oxígeno hasta 10% y aumentando el CO2 hasta 15%, se logra extender la vida útil hasta 8 
semanas. Finalmente el liofilizado, es el método más costoso, de escasa aplicación y en 
desarrollo, mediante el cual se conservan los frutos sin refrigeración. Ciclos de congelación-
evaporación eliminan el agua retenida deshidratando el producto, que posteriormente puede 
rehidratarse sin afectar la calidad. La Universidad Nacional de Tucumán y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Famaillá, han demostrado buenos avances en 
la técnica. Todos estos cuidados hacen que la vía marítima -cuyos contenedores de hasta 4 
toneladas a completarse en 48 horas- sea complicada prefiriéndose la exportación aérea, 
principalmente durante la temporada alta cuando el precio por kilogramo llega a cubrir el flete 
aéreo. El proceso de carga de unas 50 toneladas en una aeronave B767-300 como las de LAN 
Cargo suele demorar 1 ½ horas. (La Gaceta de Tucumán, 10 de octubre de 2008). 
 
Los contenedores para transporte aéreo -unit load devices (ULD)- están diseñados para fácil 
manipuleo y evitar filtraciones. Sus dimensiones, volumen utilizable y capacidad de carga, las 
cuales pueden consultarse en el IATA ULD Technical Manual, varían dependiendo de las 
compuertas de bodegas y la capacidad de carga de las aeronaves. Los environmental ULD -
usualmente empleados para productos medicinales- están refrigerados por un intercambiador 
de calor externo alimentado por baterías alcalinas. Dependiendo del producto perecedero, 
suele emplearse CO2 sólido (hielo seco) en bloques o en pellets como refrigerante, siendo para 
ello necesario acordar con el transportador la procedencia, calidad y cantidad a despachar, ya 
que está clasificado como Mercancía Peligrosa además de estar prohibido en aviones mixtos 
(de transporte de pasajeros y carga). El hielo seco se declara en la air waybill (AWB) y el 
notify to crew book, y la leyenda dry ice class 9 debe adjuntarse al embalaje. Adicionalmente 
deben adjuntarse los certificados fitosanitarios aplicables. En el caso del arándano fresco, éste 
se comercializa en EEUU en clamshells PET biodegradables de 170 gramos, y en Europa 
también en cubetas de 125 gramos. Las cubetas se colocan agrupadas en bandejas de cartón, y 
en cajas de polietileno expandido cubiertas por aluminio en láminas. Los pallets deben resistir 
una altura de apilamiento de 2,2 a 3 metros sin que las cajas inferiores colapsen. 
 
Otro aspecto importante es la exigencia del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), 
de aplicar Bromuro de Metilo (BM) a toda aquella partida que ingrese a EEUU. Si bien este 
procedimiento está aprobado para evitar la mosca de los frutos, hongos e insectos, por el 
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Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina, el BM 
está prohibido más allá del año 2015 por el Protocolo de Montreal, por cuanto la investigación 
en tecnologías alternativas ya existentes constituye un factor limitante. Además, la aplicación 
del BM acorta la vida del producto condicionando el transporte a la vía aérea, lo que hace que 
prácticamente el 75% de la exportación argentina lo haga por esta vía (La Nación, 7 de 
octubre de 2008). 
 
Las tarifas por unidad de peso-volumen de referencia son publicadas por la IATA, así como 
también estándares basados en la experiencia de la industria como ser las Perishable Cargo 
Regulations (PCR). IATA brinda además servicios, información y ventajas e-business que 
llegan a cubrir 72 países, y al grupo de firmas suscriptas al programa CARGO 2000. Para el 
caso en estudio, LAN Cargo contempla recargos como el fuel surcharge (FSC) por kilogramo, 
el cargo por emisión de AWB, y el recargo por mercancías peligrosas. También existe una 
tarifa diferencial -positive flight specific- para ciertos vuelos. Los seguros son opcionales, la 
póliza corresponde a un pequeño porcentaje del valor CIF (cost insurance and freight), y la 
cobertura aeropuerto-aeropuerto puede extenderse -para las mercancías exportadas con venta 
en firme- a una distancia adicional correspondiente al transporte terrestre. 
 
1.3 Aspectos económicos, impuestos y derechos de exportación 
La inversión inicial con recupero a un mediano plazo de 5 años, comprende el terreno, el 
sistema de riego y la provisión de plantines mayores a 2 años de edad. La vida media útil de 
una plantación difícilmente supera 40 años, y recién después del tercer año puede comenzar a 
producir, con un rendimiento óptimo al séptimo año. 
 
De acuerdo a datos del Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC) y la 
Administración General de Aduanas de Argentina, en el año 2006 las exportaciones de frutas 
finas representaron 66,5 millones de dólares sobre valor medio FOB (free on board), 
correspondiendo prácticamente el 70% a frutas en estado fresco y el restante 30% a frutas en 
estado congelado. Según la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(SECyT) de Argentina, del total de frutas frescas los arándanos representaron 
aproximadamente el 99% en volumen y valor exportado. En el año 2006 el volumen total de 
arándanos exportados llegó a 22.320 toneladas, y para el año 2007 se exportaron 7.522 
toneladas de arándanos frescos representando un crecimiento del 28% en volumen y un 
ingreso de 62 millones de dólares FOB. A octubre del 2008 el precio de 15 dólares por kilo 
pudo ser solo parcialmente aprovechado por la comunidad tucumana, debido a la pérdida de 
producción causada por heladas (La Gaceta de Tucumán, 10 de octubre de 2008). Hoy día la 
crisis financiera mundial y la sobreoferta del producto ha causando una caída del precio de 
alrededor del 20%. 
 
Finalmente, para el arándano clasificado según Nomenclador Común MERCOSUR 
0810.40.00, corresponde un Derecho de Exportación de 5% y un Reintegro de 2,7%.  En 
referencia a los impuestos y en contraposición con la ventaja impositiva impulsada por el 
gobierno tucumano respecto a la anulación de los Ingresos Brutos, el gobierno nacional 
argentino a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), suele demorar 
los reintegros y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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2 PRODUCCIÓN EN ARGENTINA 
2.1 Ventajas en el contexto mundial 
La comercialización de blueberries representa un buen negocio debido a la diversidad de 
formas de consumo que ofrece. El mercado meta se encuentra formado por países de elevado 
ingreso per cápita donde prevalece el consumo de productos sanos, naturales y asociados al 
crecimiento silvestre. En Norteamérica y Europa los arándanos, que además se reproducen en 
forma silvestre como lowbush, se emplean en la obtención de productos farmacéuticos, 
colorantes, helados, yogurt y mermeladas. Estudios del USDA han demostrado su alto valor 
antioxidante, antibiótico y desinflamatorio. En EEUU se producen purés para bebés a base de 
blueberries, y el arándano ocupa el tercer lugar en términos de consumo, luego de la banana y 
la manzana. 
 
Según la SECyT Argentina la producción mundial de arándanos cuyo auge se inició en los 
años 60, con impulso en los últimos 15 años, alcanzó unas 65.000 hectáreas cultivadas en 
todo el mundo en 2005, aumentando 120% desde el 2002. El Instituto de Desarrollo 
Productivo de Tucumán ha expresado que la fruta fina representó en el año 2006 
aproximadamente 6.620 millones de toneladas de producción mundial, representando el 
arándano un 5,6% de esa porción. 
 
La producción mundial se concentra en más de un 90% en el hemisferio norte. Estados 
Unidos (principal productor, consumidor, exportador e importador) genera su producción en 
Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Oregon. En el hemisferio norte la producción 
abarca de mayo a octubre; mientras que en el hemisferio sur Australia, Chile, Nueva Zelanda 
y Sudáfrica producen en enero y febrero. 
 
La ventaja competitiva de Argentina representa la oportunidad de exportar en contra estación 
de octubre a abril, cuando baja la producción en el hemisferio norte y la demanda se sostiene 
en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda y Japón. La SECyT 
Argentina estimó que en el año 2006 los arándanos argentinos fueron destinados a Estados 
Unidos, en un 68%; Reino Unido, en un 20%, Holanda, en un 7%; y el restante 5% ubicado 
en Canadá, Japón y Francia. 
 
El aporte del hemisferio sur es liderado por Chile -país pionero en la región- aunque la 
producción de su región mas austral y productiva (con más del 80% del total), últimamente ha 
sido perjudicada por heladas, además de que su cosecha llega tardíamente en enero y febrero. 
Esto último en vías de ser mejorado, mediante plantaciones de variedades highbush -de 
cosecha más temprana- en la región centro. Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar en el 
hemisferio sur en términos de producción. 
 
2.2 Organización de los productores 
Numerosas cooperativas, cámaras y asociaciones agrupan a los productores argentinos. Entre 
ellas se destacan: la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina 
(APAMA); la Unión de Productores de Arándanos (UPROA); la Asociación de Productores 
de Arándanos de Tucumán (APRATUC), y la Cámara de Productores de Arándanos y otros 
Berries (CAPAB). 
 
La CAPAB, que agrupa a más del 80% de los productores argentinos, brinda asesoramiento 
en comercialización, asuntos técnicos y legales, elabora informes de precios y embarques 
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semanales, organiza eventos y cursos, y actúa como nexo ante SENASA, INTA, y el 
Ministerio de Producción y de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, por ejemplo para 
la fijación de los derechos de exportación. Según esta entidad el 94% de la producción 
argentina se exporta en fresco sin dar valor agregado, y la comercialización está concentrada 
en siete comercializadoras que detentan el 80% del mercado. Esta entidad se encuentra 
preocupada por fomentar el consumo interno recomendando campañas de difusión. 
 
Por su parte la APRATUC actúa similarmente pero abocada al NOA, sumando su condición 
de territorialidad, know-how y cultura local. En el empleo rural el estrato social de la base de 
pirámide (base of pyramid, Bop) participa activamente, con una tradición basada en el oficio 
del cultivo transmitido de generación en generación, y caracterizándose los productores 
tucumanos por  su fuerte cooperativismo con bases en el resurgimiento de los cultivos locales 
como frutas finas, caña de azúcar y limones -los principales según la Fundación Export.Ar 
Argentina- luego de la represión de los gobiernos de militares en la década del 60 en 
Argentina, que incluyó el cierre de al menos once ingenios azucareros (PROINDER, 2000). 
 
2.3 Distribución de los productores 
El cultivo del arándano se inició en 1994 cuando EEUU abrió sus puertas a la producción 
argentina. El fin de la convertibilidad monetaria argentina significó para los productores 
retomar la agricultura tradicional, y los emprendimientos familiares y cooperativas. Según el 
último informe de la CAPAB en la campaña 2007/2008 se exportaron 8.847 toneladas 
equivalentes a 66.3 millones de dólares, y para la temporada 2008/2009 ese valor se estimó en 
un total de 14.000 toneladas. 
 

 
Figura 1: Porcentaje de la producción total por provincia, (campañas hasta el año 2006).  

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina (SAGPyA). 
 
En Argentina el cultivo de arándanos puede encontrarse en varias provincias del Centro, 
Noroeste, región Mesopotámica y Pampeana (Figura 1). 
 
El principal polo productivo se encuentra en Entre Ríos, donde funciona la Agencia de 
Ciencia Tecnología e Innovación de esa provincia, que dedica buena parte de sus esfuerzos a 
mejorar este cultivo. En Concordia, Entre Ríos, las excelentes condiciones agro climáticas y 
la cultura frutícola  (Vera, 2005), vieron crecer las plantaciones desde 6 hectáreas en 1998 
hasta 1.700 hectáreas hacia Federación, ubicando a agosto 2008 según el INTA Concordia, a 
Entre Ríos en el segundo lugar del ranking de hectáreas cultivadas, y en el primer lugar en 
términos de rendimiento (3 toneladas por hectárea). La cadena productiva entrerriana consta 
aproximadamente de 100 productores de los cuales sólo algunos cuentan con instalaciones 
prefrío propias. Además, solo seis firmas que exportan vía Buenos Aires tienen facilidades 
para empaque. La Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Entre Ríos y 
el INTA Concordia juegan un papel preponderante en el desarrollo tecnológico. 
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2.4 Producción de la Provincia de Tucumán en el Noroeste Argentino (NOA) 
Si bien otras provincias del NOA se aventuraron al negocio, como Salta donde se inició la 
actividad en el año 2000, no todas resultaron poseer las ventajas tucumanas. Los suelos áridos 
y de elevado PH de Catamarca, por ejemplo, no representan un atrayente para este cultivo. La 
región del NOA posee varias ventajas competitivas, entre las que figuran la posibilidad de 
exportar vía algunos puertos chilenos -como ser Antofagasta- en barco hacia EEUU 
demorando solo 15 días, comparados con los 20 requeridos desde Buenos Aires; y la 
existencia de microclimas beneficiosos para el cultivo que posibilitan la exportación a partir 
de octubre, encabezando temporalmente la producción del hemisferio sur. La exportación 
hacia EEUU en contra estación con el hemisferio norte se concentra de octubre a abril, con 
picos de exportación a fines de octubre y principio de noviembre. Esta situación ha sido 
aprovechada por los productores tucumanos, agrupados y respaldados por empresas y el 
propio gobierno provincial. Según relevamientos desarrollados por la SECyT Argentina el 
eslabón crítico del proceso productivo de Tucumán -al igual que en varias provincias del 
interior argentino- radica en el empaque, el mantenimiento de la cadena de frío y el transporte. 
En Tucumán las plantaciones comenzaron en el año 1998 -en Famaillá- y tras crecer la 
producción en el año 2002, se cultivaron nuevas variedades. De acuerdo a datos publicados 
por la SAGPyA, las hectáreas cultivadas en el año 2006 superaban 1.100 en varios 
departamentos (Figura 2), y a pesar del estancamiento de ese año y la mitad de la producción 
alcanzada en el año 2007 (1.500 toneladas), la edad de los cultivos y el cuidado puesto en 
ellos estaría representando para la temporada 2009 una cosecha de 2.500 toneladas, algo más 
del doble de la temporada anterior (La Gaceta de Tucumán, 09 de octubre de 2009). 
 

 
Figura 2: Producción tucumana por Departamentos, (campañas hasta el año 2006).  

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina (SAGPyA). 
 
Gran parte de los datos estadísticos de Tucumán provienen del Primer Censo Provincial del 
Cultivo de Arándano llevado a cabo en junio-agosto de 2006 (Figura 3). El censo surgió del 
convenio de cooperación técnica firmado entre la Secretaría de Agricultura y la Dirección de 
Estadística de la Secretaría de Planeamiento de Tucumán. La experiencia tucumana llevó a 
realizar estudios enfocados en el comportamiento, calidad y maduración de las distintas 
variedades tipo Highbush, ante situaciones adversas del suelo, nutrientes, agua y 
enfermedades. Además, como la provincia podía mejorar otras variedades de frutas finas -
como la frutilla, la frambuesa, la cereza y las moras- aprovechando los conocimientos y 
capacidad instalada, con la coordinación de la Unión Industrial Argentina (UIA) se trabajó en 
un Proyecto Tecnológico Integrado (PITEC) asociado al Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR) con la participación de varias entidades y empresas, entre ellas: la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Columbres; el INTA Famaillá; la Facultad de 
Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional Tucumán; la Universidad San Pablo-T; la 
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Secretaria de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán; la Dirección de 
Agricultura de la Provincia; la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de la Provincia; el Instituto 
Nacional de Semillas; la APRATUC; la Unión Industrial de Tucumán; el Centro de 
Productores Fruti-hortícola y Eurosemillas S.A. 
 

  

Figura 3: Zonas de producción de arándanos en Argentina según la SAGPyA; y distribución geográfica de las 
hectáreas cultivadas por Departamento según la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Tucumán. 

 
Lo particular de la comercialización de los arándanos tucumanos, tiene que ver con que 
solamente el 17% de la cosecha se exporta en forma directa por los productores. La mayoría 
de ellos, con explotaciones de menos de 10 hectáreas, tercerizan los servicios de empaque y 
exportación a comercializadoras tales como Tecnovital, North Bay, Expo Fresh, Kingberry, 
Frutivil, y Sucesores de Salomón Jalil. 
 
La firma Kingberry y Cazenave & Asociados Fiduciaria S.A. ha venido administrando desde 
el año 2005 el fideicomiso Berries del NOA, no como propietario sino como parte de sus 
asignaciones asumidas por contrato en su rol de ente fiduciario (Kraus, 2007). La suscripción 
inicial de u$s 950.000 del año 2005 permitió iniciar la actividad con 25 hectáreas, 
posteriormente duplicando esta superficie e incorporando una planta de empaque mediante 
una suscripción secundaria de u$s 1.220.000. El fideicomiso Berries del NOA 2007 se 
estableció en u$s 1.450.000. 
 
Aunque entre los socios estratégicos hay varias empresas, Tecnoplant y Tecnovital colaboran 
íntimamente con la gestión operativa de Kingberry. Tecnoplant -del grupo SIDUS- es 
proveedor del insumo crítico de plantines certificados, y cuenta con el apoyo de universidades 
de EEUU para la tecnología de cultivo in vitro. Por su parte Tecnovital, cuyo principal 
accionista es Vital Berry Marketing S.A. de Chile -líder con más de 3.800 toneladas 
exportadas en la temporada 2006/2007- maneja la cartera de clientes y cuestiones 
comerciales. Esta compañía procesa productos en 40 plantas dotadas de cámaras de rociado y 
distribuidas en Tucumán, Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires. Adicionalmente, una serie de 
empresas y estudios profesionales integran este network. CMI administra la certificación bajo 
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el protocolo Tesco Nature’s Choice (del grupo Tesco Supermarkets); mientras SGS Ltda. 
monitorea el protocolo de certificación bajo normas EUREP GAP de buenas prácticas rurales. 
 
3 ROL DEL TRANSPORTE AÉREO EN LA EXPORTACION DE ARÁNDANOS 
3.1 Situación del transporte aéreo de carga internacional y principales compañías 
 
Según IATA el negocio del transporte aéreo de carga involucra el 35% del comercio 
internacional, generando un volumen de empleo de 32 millones de trabajadores. Los 
pronósticos de este organismo -incluidos en su reporte e-Chartbook 2008 Q4- ya anunciaban 
para el año 2009 una caída del 5% en el volumen de carga y una disminución del 9% en las 
ganancias (Figura 4), con el Producto Bruto Interno (PBI) mundial en descenso en al menos -
1.9% provocando la actual situación recesiva, tal vez peor a la de comienzos de los ’80 y 
hasta comparable con década de 1930. No obstante ello, las experiencias pasadas demuestran 
que este difícil panorama no implica  una situación irreversible. La Guerra del Golfo (1991), 
la Crisis Asiática (1998) y el lamentable atentado del año 2001 en Nueva York, si bien 
afectaron al rubro demostrando que es una actividad altamente sensible a procesos recesivos y 
levemente sensible al crecimiento económico (König, 2006 y Graham, 1995), la recuperación 
se reinició una vez la confianza regresó a los mercados del comercio internacional. 
 

 

Figura 4: Ingresos globales de la carga aérea. 

 
Salvo ciertas menores variaciones en el orden de los principales transportistas de carga dentro 
del habitual ranking de, por ejemplo, la cantidad de toneladas-kilómetro de carga (freight ton 
kilometers, FTK), la facturación o los ingresos, las principales compañías de cada región más 
tradicionales y con varias décadas en el negocio, han venido manteniendo su performance y 
participación con una distribución geográfica similar en los últimos años. Esta distribución 
geográfica de la oferta del transporte aéreo de carga, demuestra una leve predominancia de las 
firmas asiáticas, seguidas por las de origen norteamericano y finalmente las europeas (Figura 
5). Este orden también puede observarse en las estadísticas de ATA, AEA (Association of 
European Airlines), y AAPA (Association of Asia-Pacific Airlines) del año 2007, y da cuenta 
del orden de magnitud y cómo estos proveedores se reparten la mayoría del mercado global. 
 
Por lo general los factores económicos y geopolíticos hacen que el transportador aéreo sea 
originario de la región de exportación o la de importación. Al negociar vuelos charter de 
carga con un transportista, uno de los factores que influye en el costo es la posibilidad del 
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transportador de tomar nueva carga al llegar a destino (Kraus, 2007), y la red comercial de 
acuerdos con otros transportadores dependiendo del conocimiento y la experiencia en el 
mercado. Esto explica la gran participación de las compañías aéreas internacionales de carga 
de origen asiático, reflejando el volumen implícito del comercio internacional de esa región, 
sin desmerecer la presencia de empresas extranjeras líderes como Lufthansa -con un volumen 
transportado de 1,7 millones de toneladas durante el ejercicio 2008- quien obtuvo 
recientemente la distinción como "Best Air Cargo Carrier Europe", superando a Air France/ 
KLM en la entrega de premios Asian Freight & Supply Chain Awards (AFSCA). 
 

 
Figura 5: Participación de los primeros 30 transportadores aéreos de carga en el total transportado (2005). 

 Fuente: recopilación de datos de ATA, Airline Business Magazine y AirCargoWorld.com. 
 
 

3.2 Compañías de carga aérea en Sudamérica 
Las estadísticas mostradas anteriormente y las de años posteriores posicionan a LAN Cargo 
como líder del mercado en Sudamérica. Tras la profunda crisis y la  administración del grupo 
VOLO -de accionistas brasileros y el inversor MatlinPatterson- que debilitaran a su mayor 
competidor VarigLog, LAN Cargo fue mejorando su penetración en el mercado, y ampliando 
su red de servicios gracias a la adquisición parcial o total de varias empresas de carga aérea. 
Esto último como fiel reflejo de la centralización del mercado aerocomercial regional durante 
las últimas décadas (Lipovich, 2006), que también ha incluido los servicios de carga. 
 
La actividad de carga aérea representa un excelente negocio para LAN, así lo demuestran las 
palabras de su vicepresidente ejecutivo en la conmemoración de los 80 años de la firma el 
pasado 5 de marzo de 2009, a saber: “…En todos estos años, LAN CARGO ha jugado un rol 
importante para que productos frescos como espárragos peruanos, salmón chileno, 
arándanos argentinos o las famosas flores ecuatorianas y colombianas, en pocas horas 
puedan estar en su destino y llegar a miles de consumidores...“. Justamente gracias a este 
negocio que representó para el grupo LAN el 39% de sus ganancias del segundo cuatrimestre 
del 2008, la empresa mantiene la estrategia de equipar toda su flota de Boeing 767 con 
winglets (en busca de un ahorro del 6% en combustible), y abastecer sus compañías 
subsidiarias -como la recientemente adquirida LACC de Colombia (competidora de la local 
Tampa de capitales brasileros), ABSA Cargo de Brasil adquirida en 2001, y MAS Air de 
México- con parte de sus B767 o dos de las cuatro aeronaves B777/200 LRF cargueras, (10% 
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más económicas que sus competidoras MD-11), que quedan por recibir para el año 2011 del 
fabricante Boeing por intermedio de la compañía de leasing GECAS (Sobie, 2008 y 2009). 
 
En el caso particular analizado, la participación de capitales chilenos en la firma Tecnovital, 
la proximidad del hub de LAN en Santiago de Chile, y las características de sus aeronaves han 
jugado un rol estratégico en el posicionamiento de LAN como proveedor para la comunidad 
productora del NOA. Los vuelos directos hacia los EEUU han permitido no solamente acortar 
el tiempo de vuelo, sino también sortear el flete interno Tucumán-Buenos Aires de unos 1.200 
kilómetros. LAN inició sus charter desde Tucumán a EEUU en el año 2007 con tres vuelos, y 
en la temporada 2008 se cumplieron quince vuelos con sus aeronaves B767-300 (doce hacia 
Miami y tres hacia Califonia), con la asistencia de varias compañías de carga y comercio 
exterior entre ellas Newport Cargo, la cual fue galardonada en el año 2008 por la Terminal de 
Cargas Argentina (TCA) y el matutino La Nación, con el premio a la Excelencia Exportadora 
como Agente de Carga Aérea. Los productores tucumanos estiman para la temporada 2009 
aproximadamente treinta embarques (La Gaceta de Tucumán, 09 de octubre de 2009). 
 
3.3 Panorama de la carga aérea en Argentina 
Si bien el transporte aéreo de carga de exportación en Argentina ha venido creciendo, su 
pequeña participación no tiene comparación con la modalidad marítima, mientras que la 
exportación por la vía ferroviaria es casi inexistente. Del análisis de un caso similar referido a 
exportaciones desde Mendoza, surge que la mayor parte de los productos que se exportan 
desde esa provincia lo hacen a través de Buenos Aires y Santiago de Chile, pero su llegada 
hasta estos puntos es casi exclusivamente por la vía terrestre (Tomassetti, 2000). Cabe 
destacar la estrecha relación de los últimos dos gobiernos argentinos con el Sindicato de 
Choferes de Camiones abocados al transporte terrestre, cuya cúpula lidera la Confederación 
General del Trabajo (CGT) Argentina. Las estadísticas anuales de carga aérea se detallan en la 
Figura 6. Mendoza, al igual que Córdoba -principales provincias que acompañan a Tucumán 
en términos de volumen- presentan un patrón similar de demanda estacional (Figura 7). 
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Figura 6: Carga Aérea en la República Argentina (Miles de toneladas). Fuente: Aeropuertos Argentina 2000. 

 
La entrada de la firma LAN al mercado de transporte aéreo de cargas en el NOA, se encuentra 
íntimamente relacionada con la red de servicios para pasajeros de la subsidiaria LAN 
Argentina, cuyo proceso de expansión cuenta con la anuencia del gobierno argentino, y en 
este caso particular con el incentivo del gobierno tucumano preocupado por el desarrollo 
local. El excelente posicionamiento del grupo LAN en el NOA dio como resultado para abril 
de 2009 el inicio de los vuelos comerciales de pasajeros Buenos Aires-Tucumán por parte de 
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LAN Argentina, con una financiación del gobierno tucumano mayormente publicitaria de más 
de $500.000 (pesos argentinos), y en coincidencia con la suspensión de los mismos itinerarios 
ofrecidos hasta entonces por ANDES Líneas Aéreas, que mantuvo durante más de un año 
estos servicios gozando de un subsidio provincial (El Intransigente, 21 de febrero de 2009). 
La eliminación del subsidio y la obvia desigualdad entre la multinacional LAN -que haciendo 
uso de su capacidad suele transferir recursos como aeronaves, personal e insumos hacia sus 
subsidiarias- y ANDES -que enfrentó serios problemas operativos y de calidad del servicio 
sobre el final de su gestión-, terminó por convencer al gobierno tucumano a favor del grupo 
chileno para el beneficio provincial. 
 

0

200

400

600

800

1000

en
ero

feb
rer

o

marz
o

ab
ril

may
o

jun
io

jul
io

ag
os

to

se
pti

em
br

e

oc
tub

re

no
vie

mbr
e

dic
iem

br
e

Córdoba Mendoza Tucumán

 
Figura 7: Carga Aérea en toneladas en los tres aeropuertos de mayor actividad del interior de Argentina (2008).  

Fuente: Aeropuertos Argentina 2000. 
 
Desde hace varias décadas el transporte aéreo de carga dentro y fuera del país, no es parte de 
la estrategia de quienes lideran el transporte aerocomercial argentino. Ni siquiera la carga 
aérea fue prioridad cuando el mercado contó con varias firmas de mediano porte, netamente 
privadas y en crecimiento, como LAPA -o ARGentina, según fuera rebautizada por sus 
últimos administradores de AeroSur y AA2000- Southern Winds y DINAR. 
 
La conectividad interregional debiera contemplar herramientas, que impulsen el desarrollo 
regional valorando los potenciales económicos y sociales, sin favorecer en forma encubierta 
las habituales ineptitudes empresarias (Ballistrieri, 2007). El rol del estado promoviendo 
negocios fuertemente dependientes de la infraestructura, es difícilmente cuestionable cuando 
se respalda en causa común una iniciativa empresarial involucrando la Bop (Gardetti, 2003), 
debiendo incurrir éste en la generación de mecanismos que afiancen asociaciones público-
privadas (Dos Santos Lourenço y Caldeira Pires, 2005), y en el fortalecimiento de 
concentraciones empresariales y clusters que favorezcan la comercialización de productos. 
Sin ir más lejos la industria salmonera austral chilena con sus avances biotecnológicos y 
genéticos, el Instituto Tecnológico del Salmón (INTESAL), la Asociación Salmón Chile, y los 
resultados de Salmonexport, son un claro ejemplo de ello (Pietrobelli y Rabellotti, 2005). 
 
El último intento poco exitoso -desde las épocas en las que operaban aeronaves cargueras 
B707- de Aerolíneas Argentinas a finales del año 2005 y bajo el gerenciamiento del grupo 
español MARSANS, resultó la puesta en servicio de un B737-300 carguero con capacidad 
17,9 toneladas. En el año 2006 el grupo transportó aproximadamente 36.000 toneladas en sus 
servicios de cabotaje e internacional. La aeronave operó dos frecuencias semanales a Santiago 
de Chile, Lima, San Pablo y Montevideo, más algún vuelo charter de cabotaje, hasta su 
inexplicable desprogramación a menos de un año de iniciado el servicio. La similitud con el 
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resto de la flota B737-500 de pasajeros y la falta de una estrategia de carga, llevó a priorizar 
en épocas de crisis el aprovisionamiento con repuestos y despacho de aeronaves de pasajeros. 
Actualmente el gerenciamiento estatal de la empresa, que aún no cuenta con una resolución 
final sobre la controversia generada por la expropiación, no contempla una estrategia firme de 
cargas. No obstante ello se está retomando la iniciativa de volver a alquilar aeronaves 
cargueras (similares a la arrendada en el año 2005), pero aún sin resultados satisfactorios. 
 
Para el fomento de las economías regionales, los modelos adoptados en varios aeropuertos del 
mundo (como Memphis, Honolulu, Anchorage, Campiñas, Seúl, Taipei y Bangkok) han dado 
muy buenos resultados, en el sentido de apoyar el desarrollo de las actividades de carga aérea 
en aeropuertos de baja densidad de pasajeros (Lipovich, 2008). Tal es el caso del aeropuerto 
de Anchorage -primero en el ranking 2007 de movimiento de carga aérea elaborado por ATA- 
que sirve como puerta de entrada para gran parte de la mercancía que ingresa a EEUU desde 
el continente Asiático (Santeiro, 2006); o también Menphis donde en el año 1978 -al 
implementarse la desregulación en EEUU- FedEx comenzó a establecer su actual base 
operativa, orientándose al servicio integrado puerta a puerta, movilizando grandes volúmenes 
de mercancía durante la noche y con una red de logística integrada (Graham, 1995). 
 
La difícil situación de la infraestructura aeroportuaria argentina para la exportación ha sido 
advertida por la SECyT Argentina, en el marco del Programa para la Federalización de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva (Profecyt), dentro de las debilidades y 
desafíos tecnológicos del sector productivo de frutas finas, identificando la necesidad de 
mejorar la logística de exportación en los aeropuertos locales (especialmente en el de 
Tucumán), o en su defecto reimpulsar las inversiones en ferrocarriles para permitir el arribo a 
los puertos. La TCA del Aeropuerto “Ministro Pistarini” de Ezeiza, cuenta con 17.000 m³ de 
cámaras frigoríficas, aunque para la opinión de varios exportadores no resulta demasiada (La 
Nación, 7 de octubre de 2008). Además la SECyT Argentina advierte la falta de espacios en 
bodegas aéreas; el elevado transit time del transporte marítimo Argentina-EEUU versus el 
propio Chile-EEUU; la preferencia de ciertos clientes, como algunos supermercados de 
Canadá y EEUU, respecto a la vía aérea; y la escasez de contenedores para atmósfera 
controlada.  
 
El aeropuerto internacional “Teniente Benjamín Matienzo” administrado por Aeropuertos 
Argentina 2000 (AA2000) a partir de 1999, e inaugurado en 1986 en la localidad Cevil Pozo a 
16 kilómetros de San Miguel de Tucumán, cuenta con un predio de 519 hectáreas, y una pista 
de 2.900 x 30 metros ubicada a 456 metros sobre el nivel del mar, atribuyéndosele al mismo 
la categoría OACI 4D. En el año 2008 la logística aeroportuaria tucumana para exportar 
arándanos incluyó como medio para mitigar el deterioro de los frutos, una carpa refrigerada 
con equipos de 250 mil frigorías/ hora. (La Gaceta de Tucumán, 10 de octubre de 2008). 
Adicionalmente las autoridades tucumanas planean la construcción de una nueva terminal 
ferroviaria y multimodal de cargas, como lo detalla el Plan Estratégico Urbano Territorial 
para la Ciudad de San Miguel de Tucumán  SMT 2016, en las proximidades del aeropuerto 
replanteando el uso de los predios de los ferrocarriles Nuevo Central Argentino, Belgrano, y 
los ex Ferrocarril Provincial y del Estado. Los parques industriales en crecimiento, Tucumán 
y Lules, demuestran la intención gubernamental de fomentar la industria local. En cuanto a 
los servicios aduaneros, el Consorcio Zona Franca Tucumán se emplaza en un predio de 25 
hectáreas, distante a 7 kilómetros de San Miguel de Tucumán, a 12 kilómetros del aeropuerto, 
y a 3 kilómetros de la estación ferroviaria de transferencia de cargas de Cruz Alta. 
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3.4 Alternativas disponibles en el mercado de transportadores de carga aérea 
La posibilidad de reemplazar a LAN por un competidor se encuentra bastante limitada debido 
a factores técnicos, regulatorios y logísticos, con matices netamente económicos. La escasez 
de transporte condicionando la competitividad es característica en países sudamericanos, así 
lo demuestra también la exportación de flores desde Ecuador (Vega, 2008). 
 
Basándonos en lo expuesto en referencia al conocimiento del mercado y el origen de la 
compañía, podría afirmarse que LAN oficia de transportador local, considerando además que 
Chile también se encuentra adherido al Acuerdo de Fortaleza de 1996 fuertemente vinculado 
al MERCOSUR. Siguiendo esta línea de pensamiento, FedEx y UPS serían las únicas firmas 
líderes en la región que podrían potencialmente reemplazar a LAN, sus empresas controladas 
(ABSA, MAS Air, LACC y Florida West) y contratadas (como Southernair), ya que conocen 
el mercado local y cuentan con el respaldo del Acuerdo Bilateral Argentina-EEUU, que liberó 
los servicios de carga entre ambos países (Lipovich, 2007). 
 

 
Figura 8: Longitud de pista y peso máximo en condición despegue de aeronaves de transporte. 

Fuente: Commercial Airplanes Design Characteristics, Boeing (2007). 
 
Las dos firmas mencionadas poseen una flota variada de aeronaves grandes (A300, A310, 
B777, DC-10 y MD-11 de FedEx, y A300, B747-100/ -200, B757-200, B767-300, y MD-11 
de UPS), de mediano porte (B727-200 tanto FedEx como UPS), y pequeño porte (como los 
ATR-72, ATR-42, Fokker F27 y Cessna Caravan de FedEx). Además éstas cuentan con 
vuelos regulares hacia Argentina -UPS con aeronaves B767 y B757- aunque con frecuencias 
variables según la demanda y, mayormente pero no exclusivamente, asociados a servicios 
currier. FedEx, de mayor trayectoria que UPS, ha reaccionado durante épocas de gran 
demanda implementando vuelos Ezeiza-Porto Alegre-Campiñas casi a diario, con aeronaves 
F27 y luego con ATR. Por el contrario ante caídas de demanda redujo sus frecuencias al 
mínimo, llegando a Buenos Aires con B727 e incluso sólo una vez por semana con MD-11. 
También cabe mencionar las compañías Polar Air Cargo (de considerable presencia mundial 
con sus aeronaves B747-100/-200/-400), y la firma Arrow Air (de mucho menor envergadura 
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y del inversor MatlinPatterson), aunque éstas solo llegan a Ezeiza esporádicamente a modo de 
charters. Por último Cielos del Perú -aunque no se trate de una compañía líder- podría resultar 
una opción, ya que visita Ezeiza con frecuencias preestablecidas de vuelos con sus DC10-30F, 
eventualmente asistida entre otros por Newport Cargo, y con el respaldo del Acuerdo de 
Fortaleza suscripto en el 2000 por Perú. Las operaciones de exportación aérea (de auto partes, 
carnes, etc.) concretadas por el grupo LAN desde Córdoba y Rosario, y el presente caso de 
exportación de arándanos, han despertado la curiosidad comercial de todos estas compañías. 
 
El inconveniente para las aeronaves de gran porte radica en la limitación técnica asociada a la 
longitud de pista de Tucumán, resultando cuestionable y en algunos casos hasta imposible 
despegar desde allí con aeronaves como los B777, DC-10, MD-11 y B747 (ver Figura 8), 
cuyo Payload para las versiones freighter oscila entre 27 y 32% del Maximum Takeoff Weight 
(MTOW). Operar estas aeronaves en esta condición limitada elevaría los costos del 
transporte, debido a la necesidad de disminuir el Payload si se planea la ruta Tucumán-Miami 
de aproximadamente 6.000 kilómetros. Para un DC10-30F por ejemplo, en atmósfera 
estándar, el Payload de despegue debería limitarse en al menos ¼, considerando que la 
temperatura media durante la temporada de exportación supera en 5°C la estándar. Además, 
aunque el volumen de exportación lo justifique, existiría la dificultad logística de estibar un 
cargamento de semejante magnitud en tiempo prudente como para no afectar los perecederos. 
 
Respecto al resto de las compañías europeas líderes que ofrecen servicios de carga con 
frecuencias preestablecidas (aunque irregulares dependiendo de la temporada), éstas no 
cuentan en un principio con el respaldo regulatorio para operar en el NOA. Lufthansa Cargo 
vuela hacia Frankfurt con aeronaves MD11 hasta 4 veces por semana, Air France-KLM Cargo 
lo hace hacia París con aeronaves B747-400 (en configuración Full Cargo y Combi) hasta 2 
veces por semana, y la holandesa Martin Air parte regularmente hacia Ámsterdam (con escala 
en Miami) con aeronaves MD11 hasta 4 veces por semana. Y finalmente las empresas que 
ofrecen servicios de carga integrados con sus vuelos regulares de aviones mixtos, como las 
compañías norteamericanas American Airlines, Delta, United y Continental, y las europeas 
British Airways e Iberia; todas estas persiguen el objetivo de transportar pasajeros, con la 
premisa de transportar carga -en las bodegas de las aeronaves de menor capacidad- solamente 
cuando el servicio de pasajeros lo permite consolidando la carga mediante forwarders. Esto 
sin despreciar el excelente servicio de éstas firmas, como el caso de American Airlines Cargo 
que, con su vasta experiencia en perecederos, fue galardonada por la TCA y La Nación con el 
premio a la Excelencia Exportadora 2008, en la categoría Transportador de Carga Aérea. 
 
4 CONCLUSIONES 
Aunque la conveniencia del cultivo del arándano en Tucumán esté probada, la presencia del 
competidor Chile no es para desmerecer, más aún cuando buena parte de la producción de 
arándanos emplea un servicio de carga aérea de origen chileno. Además con la producción en 
crecimiento y la presencia del país vecino primer productor del hemisferio sur, es evidente 
que la ventaja competitiva argentina quedará día a día más relegada. Los futuros planes de 
inversión deberán considerar los fenómenos climáticos, como también la baja del precio por 
sobreoferta que sugiere agregar valor mediante industrialización. La prohibición del BM a 
partir del año 2015 también impone una meta en cuanto al desarrollo tecnología. En este 
contexto global habría que mejorar la penetración de mercado en Norteamérica, reforzar la 
presencia en Europa y explorar las posibilidades en el continente asiático. 
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El transporte aéreo de carga debería asumirse como una cuestión estratégica, para llegar con 
estos productos perecederos al cliente de manera rápida, y poder competir con precio y 
calidad. El éxito de toda exportación depende -más allá de las bondades del producto- de cuan 
oportuno se ofrezca, lo cual está íntimamente relacionado con el transporte. Aunque las 
principales cuestiones del ciclo productivo de los arándanos hayan sido superadas, el 
transporte aéreo queda aún como una materia pendiente que, considerando la situación 
geográfica distante respecto a los mercados por atender, debería intervenirse con la debida 
importancia y urgencia. La infraestructura aeroportuaria y la disponibilidad de múltiples 
servicios de carga aérea sin condicionantes resultan esenciales. La carencia de oferentes de 
transporte aéreo de carga, ha actuado desde hace tiempo en detrimento de la excelente 
capacidad productiva regional argentina. Es necesario un rol más activo del estado nacional 
en materia de infraestructura aeroportuaria y política aerocomercial para servicios de carga, 
apoyando el desarrollo -cogenerando junto con ONGs, cooperativas y gobiernos provinciales- 
de las iniciativas empresariales, para promover actividades económicamente sostenibles y 
globalmente sustentables, que benefician a un amplio grupo de stakeholders. 
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RESUMO 
O gerenciamento do fluxo do tráfego aéreo (ATFM, Air Traffic Flow Management), como componente 
estratégica do gerenciamento do tráfego aéreo (ATM, Air Traffic Management), objetiva impedir que os 
controladores de vôo trabalhem com carga superior ao estabelecido em legislação, otimizando os fluxos de 
tráfego aéreo. Este trabalho apresenta uma proposta para a solução do balanceamento do fluxo de tráfego aéreo, 
variável no tempo (dinâmico) e multi-veículo (multicommodity), no problema de espera no solo (ground holding 
problem), entre múltiplos aeroportos. O modelo proposto é uma adaptação do trabalho de Sun & Bayen (2008), 
na qual são incluídos diferentes algoritmos, heurísticas e técnicas de inteligência artificial para resolver o 
problema de minimização do atraso global, segundo as restrições de capacidade dos setores, buscando a 
eficiência computacional. 
 
ABSTRACT 
Air Traffic Flow Management (ATFM), as the strategic component of Air Traffic Management (ATM), aims to 
preclude that air traffic controllers work with a load above what is prescribed by legislation, optimizing air 
traffic flows. This work presents a proposal for the solution of air traffic flow balancing, variable along time 
(dynamic) and multi-vehicle (multicommodity), in the ground holding problem, among multiple airports. The 
proposed model is an adaptation of the work from Sun & Bayen (2008), in which different algorithms, heuristics 
and artificial intelligence techniques are included, in order to solve the global delay minimization problem, 
subject to sectors capacities constraints, seeking computational efficiency. 
 
1 INTRODUÇÃO 
O transporte aéreo no Brasil, em crescimento acelerado, é afetado adversamente por uma série 
de restrições de infraestrutura de transportes. Essas restrições provocam aumento dos 
congestionamentos nos aeroportos, ampliando os atrasos em toda a seqüência de processos e 
atividades da cadeia de serviços, o que incide diretamente sobre os custos diretos das 
empresas aéreas, e indiretamente nos passageiros, tendo como conseqüência uma significativa 
redução dos níveis de serviço. 
 
A aplicação de medidas restritivas ao fluxo de tráfego, por meio do ATFM (Air Traffic Flow 
Management), tem por finalidade impedir que os controladores de vôo trabalhem com carga 
superior ao estabelecido em legislação, bem como o ordenamento dos fluxos. Estas decisões 
são estabelecidas de forma empírica, entretanto, o número de fatores e variáveis envolvidos 
nesse processo torna a tomada de decisão, com embasamento empírico, apenas parcialmente 
eficaz.  
 
Adicionalmente, sabendo-se que há espaço para a otimização do fluxo de tráfego mediante a 
escolha sistematizada das medidas restritivas a serem aplicadas, o ATFM, como ferramenta, 
deve considerar os diferentes fatores envolvidos, além daqueles intrínsecos à navegação aérea. 
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Internacionalmente, os serviços de transporte aéreo são normatizados pela Organização da 
Aviação Civil Internacional (OACI), mas embora haja a previsão dos padrões de segurança, 
cada país tem autonomia para decidir a maneira como pretende tratar o fluxo de tráfego. 
Nesse sentido, este trabalho apresenta uma proposta de balanceamento do fluxo de tráfego 
aéreo entre aeroportos, visando o aperfeiçoamento do sistema brasileiro. 
 
2 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE TRÁFEGO AÉREO 
Os principais sistemas de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo existentes encontram-se 
nos Estados Unidos da América e na Comunidade Européia. 
 
2.1 Sistema Norte-Americano 
O sistema nos Estados Unidos é gerenciando pela Federal Aviation Administration (FAA), 
uma agência do Departamento de Transportes. O centro responsável pelo gerenciamento do 
fluxo de tráfego aéreo é chamado de ATCSCC (Air Traffic Control System Command 
Center), cuja finalidade é balancear a demanda com a capacidade, verificando eventuais 
sobrecargas e o ordenamento do tráfego aéreo, sem reduzir os níveis de segurança. 
 
Os vôos são tratados em tempo real e utiliza-se um simulador denominado Fast Time 
Simulation para projetar todo o tráfego aéreo quatro horas a frente do horário real. Desta 
forma, as anomalias em qualquer setor são previstas de maneira antecipada ao surgimento dos 
problemas de congestionamento e saturação na capacidade dos setores. 
 
A ferramenta restritiva primária para o balanceamento é chamada de GDP (Ground Delay 
Program), que envolve, basicamente, os aeroportos e setores do espaço aéreo sob 
congestionamento, fazendo atrasar as aeronaves que se destinam a essas áreas por meio de 
espera em solo. Essa medida é eficiente porque é preferível, em termos de segurança e 
economia, manter as aeronaves em solo ao invés de executando trajetórias de espera em vôo.  
 
Além da política do GDP, há um sistema computadorizado denominado Enhanced Traffic 
Management System (ETMS), que é interligado com as bases de dados dos vôos do México, 
Canadá e Europa. Esse sistema provê informações integradas e centralizadas do tráfego aéreo 
em evolução, dos vôos de outros centros de gerenciamento, e emite alertas aos gerentes 
ATFM quanto aos instantes em que a projeção excede a capacidade do ATC.  
 
Como é atribuído ao ATC o movimento de todas as aeronaves comerciais, as capacidades e as 
eficiências dos órgãos ATC têm influência direta nas programações das empresas aéreas, 
nesse sentido, estas buscam trabalhar em conjunto com os controladores de tráfego aéreo, 
sugerindo as melhores atitudes a serem seguidas pelas aeronaves envolvidas nos atrasos, por 
exemplo, por meio da decisão colaborativa (CDM, Collaborative Decision Making). 
 
Com o crescimento da demanda pelo espaço aéreo, a FAA vem modernizando o sistema para 
que possa exercer suas atividades de forma mais eficaz, encontrando-se em processo de 
revisão por meio do programa Next Generation Air Transportation System (NextGen), que 
utilizará tecnologia baseada em satélites e trajetória 4-D das operações (três dimensões 
espaciais e o tempo). Esse programa foi instituído por meio de Lei Federal, dada à sua 
relevância, e visa a utilização ótima do espaço aéreo e da configuração aeroportuária.  
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2.2 Sistema Europeu 
Na Comunidade Européia, existe desde 1960, uma organização internacional chamada 
EUROCONTROL (European Organization for the Safety of Air Navigation) que, devido ao 
congestionamento crescente do espaço aéreo europeu, definiu e implantou a Unidade Central 
de Gerenciamento de Fluxo (CFMU, Central Flow Management Unit), incumbida de 
equacionar o problema e implementar as ações operacionais necessárias. 
 
Em 1995, a CFMU iniciou um processo automatizado e centralizado de alocação de slots por 
meio de um sistema computadorizado chamado CASA – Computer Assisted Slot Allocation. 
Essa alocação destina-se basicamente à compatibilização da demanda com a capacidade dos 
órgãos de controle de tráfego aéreo, mantendo os padrões mínimos de segurança de vôo e 
minimizando o atraso total das aeronaves. 
 
Em 2004, observou-se uma mudança terminológica – para Air Traffic Flow and Capacity 
Management Strategy (ATFCM) – a fim de designar que as atividades de regulação não 
tratavam somente a demanda (tráfego e tempo de utilização do espaço aéreo – Airspace 
Time), mas igualmente a oferta (capacidade de controle e dos aeroportos). 
 
Com o programa de gestão tática aperfeiçoada do fluxo de tráfego (ETFMS, Enhanced 
Tactical Flow Management System), buscou-se melhorar a alocação dos slots de pouso e 
decolagem. Neste sentido, para preservar a equidade entre os diferentes tipos de vôos, uma 
nova noção foi introduzida no CASA: a banda de tempo (time band). 
 
Com o objetivo de acomodar as necessidades futuras do tráfego aéreo e repensar o sistema de 
gerenciamento do tráfego aéreo (ATM), a Comunidade Européia decidiu instituir o programa 
SESAR (Single European Sky ATM Research), como uma mudança de paradigma. A 
legislação do “Single European Sky” (espaço aéreo europeu unificado) reformou em 
profundidade a organização dos serviços de navegação aérea. Até que essas melhorias 
operacionais se materializem, está em implantação a gestão dinâmica da rede do espaço aéreo 
europeu (DMEAN, Dynamic Management of the European Airspace Network), para liberar 
capacidades ocultas do sistema ATM, como uma forma de atender aos requisitos de 
capacidade e eficiência de vôo, a curto e médio prazo. 
 
3 BALANCEAMENTO DO FLUXO DE TRÁFEGO AÉREO ENTRE 

AEROPORTOS 
Das análises realizadas, observa-se que os conceitos empregados entre os sistemas ATFM são 
diferentes. O sistema americano, essencialmente tático, prioriza ações do GDP planejadas 
para o dia dos vôos. Já o europeu, busca antever o planejamento por meio de ações de 
distribuição de slots. No entanto, existe uma visão em comum nas organizações envolvidas 
com ATFM que é a evidente preocupação com a modernização dos sistemas, assim estão 
realizando investimentos significativos na área tecnológica na preparação do futuro 
gerenciamento do espaço aéreo. 
 
No Brasil, a necessidade de um centro de Gerenciamento do Fluxo de Tráfego Aéreo também 
ficou caracterizada, em função do contínuo aumento do volume do tráfego aéreo. Assim, 
desde 2006, as medidas restritivas estão sendo determinadas com o auxílio do Centro de 
Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA). Este centro dispõe de um conjunto de 
ferramentas que realizam diversas análises baseadas em estudos estatísticos e previsões 
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advindas do Sistema de Gestão de Fluência de Tráfego Aéreo (SYNCROMAX). Como 
descrito em Ribeiro et al (2008), o SYNCROMAX disponibiliza informações para auxiliar na 
tomada de decisão, de forma a determinar medidas para atender os cenários estratégicos, 
táticos e operacionais. Apesar disso, as decisões ainda são fundamentadas nos planos de vôos 
apresentados na fase estratégica e, portanto, não incluem acontecimentos ocorridos após a 
decolagem da aeronave, ou seja, desconsidera-se a evolução do fluxo de tráfego no espaço 
aéreo (Crespo et al, 2008).  
 
Assim, no sistema brasileiro, o conjunto de ferramentas existentes não é especificamente 
voltado para o gerenciamento tático e o balanceamento do fluxo. Isso fica evidente quando 
comparado com os sistemas existentes e em desenvolvimento nos Estados Unidos e na 
Comunidade Européia, onde se observam as diversas tendências tecnológicas e oportunidades 
de pesquisa. Dessa constatação, ressalta-se a relevância de pesquisas focadas na análise de 
fluxo aéreo que permitam o desenvolvimento de ferramentas de análise semelhante a esses 
modelos, tanto os existentes, como em fase de desenvolvimento, já que é uma necessidade 
premente para o Brasil. 
 
Buscando atingir esse propósito, Crespo et al (2008) propuseram o Sistema de Aplicação e 
Gerenciamento das Medidas de Controle de Fluxo de Tráfego Aéreo – SISCONFLUX, que 
objetiva ser um sistema distribuído de apoio à decisão (Distributed Decision Support System - 
DDSS) que auxilie no gerenciamento das medidas de controle de fluxo de tráfego aéreo. 
 
Diferentes metodologias podem ser pesquisadas e implementadas para atingir a 
funcionalidade pretendida no SISCONFLUX. Algumas dessas metodologias já compõem os 
sistemas anteriormente apresentados e compreendem um conceito operacional do futuro 
ATFM. Os principais enfoques teóricos abordados nessas metodologias são: 
� Modelagem discreta (Programação Matemática), pode-se citar Rizzi (2003); 
� Fluxos contínuos (Otimização de Fluxos em Redes), como exemplo Souza (2008); 
� Sistemas distribuidos (Multi-agentes), entre as quais pode-se citar Dib (2004) 
� Mecânica dos Fluidos (Fluxos Eulerianos), como em Sun & Bayen (2008). 
 
Este trabalho segue o enfoque teórico de fluxos Eulerianos em redes e propõe, a partir da 
avaliação crítica dos métodos existentes, uma solução para o balanceamento do fluxo de 
tráfego aéreo, que seja variável no tempo (dinâmico) e multi-veículo (multicommodity), no 
problema de espera no solo (ground holding problem), entre múltiplos aeroportos. Sendo o 
fluxo dinâmico, pode-se modelar a variação do fluxo no tempo, além de considerar uma 
propagação finita do fluxo ao longo da aresta, assim como, modelar a retro-alimentação por 
meio da possibilidade de estoque de fluxo nos nós intermediários. Dessa forma, ao contrário 
dos modelos estáticos, é possível modelar não somente a espera no solo, mas também a espera 
de aeronaves em vôo. 
 
O objetivo de que o problema seja fluxo multi-veículo, ou multiproduto (multicommodity) é 
para poder modelar diferentes tipos de veículos ou tráfegos, como usualmente conhecidos em 
ATFM, considerando a informação de origem-destino (OD) dos vôos. Finalmente, a resolução 
do problema de espera no solo entre múltiplos aeroportos, permite que o grafo de estudo tenha 
múltiplas fontes e sumidouros, com diferentes ofertas e demandas, bem como diferentes 
capacidades operacionais. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SINTÉTICA 
4.1 Gerenciamento do Fluxo de Tráfego Aéreo (Air Traffic Flow Management – 

ATFM) 
O problema de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo (Air Traffic Flow Management – 
ATFM) envolve sincronização em tempo real (Stoltz & Ky, 2001; Stoltz & Guerreau, 2002). 
Muitas pesquisas já foram desenvolvidas com o intuito de resolver este problema, porém, 
como todo problema crítico, as soluções computacionais esbarram na eficiência dos sistemas 
computacionais, na necessidade de escalabilidade, de alta segurança e sincronização.  
 
Entre as diversas soluções já propostas estão as de Gosling, 1987; Karppinen et al., 1991; 
Schlatter, 1994; Bonzano et al., 1996; Weigang et al., 1997; Targa, 2001; Silva, 2001; Prevôt, 
2002; Nguyen-Duc et al., 2003; Ball et al, 2003; Dell’Olmo et al, 2003; Rizzi, 2003; 
Mukherjee, 2004; Zhang, 2005; e Liu et al, 2006; que apresentam uma arquitetura 
centralizada; enquanto que Tidhar, 1992; Sekhavat & Sastry, 1998; Heymann et al, 2003; e 
Dib 2004; Weigang et al, 2008; estudam soluções com caráter distribuído. Todos esses 
trabalhos levantam características relevantes na direção de uma resposta eficiente do 
problema, mas também apresentam problemas relacionados ao desempenho, ou seja, ao 
tempo necessário para obtenção da solução e a formação de “gargalos de comunicação”.    
 
Para tentar resolver esses problemas de desempenho com uma arquitetura centralizada, 
Crespo et al (2008) propuseram um sistema distribuído de apoio à decisão (Distributed 
Decision Support System - DDSS) que auxilia os controladores no gerenciamento das medidas 
de controle de fluxo de tráfego aéreo. 
 
4.2 O Problema de Espera no Solo (Ground Holding Problem – GHP) 
De uma forma geral, dado que a demanda por chegadas em um aeroporto eventualmente 
ultrapassará a capacidade, torna-se benéfico atrasar alguns desses vôos em seu aeroporto de 
origem, uma vez que é mais barato e seguro operar aeronaves quando estão no solo do que 
quando estão no ar. No entanto, a espera no solo (ground holding) de vôos requer uma 
previsão acurada, muitas vezes com horas de antecipação, do nível de congestionamento que 
ocorrerá em um aeroporto de destino. Nesse sentido, Filar et al (2001) apresentam diversos 
modelos de resolução do GHP para um único ou para vários aeroportos, considerando 
demanda determinística ou estocástica. 
 
Técnicas de Pesquisa Operacional (PO) são amplamente utilizadas pelos pesquisadores para 
modelar soluções para o GHP. Algumas variantes incluem a associação de PO com outras 
técnicas com o objetivo de reduzir o espaço de tempo de espera nas soluções, aumentando a 
eficiência e a proximidade do modelo do caso real. Ball et al (2003) propuseram uma 
estrutura de rede dual em conjunto com PO para resolver o GHP. Já Ma et al (2004) 
sugeriram um modelo baseado em grafos onde a rede aérea foi representada pela interconexão 
de arcos e nós. Para cada arco foi associado um conjunto de atributos, restringindo assim o 
fluxo, a partir disso, estabelecendo uma função objetivo e as equações de restrições. O 
programa computacional utilizado para resolver este problema consumia muito tempo, de 
forma que Zhang et al (2005) alvitraram uma melhoria do trabalho desses autores pelo uso da 
programação dinâmica, que permitiu maior rapidez na execução computacional na obtenção 
de uma solução.  
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Outras soluções propostas sugerem o uso de sistemas especialistas (Weigang et al., 1997) e o 
uso de técnicas de multi-agentes (Dib, 2004). Apesar das pesquisas com sistemas especialistas 
não terem obtido muito sucesso, as técnicas distribuídas de inteligência artificial, com 
participação de sistemas multi-agentes, parecem ser uma boa possibilidade para aplicações 
críticas como o ATFM. Dib (2004) propôs uma modelagem por multi-agentes, onde cada 
aeroporto foi considerado um agente que negociava com outros agentes o ajuste da 
programação de partidas de aeronaves, de acordo com as necessidades dos atrasos existentes. 
Esta pesquisa inovou pelo uso de ferramentas de computação em grade, na montagem da 
estrutura em rede para gerenciar a comunicação entre os aeroportos. Mais tarde, Alves (2006) 
sugeriu um sistema de aprendizado baseado em controle meta, o qual melhoraria a 
comunicação entre aqueles agentes. 
 
Souza (2008) e Souza et al (2008) aplicaram uma adaptação com heurísticas do algoritmo de 
Edmonds-Karp (1972) para resolver o problema do caminho mínimo da teoria dos grafos para 
solucionar o GHP, considerando a capacidade de setores do espaço aéreo, associados com o 
tráfego entre múltiplos aeroportos.  
 
O problema de GHP determinístico em uma rede de múltiplos aeroportos foi formulado por 
Vranas et al (1994), os quais estudaram diversos modelos de programação inteira para alocar 
otimamente atrasos por espera no solo em problemas de tamanho real (6 aeroportos e 3.000 
vôos). Ressaltando que estes autores foram os primeiros a estudar efeitos de atrasos em 
cascata devido à transmissão de atrasos entre vôos sucessivos realizados pelas mesmas 
aeronaves.  
 
4.3 Fluxos Eulerianos em ATFM 
Este trabalho propõe formular o problema de ATFM com base na teoria de fluxos Eulerianos, 
estendendo o trabalho de Souza et al (2008), e considerando o conjunto de setores do espaço 
aéreo, onde as terminais em torno dos aeroportos representam fontes e sumidouros da rede. 
Esta extensão considera o fluxo multiproduto dos vôos, em função de suas origens-destinos, 
determinadas a partir dos planos de vôos repetitivos (RPLs) e eventuais (FPLs). 
 
Além disso, diferentemente de Souza et al (2008), a otimização do fluxo dinâmico da rede, ou 
seja, de um fluxo variando no tempo, permite definir tempos de travessia dos distintos setores 
do espaço aéreo distintos, em função da dimensão e da geometria dos mesmos. Ocorre que 
uma característica crucial dos fluxos em redes em aplicações reais como em ATFM é a 
variação do fluxo no tempo. Esta característica não é capturada pelos modelos estáticos 
clássicos de fluxo em rede conhecidos na literatura. Adicionalmente, além do efeito do fluxo 
nos arcos variarem no tempo, existe uma segunda dimensão temporal em muitas aplicações, 
que é o fato do fluxo não viajar instantaneamente ao longo da rede, mas requerer um certo 
intervalo de tempo para percorrer os arcos.  
 
Hall et al (2007) provaram que o problema de fluxos dinâmicos multiproduto 
(multicommodity), com ou sem armazenamento intermediário nos nós, já é NP-completo para 
o caso de apenas dois produtos, demonstrando ainda que o mesmo se mantém para o 
problema do fluxo máximo dinâmico multiproduto. Dessa forma, algoritmos polinomiais 
clássicos de teoria dos grafos não são aplicáveis, e técnicas heurísticas e de inteligência 
artificial, como propostas em Luger (2004) são necessárias para a resolução do problema. 
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A resolução de várias instâncias do fluxo estático aumenta o tempo computacional e pode 
tornar o processo inviável tecnologicamente. Dessa forma, o ponto de partida para a 
proposição de uma solução para o problema em estudo é o trabalho de Sun & Bayen (2008). 
Estes autores propuseram modelar o fluxo de tráfego aéreo como um fluxo Euleriano-
Lagrangiano multiproduto em células de transmissão de grande capacidade, de forma análoga 
à modelagem do tráfego em rodovias.  
 
O termo “grande capacidade” significa que a capacidade não é imposta em uma única célula, 
mas em um conjunto dessas, correspondendo a um setor do espaço aéreo. Além disso, 
diferentemente de outros modelos Eulerianos, os quais consideram apenas o fluxo agregado, o 
modelo proposto inclui características Lagrangianas, peculiares a trajetória de cada aeronave 
que compõe o fluxo. A despeito da agregação, o modelo considera a informação de origem-
destino (OD) de cada vôo, tornando-o multiproduto.  
 
O modelo de Sun & Bayen (2008) foi enunciado como um sistema dinâmico e sua resolução é 
obtida por programação mista linear-inteira. No caso deste trabalho, além da adaptação do 
modelo proposto originalmente por esses autores, busca-se avaliar diferentes possibilidades de 
algoritmos e heurísticas, de forma a identificar o processo para obtenção da melhor solução 
para o problema, considerando o tempo computacional requerido. 
 
5 METODOLOGIA DA PESQUISA 
De forma semelhante a Grosche (2007), este estudo origina-se da área de pesquisa em 
sistemas de informações aplicados ao planejamento dos transportes. Segundo March e Smith 
(1995), nesta área, duas diferentes e complementares metodologias científicas fundamentais 
podem ser aplicadas: da ciência comportamental e da ciência de projeto.  
 
A pesquisa segundo o paradigma da ciência comportamental foca no desenvolvimento e na 
verificação de teorias do comportamento humano ou organizacional relacionados com os 
sistemas de informação. Seu objetivo é entender as interações entre pessoas, tecnologias e 
organizações para aumentar a eficácia e a eficiência de sistemas de informação que gerenciam 
esses relacionamentos. 
 
Por outro lado, o propósito da ciência de projeto é aperfeiçoar sistemas de informação e 
resolver problemas, buscando atingir certos objetivos. O foco está na criação e avaliação de 
novos e inovadores artefatos (resultados das pesquisas), construtos (vocabulário e símbolos), 
modelos (abstrações e representações), métodos (algoritmos e práticas), ou instanciações 
(protótipos ou sistemas implementados). 
 
Segundo Hevner et al (2004), os artefatos são formas estruturadas que podem ser um software 
ou apenas uma lógica formal, e podem estar associados ao rigor matemático ou a uma 
descrição em linguagem informal. Quando o projeto permite uma formulação matemática, 
diversos métodos quantitativos e de pesquisa operacional podem ser aplicados. 
 
Neste trabalho, a metodologia de pesquisa da solução proposta segue o paradigma da ciência 
de projeto, baseado no arcabouço conceitual proposto por Hevner et al (2004). Os autores 
apresentam sete (7) diretrizes para a pesquisa da ciência de projeto: 
1) produzir um artefato (resultado) viável, na forma de construtos (conceitos), modelos, 

métodos ou instanciações. 
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2) desenvolver soluções tecnológicas para importantes e relevantes problemas 

organizacionais. 
3) a utilidade, qualidade e eficácia de um artefato do projeto deve ser rigorosamente 

demonstrada por meio de métodos de avaliação bem executados. 
4) prover contribuições claras e verificáveis nas áreas de artefatos, fundamentos ou 

metodologias de projetos. 
5) Estar baseada na aplicação de métodos rigorosos tanto na construção como na avaliação 

de artefatos de projeto. 
6) a busca por um artefato eficaz requer a utilização dos meios disponíveis para alcançar os 

fins pretendidos, incluindo simplificações e heurísticas, respeitando as leis que regem o 
ambiente do problema. 

7) atender eficazmente tanto audiências orientadas para a tecnologia como aquelas orientada 
para a gestão das organizações.  

 
Seguindo esta linha metodológica de pesquisa, este trabalho propõe um novo método ou um 
aperfeiçoamento dos métodos existentes de solução (diretriz 1) do balanceamento do fluxo de 
tráfego aéreo em aeroportos (diretriz 2). A solução deve ser avaliada e comparada usando 
dados reais de tráfego aéreo (diretriz 3), e prover uma contribuição clara para solução do 
problema de ATFM (diretriz 4). Os resultados são validados em ambientes reais (diretriz 5). 
Simplificações e heurísticas são empregadas no modelamento, atendendo as exigências do 
ambiente real (diretriz 6). Finalmente, o modelo proposto atende aos interesses da pesquisa 
científica e tecnológica, mas também propicia o desenvolvimento de uma ferramenta 
gerencial para o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo (diretriz 7). 
 
6 MODELO PROPOSTO 
O modelo proposto foi adaptado de Sun & Bayen (2008) e está baseado nas seguintes 
hipóteses: 
1. O modelo baseia-se em uma rede multiproduto, onde uma ligação entre pontos de entrada-
saída dos setores do espaço aéreo é considerada como uma aresta orientada de um grafo 
unidirecional. Dessa forma, sentidos opostos na mesma aerovia são representados por duas 
arestas. Além disso, cada caminho entre aeroportos de origem/destino, são representados por 
diferentes arestas paralelas nas mesmas aerovias, que são comuns a mais de um caminho. 
2. Todas as aeronaves em uma ligação voam a uma velocidade agregada, calculada com base 
em estimativa a partir de tráfegos reais. 
3. O número de células em uma ligação é função do tempo esperado de viagem. Considerando 
a unidade de tempo de 1 min, um setor com tempo de viagem de 12 min, é dividido em 12 
células (vide Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Número de células em uma ligação (Sun & Bayen, 2008) 
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4. Diferentemente de Sun & Bayen (2008), tanto fora das terminais, como nas terminais 
próximas aos aeroportos, todas as aeronaves são consideradas, e não somente as aeronaves 
acima do nível 240, pois o espaço aéreo brasileiro não está dividido em setores verticais. 
5. A estratégia de controle (baseada na aplicação de atraso na aeronave) é usada como uma 
entrada do modelo e implementada de várias formas: espera no solo ou em vôo, mudança de 
velocidade, vetoração para setor. A aplicação do atraso é em incrementos de 1 min. 
6. O modelo é determinístico. Nenhum fator estatístico, como o impacto da meteorologia, é 
levado em consideração. 
7. No modelo, todos os valores dos estados, entradas e saídas são inteiros para maior 
acuracidade, mas trabalha-se com relaxação e heurísticas. 
 
 
O modelo proposto utiliza as seguintes definições: 
1. O estado da ligação i no tempo k é dada por um vetor mi x 1: 

 
cujos elementos representam a contagem de aeronaves em cada célula (1 a mi) na ligação i no 
tempo k. 
2. A entrada fi(k) é escalar, também diferentemente de Sun & Bayen (20080, composta 
apenas por uma componente (aeronaves que atravessam a fronteira entre setores), e não por 
aeronaves que descem para nível inferior ao 240 e que ascendem acima do 240 dentro do 
setor, uma vez que o espaço aéreo brasileiro não está dividido em setores verticais. 
 
3. A outra entrada de controle ui(k) é um vetor mi x 1, representando o controle de atrasos. A 
p-ésima componente representa o número de aeronaves sendo atrasadas na p-ésima célula da 
ligação i no tempo k. A Figura 3 a seguir apresenta um exemplo de uma espera em vôo de 
uma única aeronave na segunda célula da ligação i no tempo k. 

 
Figura 3 – Exemplo de entrada de controle ui(k) (Sun & Bayen, 2008). 

 
A versão final da formulação do modelo tem a forma de um problema de programação mista 
linear inteira (MILP): 
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Onde: 
• x: número de aeronaves na célula k,p,i 
• τ: discretização do tempo total em N passos = 1 min 
• k Є {0,...,N}: número do passo de tempo 
• p Є P: caminho p de arestas entre aeroportos 
• i Є {1,...,np}: numeração das células em cada aresta 
• Cs: capacidade do setor s 
• Is: conjunto de células no setor s 
• u: aeronaves atrasadas (retidas) na célular k,p,i 
 
A partir das hipóteses e definições: 
1. Obtém-se um modelo de transição de estados para cada ligação. 
2. Constrói-se a agregação de todas as ligações dentro de um setor, o que é facilitada pelo fato 
de inexistir interconexão entre entradas e estados das diferentes ligações que compõe um 
setor. 
3. Adiciona-se o conhecimento sobre a malha de interconexão dos aeroportos e a origem-
destino dos vôos, de forma a obter o modelo agregado de todo o espaço aéreo de interesse.  
4. Implementa-se e testa-se diferentes algoritmos, heurísticas e técnicas de inteligência 
artificial para resolver o problema de minimização do atraso global, segundo as restrições de 
capacidade dos setores, buscando a eficiência computacional. 
 
7 CONCLUSÃO 
O gerenciamento do fluxo do tráfego aéreo (ATFM, Air Traffic Flow Management), como 
componente estratégica do gerenciamento do tráfego aéreo (ATM, Air Traffic Management) 
objetiva impedir que os controladores de vôo trabalhem com carga superior ao estabelecido 
em legislação, otimizando os fluxos de tráfego aéreo.  
 
No sistema brasileiro, o conjunto de ferramentas existentes não é especificamente voltado 
para o gerenciamento tático e o balanceamento do fluxo. Isso fica evidente quando comparado 
com os sistemas existentes e em desenvolvimento nos Estados Unidos e na Comunidade 
Européia, onde se observam as diversas tendências tecnológicas e oportunidades de pesquisa. 
Dessa constatação, ressalta-se a relevância de pesquisas focadas na análise de fluxo aéreo que 
permitam o desenvolvimento de ferramentas de análise semelhante a esses modelos, tanto os 
existentes, como em fase de desenvolvimento. 
 
Buscando atingir esse propósito, Crespo et al (2008) propuseram o Sistema de Aplicação e 
Gerenciamento das Medidas de Controle de Fluxo de Tráfego Aéreo – SISCONFLUX, que 
objetiva ser um sistema distribuído de apoio à decisão (Distributed Decision Support System - 
DDSS) que auxilie no gerenciamento das medidas de controle de fluxo de tráfego aéreo. 
 
Diferentes metodologias podem ser pesquisadas e implementadas para atingir a 
funcionalidade pretendida no SISCONFLUX. Algumas dessas metodologias já compõem os 
sistemas anteriormente apresentados e compreendem um conceito operacional do futuro 
ATFM. Os principais enfoques teóricos abordados nessas metodologias são: 
a) Modelagem discreta (Programação Matemática), pode-se citar Rizzi (2003); 
b) Fluxos contínuos (Otimização de Fluxos em Redes), como exemplo Souza (2008); 
c) Sistemas distribuidos (Multi-agentes), entre as quais pode-se citar Dib (2004) 
d) Mecânica dos Fluidos (Fluxos Eulerianos), como em Sun & Bayen (2008). 
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Este trabalho segue o enfoque teórico de fluxos Eulerianos em redes e propõe uma solução 
para o balanceamento do fluxo de tráfego aéreo, variável no tempo (dinâmico) e multi-veículo 
(multicommodity), no problema de espera no solo (ground holding problem), entre múltiplos 
aeroportos. 
 
O modelo proposto é uma adaptação do trabalho de Sun & Bayen (2008), no qual são 
adicionadas as áreas terminais, como fontes e sumidouros das redes, bem como também são 
considerados todos os tráfegos independentemente dos níveis de vôo. Além disso, o modelo 
proposto inclui diferentes algoritmos, heurísticas e técnicas de inteligência artificial para 
resolver o problema de minimização do atraso global, segundo as restrições de capacidade dos 
setores, buscando a eficiência computacional. 
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RESUMO 
Um adequado padrão de nível de serviço oferecido em um terminal aeroportuário pode atrair novos ou mais 
clientes e negócios, além de garantir a satisfação dos passageiros e proporcionar uma melhor imagem ao 
aeroporto. O passageiro é considerado “cliente chave” de um aeroporto e verifica-se, na literatura existente, a 
prática de aplicação de entrevistas e questionários para avaliar a qualidade de serviços de um terminal sob a 
perspectiva destes usuários. Este artigo visa refletir e apresentar algumas considerações sobre este método e, para 
tal, realiza estudo de caso no Aeroporto de Colônia (Alemanha). Análises estatísticas e multivariadas foram 
aplicadas e verificou-se que todos os componentes de análise do terminal receberam, na média, notas superiores 
a 3 (dentro de uma escala de 1 a 5). Destaca-se que, independente da companhia aérea, a média de notas para o 
“check-in” foi 4, classificando desta forma o nível de serviço para esta atividade como “muito bom”, segundo a 
percepção dos passageiros entrevistados. 
 
ABSTRACT 
An appropriate level of service standard offered in an airport terminal can attract new customers and more 
business. Furthermore, it ensures the satisfaction of passengers and provides a better image to the airport. The 
passenger is considered the "key” client of an airport. There is, in the literature, the practice of application of 
interviews and questionnaires to assess the quality of services at a terminal considering the perspective of users. 
This article aims to make some reflects and considerations about this method and presents a case in the Cologne 
Bonn Airport (Germany). Statistics and multivariate analysis were applied. It was observed that all components 
of analysis received, on average, note above 3 (within a scale of 1 to 5). The average marks for the "check-in" 
procedure was 4, for every airline, which classifies the level of service for this activity as "very good", according 
to the perception of the passengers interviewed. 
 
1 INTRODUÇÃO 
De acordo com o ACI - Airports Council International (2008), o setor do transporte aéreo 
apresentou, desde 2005, um significativo aumento do movimento de passageiros e de cargas 
sendo que, em 2006, os aeroportos de todo o mundo registraram um total de 4,4 bilhões de 
movimento de passageiros. Os autores Müller e Gosling (1991) mencionaram que, com o 
crescimento do tráfego aéreo nos maiores aeroportos, logo, sérios problemas surgiriam no 
lado terra do aeroporto. Joustra e Dijk (2001) afirmam que o crescimento do setor aéreo 
implica em um elevado movimento de passageiros dentro do terminal aeroportuário e este 
contínuo movimento pode modificar a percepção que os passageiros tem da qualidade do 
serviço no aeroporto. De acordo com Horonjeff e McKelvey (1993), a demanda de 
passageiros e as operações das atividades aeroportuárias interagem entre si para determinar o 
nível de serviço e a capacidade de um aeroporto e, sendo assim, são necessários estudos para 
avaliar o nível de serviço oferecido para um dos mais importantes clientes do aeroporto: o 
passageiro.  
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Segundo Andreatta et al (2001), o nível de serviço representa a qualidade e as condições de 
serviço de uma ou mais atividades experimentadas pelo passageiro. O nível de serviço 
percebido em um terminal de passageiros é importante porque está diretamente relacionado 
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com as questões econômicas, bem como com a “imagem” do aeroporto. Além disso, oferecer 
um adequado nível de serviço em um aeroporto pode ajudar para atrair novos negócios e 
clientes (Andreatta et al, 2007).  
 
2.1 Nível de Serviço e Variáveis  
As análises de nível de serviço podem incluir diversos parâmetros a serem avaliados. Martel e 
Seneviratne (1991) concluíram  que muitos fatores afetam a qualidade do serviço, como a  
informação, a orientação, a conveniência, as distâncias caminhadas e as mudanças de nível. 
Ndoh e Ashford (1993) consideram como atributos de análise de nível de serviço: o conforto e 
a economia. A IATA - International Air Transport Association (1995) listou os mais 
importantes itens, segundo o ponto de vista dos passageiros, e argumentaram que ao 
considerar estes itens, o aeroporto pode ir de encontro às expectativas dos passageiros. Citam-
se entre estes itens, a facilidade de acesso, a arquitetura atrativa, a partida da aeronave 
conforme o previsto, entre outros. Segundo Park (1999), a maioria dos aeroportos devem ter 
seus padrões de serviços baseados no tempo na fila, no tempo de processamento do serviço e 
no espaço requerido por passageiro. Para Caves e Pickard (2001), todos os usuários de um 
aeroporto necessitam de um ambiente apropriado em termos de segurança. Segundo Ballis 
(2002), a minimização de atrasos, a flexibilidade da edificação e a separação do embarque e 
desembarque de passageiros, combinados com adequada disponibilidade de áreas comerciais, 
podem proporcionar desejáveis níveis de serviço. Dada (1997) e Ronzani e Correia (2007) 
avaliaram o nível de serviço em terminal aeroportuário em relação à orientação oferecida ao 
passageiro. Correia e Wirasinghe (2006) examinaram o nível de serviço considerando fatores 
como a distância percorrida e o tempo de processamento. 
 
2.2 Entrevistas e questionários 
Segundo Spoljaric (1998), a aplicação de questionários e entrevistas possibilita uma interação 
de forma direta entre o pesquisador e o entrevistado. Segundo a comissão denominada 
“Australian Competition and Consumer Commission” -  ACCC (2008), em muitos casos, as 
pesquisas de percepção dos usuários apresentam resultados mais efetivos para obter 
informação sobre qualidade de serviço. Para os autores Fayez et al (2008), a vantagem da 
utilização do método de entrevista é a possibilidade de obter um “feedback” da percepção dos 
passageiros sobre variáveis de determinadas áreas do aeroporto. Conforme Park (1999), as 
técnicas de pesquisa com passageiros podem ser divididas em dois grupos. O primeiro refere-
se aos métodos diretos para coleta de dados os quais podem ser obtidos, diretamente, nos 
aeroportos de pesquisa, sendo: a observação in loco, os registros fotográficos, o 
monitoramento, os questionários e as entrevistas. A segunda técnica refere-se aos métodos 
indiretos nos quais os dados são obtidos por questionários via telefone, correspondências e 
análise de documentos. Para Goldner (1991), as técnicas usuais para coleta de dados são: a 
observação, a aplicação de questionário e o levantamento de dados. Na literatura existente, o 
que se verifica é a utilização de métodos diretos, com a aplicação de entrevistas, para avaliar o 
nível de serviço em aeroportos sob a perspectiva dos passageiros.  
 
Mumayiz (1985) desenvolveu um modelo de percepção e resposta (P-R) para avaliar critérios 
de nível de serviço em um aeroporto. Trata-se de uma representação gráfica de 
comportamentos de um determinado grupo de passageiros, expressando a percepção e a 
satisfação dos mesmos para medidas de serviço. Martel e Seneviratne (1991) utilizaram 
métodos estatísticos para analisar os dados coletados por meio de entrevistas com passageiros. 
Para avaliar a qualidade do serviço, Spoljaric (1998) utilizou a escala SERVQAL a qual mede 
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a qualidade percebida em serviços. Park (1999), para evitar viés em sua pesquisa, 
acompanhou os movimentos dos passageiros alegando que os questionários respondidos 
aliados à monitoração dos passageiros permitem que a realidade dos dados possa ser 
maximizada. 
 
2.3 Tamanho da amostra 
O tamanho da amostra é, normalmente, um aspecto intrigante na condução de pesquisas por 
meio de entrevistas e uma das questões que confrontam tal método é quão grande a amostra 
deve ser. Segundo Rossi e Slongo (1998), no que diz respeito às pesquisas qualitativas, a 
qualidade, e não a quantidade de elementos que a compõe, deve guiar o pesquisador, 
entretanto, a homogeneidade das respostas obtidas nas entrevistas pode determinar o tamanho 
da amostra. Se as respostas dos primeiros entrevistados convergem para uma resposta única, 
então, o tamanho da amostra pode ser reduzido e, o contrário pode acontecer se as respostas 
se mostrarem bastante diferenciadas. Duarte (2002) também menciona que o procedimento 
que tem se mostrado mais apropriado é conduzir a pesquisa até que o material obtido mostre 
uma relação densa de respostas dadas pela população.  
 
Na literatura existente, observa-se a prática de coletar dados de diferentes números de 
passageiros. Martel e Seneviratne (1991) entrevistaram 227 passageiros, em um aeroporto 
canadense, para identificar as variáveis que os passageiros percebem como mais influentes no 
desempenho do terminal. Müller e Gosling (1991) realizaram pesquisa com passageiros na 
área de check-in do Aeroporto Internacional de São Francisco e, para avaliar o tempo de 
espera e o congestionamento, entrevistaram 119 passageiros. Spoljaric (1998) para capturar a 
percepção dos passageiros quanto à qualidade de serviço, em um aeroporto brasileiro, 
entrevistou 275 passageiros. Park (1999) coletou dados de 84 passageiros, em um aeroporto 
coreano, para estabelecer padrões operacionais de desempenho de serviço em terminais 
aeroportuários. Magri Junior (2003), para avaliar os indicadores de qualidade percebidos 
pelos passageiros, selecionou seis aeroportos brasileiros e entrevistou 947 passageiros. 
Correia (2005) entrevistou 400 passageiros para avaliar o nível de serviço sob o ponto de vista 
dos passageiros em três aeroportos brasileiros e um canadense. Bandeira et al (2007) para 
analisar o grau de importância dos componentes de um terminal entrevistaram um total de 100 
passageiros em um aeroporto brasileiro. Ronzani e Correia (2007) para avaliar o nível de 
serviço quanto à orientação oferecida aos passageiros, em um aeroporto brasileiro, 
entrevistaram 83 passageiros.   
 
2.4 Passageiro como usuário foco de pesquisa 
Martel e Seneviratne (1991) e Lemer (1992) identificam o passageiro como o “cliente chave” 
para avaliar a capacidade e o nível de serviço oferecido nos componentes de um terminal 
aeroportuário e, ainda, como uma das principais fontes de recursos para o terminal. Segundo a 
IATA (1995), fatores como comportamento e questões psicológicas dos passageiros podem 
afetar a percepção de espaço e de tempo em uma particular atividade do aeroporto e, para 
examinar a capacidade e o nível de serviço, é interessante considerar que os processos e as 
operações dependem de sua natureza (exemplo: internacional ou doméstico, embarque ou  
desembarque, etc). Da mesma forma, Humphreys et al (2002) afirmam que os serviços em um 
terminal são oferecidos para diversos tipos de passageiros com necessidades e metas 
diferentes. Muitas vezes, um passageiro a negócios tem uma percepção de nível de serviço 
diferenciada de um passageiro a lazer e, assim, um aeroporto pode providenciar distintos 
padrões de nível de serviço dependendo da natureza e da intenção da viagem. Müller e 
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Gosling (1991) mencionam que para analisar dados coletados de passageiros é sensato reunir 
os mesmos dentro de grupos homogêneos, pois se espera que os passageiros do mesmo grupo 
tenham uma percepção semelhante, desde que estejam sujeitos a um mesmo tempo de espera 
ou processamento. 
 
3 METODOLOGIA E APLICAÇÃO DO MÉTODO 
Com o intuito de capturar dados e verificar resultados que podem ser obtidos pelo método de 
aplicação de entrevistas, foi selecionado um aeroporto alemão e, então, elaborado um 
questionário e aplicada a entrevista. A escolha por um aeroporto alemão deu-se pelo fato da 
primeira autora deste trabalho ter participado em atividades de pesquisa em um instituto de 
transporte aéreo na Alemanha, além de um especial interesse em investigar como o assunto 
sobre nível de serviço é tratado em aeroportos deste país. O Aeroporto de Colônia (Cologne 
Bonn Airport) foi selecionado como estudo de caso e é um dos 17 aeroportos internacionais 
da Alemanha. Localizado no estado da Renânia do Norte-Vestfália, este aeroporto vem se 
destacando como um importante aeroporto comercial da Alemanha (Cologne Bonn Airport: 
Press Office, 2009). Segundo a associação alemã de aeroportos ADV - Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Verkehrsflughäfen (2009), no verão europeu de 2008, foram registrados 99 vôos 
Low-Cost partindo do Aeroporto de Colônia e, nos últimos dez anos, o volume de 
passageiros, praticamente, dobrou como mostra a Tabela 7. 
 

Tabela 15. Movimento Operacional Acumulado (Janeiro a Dezembro/ano).  

Ano 
Movimento pax/ano 

(em milhões)* Ano 
Movimento pax/ano 

(em milhões)* Ano 
Movimento pax/ano 

(em milhões)* 
1997 5,4 2001 5,8 2005 9,5 
1998 5,5 2002 5,5 2006 9,9 
1999 6,1 2003 7,8 2007 10,4 
2000 6,4 2004 8,4 2008 10,3 

* Passageiros: embarque mais desembarque (mais conexão, sem militar) – Fonte: ADV (2009). 
 

Tabela 16. Infraestrutura do Aeroporto de Colônia (Fonte: AZ World Airports, 2009). 
Códigos: ICAO e IATA EDDK e CGN 
Área do sítio aeroportuário 1.000 hectares 

Sistemas de Pistas 
02 paralelas (14L/32R = 3.815 metros e 14R/32L = 1.863 
metros) e 01 cruzada (06/24= 2.459 metros)  

Terminal de Passageiros TPS 1: construído em 1970 e TPS 2: construído em 2000 
Capacidade TPS TPS1 + TPS2: 14 milhões de passageiros/ano 
Permissão de operação 24 horas 
Pontes de embarque TPS 1: 10 pontes e TPS 2: 9 pontes 
Non-Aviation  8.340 m² de espaço para atividades non-aviation nos terminais  
Check-in e Gates 86 balcões e 55 gates 
BSH (Baggage Handling System) Transporte de até 3.000 unidades de bagagens por hora 

 
Este aeroporto também apresentou expressivo crescimento no setor de cargas, sendo que de 
1997 até 2007 aumentou 88%. Entre os dez principais clientes do Aeroporto de Colônia 
encontra-se a UPS e, em relação ao transporte de passageiros, a companhia área com maior 
market-share é a Germanwings. Em 2007, o Aeroporto de Colônia foi considerado o maior 
aeroporto Low-Cost da Alemanha (Klapdor, 2008) e a escolha por este aeroporto deu-se pelo 
seu expressivo aumento de movimento de passageiros nos últimos anos e, sobretudo, pela 
permissão concedida para realizar entrevistas com passageiros nas salas de embarque. Na 
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Tabela 16 são exibidas algumas informações adicionais sobre a infraestrutura do Aeroporto de 
Colônia. 
 
Assim como Correia (2005), o questionário para esta pesquisa foi desenvolvido de forma 
clara a fim de facilitar o entendimento dos passageiros entrevistados. As questões englobam 
perguntas sobre o perfil dos passageiros e uma lista de atividades de embarque para 
classificação (pontuação) do nível de serviço, do aeroporto de estudo, sob ponto de vista dos 
passageiros entrevistados.  
 
As questões relacionadas com o perfil do passageiro são: (1) cidade de destino, (2) companhia 
aérea do vôo, (3) sexo, (4) intenção da viagem, (5) familiaridade com os aeroportos de origem 
e destino, (6) idade, (7) freqüência de viagens no aeroporto de pesquisa, (8) viagem com ou 
sem acompanhante, (9) número de bagagens despachadas e (10) forma de acesso. A base 
desta informação possibilitará verificar se a entrevista englobou diferentes tipos de 
passageiros, o que é desejável, para avaliar a influência das características de cada indivíduo 
sobre as respostas e a percepção por grupos de passageiros conforme o perfil. Para classificar 
o nível de serviço, foram listadas as atividades relacionadas com o embarque: (1) meio fio, (2) 
saguão de embarque, (3) balcão de check-in,  (4) raio- X e (5) sala de embarque. Ao final, o 
passageiro expressava, também, sobre a visão geral do aeroporto. Entre os parâmetros para 
avaliação das atividades supracitadas, citam-se: espaço, sinalização, conforto, tempo de 
atendimento, informação, orientação, distâncias caminhadas, tempo de espera (filas), 
circulação, segurança, disponibilidade de serviços e de áreas comerciais, estética, limpeza, 
conforto térmico e conforto acústico. Para classificar as atividades, conforme tais variáveis, 
foi apresentada aos passageiros entrevistados uma escala de 5 pontos, sendo: (1) péssimo, (2) 
regular, (3) bom, (4) muito bom e (5) excelente. Segundo Rossi e Slongo (1998), a opção de 
cinco pontos pode oferecer um ponto de quebra entre a satisfação e a insatisfação sobre um 
determinado serviço. Isto significa que existem dois pontos extremos (pontuação 1 e 5) e dois 
pontos (pontuação 2 e 4) entre o ponto “intermediário de quebra” (pontuação 3). Sendo assim, 
a escala de cinco pontos foi utilizada nesta pesquisa para o entrevistado expressar a completa 
ou parcial satisfação, insatisfação ou um estado intermediário entre ambas. 
  
A entrevista foi estruturada de forma em que os pesquisadores seguissem um roteiro 
previamente estabelecido, conforme o questionário. Os entrevistados foram selecionados 
aleatoriamente e a aplicação ocorreu nas salas de embarque, pois neste ambiente os 
passageiros já passaram pelas atividades operacionais de embarque e presume-se que 
poderiam avaliar as mesmas. Além disso, os passageiros estão somente aguardando a 
chamada de embarque na aeronave, fator que facilita a condução da entrevista. 
 
4 TABULAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DE RESULTADOS 
A data e o horário de aplicação do questionário foram definidos conforme a permissão do 
aeroporto. Sendo assim, 03 pesquisadores realizaram as entrevistas com passageiros no dia 04 
de Março de 2009, das 8:00 às 15:00 horas. Ressalta-se que o tempo de permanência nas salas 
de embarque, de ambos terminais de passageiros (TPS 1 e TPS 2), foi limitado a 5 horas 
contínuas por questões de segurança. Existindo tal restrição de tempo, foi possível entrevistar 
um total de 100 passageiros. Para selecionar as salas (gates) de embarque para aplicação da 
entrevista, os pesquisadores basearam-se numa planilha de horários de vôos disponibilizada 
pelo próprio aeroporto. Assim, os pesquisadores tentavam estar presentes na sala de embarque 
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em que haveria possibilidade de encontrar um número maior de passageiros. A Tabela 17 
descreve tal planilha.  

Tabela 17. Planilha de alguns vôos disponíveis nos horários de entrevista com passageiros. 

Vôo* 
Companhia 

Aérea 
Destino 

Horário de 
Partida 

Freqüência deste vôo no mês de março 
de 2009 

QW 1198 Bluewings Istanbul 09:50 Vôo oferecido toda 4ª feira 
XQ 313 Sun Express Antalia 09:55 Vôo oferecido toda 4ª feira  
X3 1510 TUIFly Insbruck 10:40 Vôo oferecido 2ª, 4ª e 6ª feira 
X3 3104 TUIFly Bari 11:00 Vôo oferecido toda 4ª feira  
X3 2206 TUIFly Las Palmas 12:55 Vôo oferecido toda 4ª feira e aos 

sábados 
AB 9250 Air Berlin Palma de Maiorca 13:30 Vôo oferecido de 2ª feira a domingo 
LH 101 Lufthansa Hamburgo 13:55 Vôo oferecido de 2ª a 5ª feira 
4U 014 Germanwings Berlin 14:10 Vôo oferecido de 2ª a 6ª feira 
4U 752 Germanwings Viena 14:30 Vôo oferecido de 2ª a 6ª feiras e aos 

domingos 
4U 086 Germanwings Munique 15:30 Vôo oferecido de 2ª a 6ª feiras e aos 

domingos 
* Dados obtidos na planilha “Flugplan Februar-März, Köln-Bonn Flughafen” (2009). 

 
Ressalta-se que outros vôos, além dos listados na Tabela 17 (exemplo: Ibéria e BMI), foram 
citados pelos passageiros entrevistados, porém, não constavam na planilha disponibilizada 
pelo aeroporto. Como mencionado, os passageiros foram selecionados aleatoriamente, e desta 
forma, a entrevista abrangeu passageiros com vôos de diferentes companhias aéreas, além das 
previstas. Para facilitar a análise, os dados relacionados com o perfil do passageiro foram 
divididos em quatro grupos. O “Grupo I” apresenta os dados inerentes às características dos 
passageiros, sendo a idade e o sexo. Para o “Grupo II” foram designadas as características 
relacionadas com a aplicação da entrevista, sendo o local e o horário. No “Grupo III” são 
encontradas as variáveis que descrevem a relação entre o passageiro e o aeroporto, ou seja, a 
familiaridade, a freqüência de viagens e a forma de acesso. Para o “Grupo IV”, foram 
alocadas variáveis que apresentam uma relação do passageiro com a viagem, isto é, se a 
viagem é com ou sem acompanhante, o número de bagagens despachadas, o motivo da 
viagem e a companhia aérea.  
 

Tabela 18. Dados da Amostra e Notas para “Visão Geral do Aeroporto” (Grupo I). 
Classificação e Número de Passageiros Entrevistados Freqüência de Notas 

Grupo Categoria Característica 
Nº 

PAX 
Nota 

1 
Nota 

2 
Nota 

3 
Nota 

4 
Nota 

5 

Média de 
Notas por 
Caracter. 

Menos que 20 anos 1 0 0 1 0 0 3,00 
20-35 anos 32 0 2 12 16 2 3,56 
36-50 anos 31 0 0 7 14 7 4,00 
51-65 anos 27 1 2 9 15 3 3,57 

Idade 

Mais que 65 anos 9 0 1 3 4 1 3,56 
Feminino 59 1 1 15 17 7 3,68 

I 

Sexo 
Masculino 41 0 4 17 32 6 3,68 

 
Nas Tabelas 4, 5, 6 e 7 seguem uma breve descrição da amostra, conforme a divisão dos 
grupos, as categorias e características dos passageiros, a freqüência de notas (de 1 a 5) e a 
média de notas por característica. Destaca-se que para cumprir o principal objetivo desta 
pesquisa, de avaliar o método de aplicação de entrevista com passageiros, as análises de dados 
foram restringidas, na grande maioria, ao quesito “visão geral do nível de serviço oferecido no 
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aeroporto”. Sendo assim, as notas e as médias das tabelas abaixo se referem a este quesito de 
análise, em que, as pontuações hachuradas demonstram aquelas notas que mais foram citadas 
pelos passageiros quanto à “visão geral do aeroporto” (desde o meio-fio até embarque). 
 

Tabela 19. Dados da Amostra e Notas para “Visão Geral do Aeroporto” (Grupo II). 
Classificação e Número de Passageiros Entrevistados Freqüência de Notas 

Grupo Categoria Variável 
Nº 

PAX 
Nota 

1 
Nota 

2 
Nota 

3 
Nota 

4 
Nota 

5 

Média de 
Notas por 
Categoria 

8:00 hs - 9:00 hs 12 0 0 5 4 3 3,83 
9:00 hs - 10:00 hs 17 0 0 5 9 3 3,88 
10:00 hs - 12:00 hs 15 0 1 7 5 2 3,53 
12:00 hs - 13:00 hs 7 0 0 2 5 0 3,71 
13:00 hs - 14:00 hs 16 1 0 5 9 1 3,56 

Horário 

14:00 hs - 15:00 hs 33 0 4 8 17 4 3,64 
TPS 1 44 1 4 15 31 5 3,63 

II 

Local 
TPS 2 56 0 1 17 18 8 3,75 

Tabela 20 21. Dados da Amostra e Notas para “Visão Geral do Aeroporto” (Grupo III). 
Classificação e Número de Passageiros Entrevistados Freqüência de Notas 

Grupo Categoria Variável 
Nº 

PAX 
Nota 

1 
Nota 

2 
Nota 

3 
Nota 

4 
Nota 

5 

Média de 
Notas por 
Categoria 

Carro 56 0 2 14 30 10 3,86 
Conexão 3 0 0 1 2 0 3,67 
Ônibus 9 0 0 6 3 0 3,33 
Táxi 10 0 0 5 4 1 3,60 

Forma de 
Acesso 

Trem 22 1 3 6 10 2 3,41 
1-4 vezes/ano 61 0 2 18 30 11 3,82 
5-10 vezes/ano 20 0 2 8 10 0 3,40 
11-19 vezes/ano 11 0 1 4 4 2 3,64 

Freqüência 
no aeroporto 

Mais que 20 vezes/ano 8 1 0 2 5 0 3,38 
Aeroporto origem 25 0 1 4 2 1 3,38 
Aeroporto destino 8 0 0 9 14 2 3,70 

III 

Familiaridade 
Ambos aeroportos 67 1 4 19 33 10 3,72 

Tabela 22. Dados da Amostra e Notas para “Visão Geral do Aeroporto” (Grupo IV). 
Classificação e Número de Passageiros Entrevistados Freqüência de Notas 

Grupo Categoria Variável 
Nº 

PAX 
Nota 

1 
Nota 

2 
Nota 

3 
Nota 

4 
Nota 

5 

Média de 
Notas por 
Categoria 

Air Berlin (AB)* 5 0 0 2 2 1 3,80 
Bluewings (QW)* 2 0 0 1 0 1 4,00 
BMI (BD)* 4 0 0 0 4 0 4,00 
Germanwings (4U) 31 0 4 8 15 4 3,61 
Ibéria (IB)* 15 0 0 7 6 2 3,67 
Lufthansa (LH)* 21 1 0 7 12 1 3,57 
Sun Express (XQ)* 4 0 0 0 3 1 4,25 

Companhia 
aérea 

TUI Fly (X3)* 18 0 1 7 7 3 3,67 
Negócios 43 1 3 13 22 4 3,58 
Lazer 50 0 1 16 25 8 3,80 

Motivo da 
Viagem 

Combinado 7 0 1 3 2 1 3,43 
Com bagagens 86 1 5 27 41 12 3,68 

Bagagens 
Sem bagagens 14 0 0 5 8 1 3,71 
Com acompanhante 33 1 5 24 29 8 3,84 

IV 

Acompanhante 
Sem acompanhante 67 0 0 8 20 5 3,57 

*  Código IATA das companhias aéreas. 
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4.1 Tabela Dinâmica e a Pontuação do Nível de Serviço Geral do Aeroporto 
Nota-se nas tabelas acima, por meio das células hachuradas, que a maior freqüência de notas 
dadas pelos dos passageiros foi a nota 4 para o quesito de estudo. A Figura 11 mostra que 
49% dos passageiros entrevistados classificaram o nível de serviço no terminal como “muito 
bom”, o que equivale à nota 4 e somente 6% dos passageiros deram notas 1 e 2, equivalentes 
a um nível de serviço péssimo e regular, respectivamente. 

Notas e Porcentagem de Notas

1% 5%

32%

49%

13%

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
 

Figura 11. Notas por porcentagem de passageiros (Quesito de análise: Visão Geral do 
Aeroporto sob perspectiva dos passageiros entrevistados). 

Os dados coletados das entrevistas foram copilados com auxílio da ferramenta “Tabela 
Dinâmica”, disponibilizada no Software Excel e alguns gráficos foram gerados para obter uma 
visão geral dos dados obtidos, como indicam as Figuras 2, 3, 4 e 5. 

Média Notas - Grupo I

3,68

3,00

3,68

3,56
4,00

3,57
3,56

0 1 2 3 4 5

feminino (41% PAX)
masculino (59% PAX)

menos que 20 (1% PAX)
20-35 (32% PAX)
36-50 (31% PAX)
51-65 (27% PAX)
mais que 65 (9% PAX)

Idade

Sexo

 

Figura 12. Média de Notas do Grupo I.  

Quanto ao sexo, observa-se na Figura 12 que homens e mulheres apresentam uma média de 
notas semelhantes, porém, verifica-se que a população masculina foi aquela que mais deu 
“nota 4” para o quesito de análise (vide Tabela 18). Sabe-se que 62% dos homens estavam 
viajando a negócios e destes, 27% estavam embarcando no TPS1C. Neste terminal 
encontram-se os gates de embarque da empresa aérea Lufthansa que, em 2008, foi 
modernizado oferecendo um lounge exclusivo para os clientes desta companhia. Em relação à 
idade, a maior média foi dada pelos passageiros com idade entre 36 e 50 anos. Os passageiros 
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entrevistados com idade a partir de 20 anos (99% da amostra) foram aqueles que classificaram 
com maior freqüência o nível de serviço global oferecido no aeroporto com “nota 4”. 
 

Média Notas - Grupo II
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Local
TPS 1 (44% PAX)
TPS 2 (56% PAX)

8:00 - 9:00 (12% PAX)
9:00 - 10:00 (17% PAX)
10:00 - 12:00 (15% PAX) 
12:00 - 13:00 (7% PAX)
13:00 - 14:00 (16% PAX)
14:00 - 15:00 (33% PAX) 

 

Figura 13. Média de Notas do Grupo II.  

Nota-se na Figura 13 que, em relação ao “Grupo II”, para o quesito “nível de serviço global 
oferecido no aeroporto”, a média mais alta de notas apresenta-se para 56% da população 
entrevistada a qual estavam no TPS 2, que foi construído em 2000. Esta mesma população foi 
entrevistada no período matutino, sendo que entre 9 e 10 horas da manhã apresentaram a 
maior média de notas. Verifica-se que a “nota 4” foi dada com maior freqüência pelos 
passageiros embarcando no TPS1 e 55% destes estavam viajando pela companhia aérea 
Germanwings que, em 2007, reformou os terminais TPS1A e TPS1B, utilizando estes espaços 
de forma exclusiva.  
 
Fazendo uma breve análise das variáveis do Grupo III, que descrevem a relação do passageiro 
com o aeroporto, verifica-se na Figura 14 que as médias mais altas de notas referem-se aos 
passageiros que já conheciam o aeroporto de estudo (92% da amostra) e que freqüentavam o 
aeroporto de 1 a 4 vezes por ano (61% da amostra). Quanto ao acesso, verifica-se que a maior 
média de notas foi dada pelos passageiros chegando ao aeroporto de carro. Todas as 
categorias de passageiros deste grupo também citaram com maior freqüência a “nota 4”. 
 

Média Notas - Grupo III
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Figura 14. Média de Notas do Grupo III.  
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Para o “Grupo IV”, nota-se na Figura 15 que a maior média de notas, quanto ao motivo da 
viagem, foi dada pelos os passageiros viajando a lazer (50% da amostra) e sabe-se que 64% 
destes estavam no TPS2. Em relação às bagagens, as médias mais altas foram dadas pelos 
passageiros que viajavam sem bagagem (média: 3,71) e pelos passageiros que despacharam 2 
bagagens (média:3,70). Destes passageiros com 2 bagagens despachadas, a maioria (63%) 
estava viajando a lazer o que se mostra coerente ao observar que a média mais alta de notas, 
quanto ao motivo de viagem, foi dada por estes passageiros. 

Média Notas - Grupo IV
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Figura 15. Média de Notas do Grupo IV.  

4.2 Análise Estatística e a Pontuação do Nível de Serviço Geral do Aeroporto 
Para uma análise de dados mais precisa, os dados apresentados nas figuras acima foram 
submetidos a uma análise estatística. Ressalta-se que para as variáveis que não são binárias, 
foram selecionadas para comparação aquelas com maior e menor pontuação, de cada 
categoria como mostra a Tabela 23. 

Tabela 23. Variáveis selecionadas para análise estatística. 
Variável Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

1 Idade (36-50 anos), sexo 
(feminino) 

Horário (9:00 - 10:00 hs) 
e local (TPS 1) 

Acesso (carro), freqüência 
(1-4 vezes/ano), 

familiaridade (aeroporto 
de origem) 

Cia aérea (Sun Express), 
motivo (lazer),  
com bagagem, 

sem acompanhante 

2 Idade (menos que 20 
anos), sexo (masculino) 

Horário (10:00 - 12:00 hs) 
e local (TPS 2) 

Acesso (ônibus), 
freqüência (mais que 20 
vezes/ano), familiaridade 

(aeroporto de destino) 

Cia aérea (Lufthansa), 
motivo (combinado), 

sem bagagem, 
com acompanhante 
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Na Tabela 24 são apresentados os valores das médias obtidas das variáveis selecionadas para 
análise estatística e os demais dados necessários para os cálculos. O nível de significância (α) 
assumido foi de 0,05 e o resultado da comparação pode ser visto na última linha, onde a 
aceitação da hipótese H0 significa que os resultados são estatisticamente iguais. 

Tabela 24. Teste de hipóteses relativo às médias das variáveis. 
Grupo I II III IV 
Categoria Idade Sexo Hor. Local Acesso Freq. Famil. Cia Mot. Bag. Acom. 
 δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 n1 31 41 17 44 56 61 25 4 50 86 67 
 n2 1 59 15 56 9 8 8 21 43 14 33 

X 1 4,00 3,68 3,88 3,62 3,85 3,81 3,72 4,25 3,80 3,67 3,56 Variável 
1 S1 0,72 0,87 0,69 0,82 0,74 0,76 0,61 0,50 0,72 0,83 0,85 

X 2 3,00 3,67 3,53 3,75 3,33 3,37 3,37 3,57 3,58 3,71 3,90 Variável 
2 S2 0,00 0,75 0,83 0,78 0,50 1,06 0,91 0,81 0,85 0,61 0,63 

Valor de T -0,03 -1,36 0,77 -1,29 -2,02 2,03 -1,22 -1,60 -1,33 0,17 2,03 
Limites (±±±±tαααα/2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hipótese H0 
Aceita 

H0 
Aceita 

H0 
Aceita 

H0 
Aceita 

H0 
Rejeita 

H0 
Rejeita 

H0 
Aceita 

H0 
Aceita 

H0 
Aceita 

H0 
Aceita 

H0 
Rejeita 

H0 

Em que: δ = valor aceitável para a diferença entre as duas médias; n = número de repetições 

da medição; X = média da amostra; S = desvio padrão da amostra; tα/2 = valor de t-Student, 
para nível de significância α/2 e ν graus de liberdade. 
 
Ao comparar as médias, verifica-se que, para três categorias de passageiros, a hipótese H0 é 
rejeitada, o que significa que tais resultados não são estatisticamente iguais. Quanto ao acesso 
nota-se que, as maiores notas foram dadas pelos passageiros chegando ao aeroporto de carro e 
48% destes estavam viajando, exclusivamente, a lazer e 46% a negócios. Sabe-se que o 
Aeroporto de Colônia, oferece um estacionamento com capacidade para, aproximadamente, 
11.800 veículos e, além disso, no caso do carro permanecer por mais de um dia no aeroporto, 
existe a opção do passageiro reservar on-line uma vaga no estacionamento, garantindo a 
mesma. Ainda, existem seis opções de empresas que alugam carros em que o passageiro pode 
retirar o veículo na cidade de origem e devolvê-lo no aeroporto sem o compromisso de 
devolução na cidade onde o carro foi alugado. Já a única linha de ônibus (SB60) que transita 
no terminal, faz ligação entre o aeroporto e a estação principal de trem da cidade de Bonn 
(que fica a aproximadamente 30 km da cidade de Colônia), possuindo alguns pontos de 
parada no trajeto e não apresenta horários flexíveis durante os dias de semana. 
 
No que diz respeito à freqüência, as maiores notas foram dadas por 61% dos passageiros que 
utilizam o aeroporto com menor freqüência e as menores pelos passageiros que utilizaram o 
aeroporto mais de 20 vezes no último ano (8% da amostra). Talvez a diferença estatística 
pode-se explicar pelo fato da repetição de utilização do mesmo aeroporto não se tornar tão 
atrativa quanto inicialmente. Para os passageiros que viajavam sozinhos (67% da amostra), a 
média de notas foi menor ao comparar com aqueles que viajam acompanhados (33% da 
amostra). Talvez questões psicológicas, como o estado emocional ou o fato de ter uma 
companhia para entreter durante o tempo de espera e permanência no aeroporto podem ter 
exercido influência nas notas dadas pelos entrevistados. 
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4.3 Análise Multivariada e a Pontuação do Nível de Serviço para outras Variáveis 
Os dados coletados ainda foram submetidos ao método estatístico de análise multivariada por 
ser uma ferramenta que facilita a interpretação de um fenômeno. Para aplicação deste método, 
foi selecionada a técnica dos “Componentes Principais” que apresenta melhor adaptação para 
as intenções desta pesquisa, sendo possível observar a similaridade de julgamento para outros 
parâmetros de análise do aeroporto, em relação aos grupos de análise. Ressalta-se que, para 
aplicação desta técnica, foi utilizado o software SAS System. 
 
A técnica selecionada permite a análise de múltiplas variáveis e, por isso, não foi analisado 
somente o quesito “visão geral do aeroporto”, mas ainda foram incluídos outros 17 
parâmetros de análise. Para facilitar a visualização dos gráficos obtidos pela técnica dos 
“Componentes Principais”, os 18 parâmetros de análise foram designados por letras, sendo: 
(a) visão geral do aeroporto, (b) limpeza, (c) conforto térmico, (d) conforto acústico, (e) 
estética, (f) segurança, (g) áreas comerciais, (h) disponibilidade de serviços, (i) circulação, (j) 
tempo total de espera, (k) distâncias caminhadas, (l) orientação, (m) informação e sinalização, 
(n) informação sobre o vôo, (o) visão geral do lounge de embarque, (p) visão geral da 
segurança e pontos de controle, (q) check-in e (r) visão geral do hall de embarque. 
 
Na Figura 16, para o “Grupo I”, é possível analisar a relação dos 18 parâmetros com as 7 
variáveis referentes ao sexo e a idade dos passageiros. Observa-se que, para os parâmetros 
“limpeza (b)”, “segurança (f)” e “check-in (q)”, as médias de notas dadas pela maioria dos 
passageiros deste grupo são semelhantes, sendo que a maior diferença mostra-se para os 
parâmetros “orientação (l)” e “sinalização (m)” em que as notas para os mesmos se mostram 
diferenciadas e mais relacionadas com os passageiros menores de 20 anos. Ao observar o 
gráfico dos componentes principais do “Grupo II”, verifica-se que as variáveis “8-9hs”, “9-
10hs” e “TPS2”, se agrupam por apresentar maior similaridade quanto às médias de notas 
relacionadas com os parâmetros “b” e “f”. As demais variáveis deste grupo apresentam 
maiores similaridades de nota em relação ao parâmetro “check-in (q)”. 

                             

Figura 16. Componentes Principais (Grupo I e Grupo II). 

Quanto ao gráfico dos componentes principais do “Grupo III”, apresentado na Figura 17, 
verifica-se que as variáveis de estudo apresentam maiores similaridades de notas em relação 
aos parâmetros “limpeza (b)”, “segurança (f)”, “visão geral da segurança e pontos de controle 
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(p)” e “check-in (q)”. Apresenta-se com certa dispersão do grupo a variável “Conexão” por 
apresentar uma relação mais próxima com o parâmetro “conforto térmico (c)” e a variável 
“11-19hs” que está mais relacionada com o parâmetro “orientação (l)”. Quanto ao “Grupo 
IV”, notam-se afastadas a variável “sem bagagens” em que as notas se diferenciam das 
demais , principalmente, no quesito “visão geral da segurança e pontos de controle (p)” e a 
variável “XQ” e “IB” mostrando relação mais próxima com o parâmetro “conforto térmico 
(c)”. 

             

Figura 17. Componentes Principais (Grupo III e Grupo IV). 

 
5 APRECIAÇÃO GERAL 
O que se destaca principalmente desta análise é que apesar da entrevista abranger 
entrevistados que embarcaram por meio de 8 diferentes companhias aéreas, o parâmetro 
“check-in” recebeu notas similares para todos os grupos de passageiros e a nota média para 
este quesito foi de 4,03. Pode-se dizer que, para o dia de entrevista realizada no aeroporto, 
provavelmente, as companhias áreas não apresentaram grandes tempos de espera em fila e de 
atendimento. Na Figura 18 são apresentadas as médias gerais de notas dadas pelos 100 
passageiros entrevistados para os quesitos de (a) a (r). Reforça-se que, ao comparar com os 
demais, o “check-in (q)” junto com “limpeza (b)” e “segurança (f)”, foram aqueles com 
melhores médias de notas, caracterizando o nível de serviço, segundo a perspectiva dos 
passageiros, como muito bom. De uma forma geral, os parâmetros de análises deste aeroporto 
receberam na média, notas superiores a 3 estando, portanto, acima do padrão mínimo 
recomendado pela IATA (1995). 
 
Desde 2008, os responsáveis por este aeroporto vêm investindo em segurança para aumentar 
pontos de controle com a finalidade de reduzir tempo de espera e de acelerar procedimentos 
de checagem. Também é foco o investimento em atividades “non-aviation”, como por 
exemplo, estacionamento de veículos, lojas e restaurantes, destacando o TPS1 que será 
renovado e transformado em um moderno centro de compras (Cologne Bonn Airport – Press 
Office, 2009). 
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Média Geral de Notas para os parâmetros de análise
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Figura 18. Média Geral de Notas (Classificação geral do nível de serviço). 

Sendo o objeto desta pesquisa obter um panorama geral sobre o método de aplicação de 
entrevistas e questionários, a Tabela 25 apresenta alguns pontos principais sobre as vantagens, 
as desvantagens e as recomendações para utilização desta técnica. 

Tabela 25. Visão Geral: Método de Entrevistas e Questionários 
VISÃO GERAL SOBRE O MÉTODO DE APLICAÇÃO DE  ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS 

Vantagens 

* Possibilita uma interação de forma direta entre o pesquisador e o entrevistado * Possibilita 
um “feedback” da percepção dos passageiros sobre uma determinada variável em uma 
determinada área do aeroporto * Possibilita introduzir variações necessárias durante a 
aplicação * Possibilita a comprovação de aplicação. 

Desvantagens 

* Nas respostas podem estar embutidas as características individuais e psicológicas de cada 
passageiro (capacidade de julgamento, discernimento, lucidez, personalidade, estresse, 
veracidade, etc) e os resultados podem ser inconsistentes * Se não bem planejado, está 
sujeito a pobre comunicação, inadequada compreensão e torna-se irreal * Podem existir 
dificuldades de aplicação por questões de segurança no aeroporto * Passageiros podem não 
ter tempo ou vontade de responder perguntas * Passageiros podem hesitar em responder 
questões de caráter íntimo (exemplo: renda) * Se o questionário é longo ou complicado, os 
entrevistados podem não reponde-lo por completo. 

Recomendações 

* Para evitar viés, é recomendável acompanhar os movimentos dos  passageiros 
entrevistados (caso tal procedimento não provoque alterações no comportamento dos 
observados) * O pesquisador deve evitar a influência sobre as respostas dos passageiros * 
Aplicar este método em pesquisa piloto, analisar dados obtidos e verificar correções 
necessárias para uma pesquisa principal * Evitar questões complicadas e ambíguas, para 
facilitar entendimento do passageiro * Pesquisador deve estar treinado e possuir habilidades, 
aplicando perguntas e esclarecendo dúvidas de forma objetiva * Ressaltar ao passageiro que 
ele permanecerá no anonimato * Se o próprio passageiro preencher o questionário, é 
aconselhável que o pesquisador se mantenha próximo para esclarecer eventuais dúvidas ou 
evitar que as respostas saiam do foco * Coletar dados do perfil do passageiro * Analisar se 
entrevista ocorreu em um dia típico ou sob uma condição extraordinária de demanda * Ter 
claro o objetivo da pesquisa e planejar aplicação. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ressalta-se que, nesta pesquisa, todas as análises feitas tiveram como referência a percepção 
dos passageiros. O método de entrevistas permite capturar a percepção que o passageiro tem 
do aeroporto de análise sendo um instrumento válido e eficiente, desde que o conjunto de 
questões aborde o perfil do passageiro entrevistado a acate algumas recomendações. É 
recomendado evitar conclusões apenas baseadas nas respostas dos passageiros, pois podem 
existir interferências das características e do perfil do passageiro entrevistado. Percebe-se que, 
aliar aplicação de entrevistas a outras técnicas, como por exemplo, monitorar o movimento 
dos passageiros e fazer levantamento da infraestrutura in loco, permitirá traçar um paralelo 
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real entre o nível de serviço oferecido no aeroporto e a percepção que os passageiros tem do 
mesmo.  
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RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa com clientes do terminal de cargas do Aeroporto 
Internacional de Campinas/Viracopos, que buscou realizar uma análise das variáveis determinantes da qualidade 
dos serviços oferecidos pelo terminal de carga de importação, mensurando sua grandeza através das percepções 
dos clientes. Adicionalmente, usando ferramentas de Análise Fatorial, também foram identificados os principais 
fatores (variáveis latentes) que determinam a percepção de utilidade dos serviços prestados pelo TECA ao 
cliente. Os resultados das análises demonstram que uma importante oportunidade de melhoria se encontra no 
ajuste dos valores cobrados pelos serviços prestados pelo aeroporto, e que são três os principais fatores 
determinantes da utilidade dos serviços oferecidos pelo terminal de carga: operador, custo e tempo. Os resultados 
obtidos e as conclusões apresentadas são de grande importância a operadores aeroportuários e clientes 
importadores, pois os resultados das análises realizadas podem influir nas decisões que modelam o fluxo da 
carga aérea na cadeia de suprimentos. 
 
ABSTRACT 
This work presents the results of a survey with customers of Campinas International Airport, intended to analyze 
the variables determining the quality of services offered by the import cargo terminal through customer 
perceptions. Additionally, the factors that determine the perceived utility of services provided by TECA 
customers were determined using factor analysis. Analyses results indicate that an important opportunity for 
improvement is the adjustment of the airport cargo terminal charges; results also point out three main utility 
determining factors of services offered by the cargo terminal: operator, cost and time. The results and findings 
are of great importance to airport operators and importers, since the results of conducted analyses can influence 
decisions that shape the flow of air cargo in the supply chain.  
 
1 INTRODUÇÃO 
Tradicionalmente, o transporte aéreo tinha seu valor comercial associado ao transporte de 
passageiros, enquanto que as outras modalidades de transporte utilizadas pelo homem, desde 
veículos à tração animal a veículos rodoviários, ferroviários, e marítimos, sempre tiveram no 
transporte de carga sua maior geração de riqueza. 
 
O transporte aéreo de carga continuou como subproduto do transporte de passageiros até a 
metade da década de 1970, quando passou a ser visto como um negócio independente e 
orientado ao lucro (Chen e Chou, 2006). Nos tempos atuais, o valor que a velocidade da 
aviação agrega à carga que pode transportar atrai cada vez mais setores da economia. O 
comércio de produtos de alta tecnologia, de inovações com alto valor agregado, de produtos 
com elevada densidade de valor, as entregas expressas e produtos perecíveis são exemplos 
típicos da carga aérea atual.  
 
No que tange à infraestrutura aeroportuária, a atividade de movimentação e armazenagem de 
carga tem sido importante fonte de receitas da Infraero (Infraero, 2006), não obstante suas 
operações de exploração comercial estarem concentradas em apenas 32 dos 67 aeroportos 
administrados pela empresa. Dessa forma, a carga aérea está deixando de ser considerada 



702   
como um serviço aéreo periférico, para tornar-se rapidamente em um elemento essencial para 
o desenvolvimento da economia brasileira. 
 
A carga aérea representa, ainda, uma das importantes vertentes de uso dos aeroportos, 
constituindo-se na principal vocação de importantes unidades, como é o caso do Aeroporto 
Internacional de Campinas / Viracopos. Este é o segundo aeroporto brasileiro em 
movimentação de carga, movimentando 32,5% da carga aérea importada e 32% da carga 
aérea exportada pelo Brasil, em Março de 2008 (Cargonews, 2008). 
 
1.1 Definição dos Objetivos da Pesquisa 
O desempenho da cadeia de suprimentos, segundo Bowersox e Closs (1996), é uma medida 
de desempenho global que depende do desempenho de cada elo da cadeia. Assim, vários são 
os aspectos de interesse que surgem da análise da utilidade e do nível de serviço das 
atividades inerentes ao terminal de carga.  
 
A influência do desempenho do terminal de carga aérea no nível de serviço percebido pelo 
cliente final da cadeia de suprimento é um campo ainda não completamente estudado (Khan, 
2000). Poucos são os estudos que contemplam em profundidade o assunto (Gardiner, 2005). 
A falta de informações internas aos processos logísticos que ocorrem no terminal de carga é, 
em geral, a causa dessa escassez (Ohashi et al, 2005).  Nesse sentido, este trabalho, como 
resultados principais, pretende: 
 

• Realizar uma análise das variáveis determinantes da qualidade dos serviços 
oferecidos pelo terminal de carga de importação, mensurando sua grandeza 
através das percepções dos clientes do terminal de cargas do Aeroporto; 

 
• Identificar, usando ferramentas de Análise Fatorial, os principais fatores 

(variáveis latentes) que determinam a percepção de utilidade dos serviços 
prestados pelo TECA ao cliente. 

 
• Verificar se os resultados das análises realizadas podem influir em decisões 

que modelem o fluxo da carga aérea na cadeia de suprimentos; 
 

2 METODOLOGIA 
A fim de cumprir os objetivos propostos, a metodologia empregada nesta pesquisa possui três 
fases, que são descritas a seguir: 
 

1. Prospecção Dirigida: esta etapa tem início com a descrição detalhada dos processos 
logísticos da carga aérea importada. Em seguida, parte para a busca por referencial 
teórico que corrobore com a linha de pesquisa adotada. 

 
2. Desenvolvimento do Ferramental Experimental: esta etapa descreve o 

desenvolvimento do modelo experimental; o desenho das questões da pesquisa; a 
identificação dos respondentes; e a execução da pesquisa do sistema em questão a fim 
de permitir uma adequada obtenção de resultados.  

 
3. Aplicação das Análises da Pesquisa: nesta fase, apresenta-se a realização e a avaliação 

das análises empreendidas, mensurando o nível de serviço e definindo os fatores 
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determinantes da utilidade que os clientes atribuem ao sistema logístico de um 
terminal de carga aérea, apresentando, por fim, as conclusões do trabalho. 

 
3 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS LOGÍSTICOS DA CARGA AÉREA 

IMPORTADA 
3.1 Recebimento 
O processo de recebimento constitui a fase inicial de todo o conjunto de operações, em 
relação à carga de importação. É a primeira tomada de posição, o momento em que a Infraero 
recebe a carga do transportador, confere e assume a responsabilidade pela sua guarda e 
integridade física até o momento em que ela seja solicitada pela fiscalização para o respectivo 
desembaraço.  
 
O recebimento pode ser entendido como um conjunto de atividades realizadas em uma área 
apropriada do terminal de importação, que se segue à extração dos equipamentos aeronáuticos 
de carga (paletes e containeres) da aeronave, e é formado pelas seguintes tarefas: (1) 
Desunitização (ou despaletização); (2) Conferência; (3) Pesagem; (4) Registro de 
divergências e do destino de armazenagem no software da Receita Federal (MANTRA); e (5) 
Atracação (registro das mercadorias no software de gestão do armazém da Infraero - 
TECAPLUS). Após estas etapas, a responsabilidade sobre a carga passa do transportador 
aéreo para o depositário e a mercadoria torna-se, então, disponível para o início do despacho 
aduaneiro. 
 
3.2 Armazenagem 
É o processo de guarda das mercadorias no interior dos armazéns, onde permanecem sob a 
responsabilidade do terminal de cargas, sob estrito controle aduaneiro, até que sejam 
solicitadas pela fiscalização para os procedimentos legais de desembaraço ou a entrega da 
carga liberada ao importador ou seu representante. No Brasil, a armazenagem alfandegada da 
carga aérea importada pode ser realizada alternativamente no terminal de cargas dos 
aeroportos internacionais ou em armazém públicos, concorrentes comerciais dos primeiros, 
denominados Portos Secos. 
 

3.3 Liberação 
A fase final do processo denominado Despacho Aduaneiro de Importação é a Conferência 
Aduaneira. Esse procedimento é conduzido por um Auditor Fiscal da Receita Federal, na 
presença do importador ou de seu representante legal, no setor do terminal de cargas 
conhecido por Liberação. A conferência aduaneira tem por objetivos identificar o importador, 
verificar a mercadoria, determinar o seu valor e constatar o cumprimento de todas as 
obrigações relativas à importação, para, então, autorizar a entrega da carga. Após a entrega da 
carga ao importador ou seu representante, cessa a responsabilidade do armazém como fiel 
depositário da mercadoria. 
 
4 ATORES DA CADEIA DE SUPRIMENTO DA CARGA AÉREA NO TERMINAL 

DE CARGAS 
4.1 Identificação dos Participantes 
Uma configuração bastante abrangente da rede logística do transporte de carga aérea é 
fornecida por Bazaraa et al (2001). Segundo essa configuração, os principais participantes no 
sistema de carga aérea são apresentados na Figura 1. 
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Figura 1: O sistema logístico genérico da carga aérea 

Fonte: Bazaraa et al (2001) 
A definição dos Atores da cadeia de suprimento da carga aérea segundo Bazaraa et al (2001) 
é a seguinte: 

• Embarcador (consignante) - Uma empresa que expede a carga a ser embarcada. 
• Agente de Carga (Freight forwarder) - Um agente que aceita fazer a movimentação da 

carga a ser oferecida a uma companhia aérea para transporte ao destino.  
• Empresa aérea cargueira (All cargo) – Empresa que opera aeronaves puramente 

cargueiras. Dedicado exclusivamente ao transporte de mercadorias. 
• Empresa aérea transportadora Combinada - Empresa que opera aeronaves que 

transportam passageiros e carga em seu convés principal. 
• Transportador Integrado - Uma empresa que integra, ao abrigo de um controle 

administrativo central, as atividades prestadas por empresas de armazenagem e 
transporte aéreo e terrestre. Por exemplo, a DHL. 

• Operadores de terminais aeroportuários (Ground Handler) - Um agente ou empresa 
que presta serviços de manuseio e capatazia para a carga em terminais aeroportuários. 

• Destinatário (consignatário) - A parte receptora das mercadorias que são enviadas a 
partir do ponto de origem. Em muitos casos é o ator que impulsiona o movimento da 
cadeia e é considerado o cliente final da cadeia de suprimentos. 

 
Analisando os efeitos do novo aeroporto de Hong Kong, também Yat-wah Wan et al, (1998) 
percebeu a necessidade de descrever os principais participantes da cadeia de suprimento da 
carga aérea, e as interações existentes entre eles apenas no aeroporto de destino. Segundo sua 
pesquisa, nessa cadeia há quatro grupos principais de participantes: as linhas aéreas, os 
terminais de carga dos aeroportos, os agentes de carga e os clientes (embarcadores e 
destinatários). A Figura 2 ilustra a relação entre esses grupos. 
 

Cias aéreas
Agenciadores

de carga
Clientes ou

consignatários

Terminal de 
carga
aérea

Bens e 
informações

Bens e 
informações

Bens e 
informações

informações

 
 

Figura 2: Relações entre os diferentes participantes da indústria de transporte de carga. 
Fonte: Yat-wah Wan et al, (1998) 

 
Tanto nas operações de importação ou de exportação, as companhias aéreas fornecem o 
efetivo transporte aéreo; o terminal de carga faz a interface entre o transporte aéreo e o 
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transporte terrestre; e os agentes de carga geralmente providenciam a contratação do 
transporte e a documentação para os clientes. 
 
4.2 Participação do Terminal de Cargas no Desempenho da Cadeia de Suprimento 
Segundo Han et al (2003), o objetivo de aumentar a eficiência dos terminais aeroportuários de 
carga seria aumentar a competitividade global e a rentabilidade da cadeia de suprimentos. 
Países como China, Malásia e Tailândia se beneficiaram diretamente a partir de estratégias 
como essas (Senguttuvan, 2006). O frete aéreo permitiu às empresas reduzir custos por 
localizar suas operações na Ásia e ainda atender o mercado em tempo nos Estados Unidos e 
Europa, satisfazendo os seus clientes. 
 
Todo terminal de carga aérea é, em essência, um armazém. A operação de um terminal de 
carga aérea é uma combinação complexa de fluxos de informação e de materiais, tendo 
muitos estágios de processamento ao longo das linhas de fluxo (Van Oudheusden, 1994). 
Estes estágios de processamento são, em geral, inspeção de alfândega, documentação, 
consolidação e desconsolidação dos paletes aeronáuticos ou ULD (unit load device), do 
transporte, e das outras operações de manuseio de material. As taxas da chegada e de serviço 
variam ao longo do dia e os sistemas de manuseio e armazenagem devem ser capazes de tratar 
elementos desiguais no processo de fluxo.  
 
Segundo Van Oudheusden (1994), a finalidade do terminal de carga é servir como um 
armazenamento provisório antes que a operação seguinte da cadeia de suprimentos possa ser 
realizada. As taxas de armazenamento e de envio de materiais devem ser elevadas. Um 
sistema eficiente de armazenamento é vital para evitar formação de filas excessivas, pois tais 
filas podem impedir o fluxo de operações do terminal.  
 
4.3 Participação do Agente de Cargas no Desempenho da Cadeia de Suprimento 
A logística necessária para movimentação da carga aérea é bem mais complicada que a 
necessária para movimentação de passageiros. Esta complexidade de tarefas, segundo Ohashi 
et al (2005), tem estimulado o surgimento de empresas especializadas em realizar essas 
tarefas em nome dos clientes, e fazem uma interface entre os clientes e as companhias aéreas.  
 
Segundo Yat-wah Wan et al (1998), os agentes de carga executam um importante papel no 
transporte de carga aérea, atuando como intermediários ao fluxo de informação entre as linhas 
aéreas, o terminal de carga e os clientes. Eles também coordenam o movimento físico das 
mercadorias, sendo que alguns têm a habilidade de consolidar embarques de diferentes 
clientes conseguindo para estes o benefício de economias de escala.  
 
Apenas os agentes de carga e os grandes embarcadores possuem visibilidade da cadeia de 
suprimento a ponto de serem tomadores de decisão com respeito à logística da carga aérea 
(Ohashi et al, 2005; Yat-wah Wan et al, 1998). 
 
4.4 Influência dos Processos Alfandegários na Logística do Terminal de Cargas 
Segundo Bazaraa et al (2001), o fluxo físico da carga aérea é regido pelo aeroporto e pelas as 
autoridades aduaneiras.  
 
Kim e Ye (2002) afirmam que a eficiência de um terminal de carga aérea está intimamente 
relacionada com questões aduaneiras. A autoridade aduaneira desempenha duas funções 
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básicas, a liberação do comércio e o controle aduaneiro. Porém, em virtude da importância 
das atividades executadas, como prevenção da infiltração de drogas ilícitas ou materiais não 
permitidos, a fiscalização e o recolhimento de tarifas, o dispêndio de tempo é necessário. 
 
Porém, segundo Bazzaraa et al (2001), para aumentar o comércio internacional e melhorar a 
circulação de carga no terminal de carga aérea, é importante que os procedimentos aduaneiros 
sejam realizados de forma simples e flexível, e que o aeroporto possa contar com as operações 
da aduana em tempo integral, nas vinte e quatro horas do dia. 
 
5 DESENVOLVIMENTO DO FERRAMENTAL EXPERIMENTAL 
5.1 Desenvolvimento do Modelo Experimental e Desenho das Questões da Pesquisa 
Para a construção do desenho experimental, inicialmente realizou-se a definição das perguntas 
que devem compor o questionário. Para tanto, foi elaborado um modelo, visto na Figura 3, 
cuja aplicação sustente que, apenas elementos relevantes serão pesquisados. O propósito do 
modelo é permitir a avaliação adequada de variáveis determinantes da qualidade dos serviços 
prestados que, influenciam nos indicadores de desempenho das cadeias de suprimento 
associados ao terminal de carga de qualidade do aeroporto. Os fundamentos que sustentam a 
elaboração do questionário usado nesta pesquisa através do modelo proposto são apresentados 
nas seções a seguir. 
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Figura 3: Modelo desenvolvido para elaboração do questionário de avaliação 

Fonte: Autor 
 
5.1.1 A Incerteza na Estrutura das Organizações 
A variabilidade é uma característica intrínseca do serviço logístico (Figueiredo e Wanke, 
2000). Assim o nível de incerteza de uma tarefa ou decisão a ser tomada é função das 
variáveis presentes na estrutura das organizações. Segundo Van der Vorst (2000), as 
organizações podem ser descritas através de quatro aspectos: 

• os sistemas físicos: os produtos, a localização, a infra-estrutura, os equipamentos;  
• os sistemas de controle: a gerência, a política de gestão, a legislação;  
• os sistemas de informação: os softwares empregados, os meios de troca de dados e de 

informação; e 
• a própria estrutura da organização- o organograma, a composição do quadro funcional 

e os departamentos da empresa e procedimentos de operação. 
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5.1.2 Critérios para geração de indicadores de desempenho. 
O desempenho de uma cadeia de suprimentos está associado ao grau com que ela cumpre as 
exigências dos usuários finais com respeito aos indicadores de desempenho presentes na 
cadeia. Os indicadores de desempenho relacionam o processo com seus fatores do sucesso. 
Baseado em Slack et al (1998), sugere-se a seguinte lista de critérios para geração de 
indicadores de desempenho, visto na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Critérios para geração de indicadores de desempenho em cadeias de suprimentos.  
No Nível da Cadeia de Suprimentos 

Critério  Explicação 
Disponibilidade do produto  Atender a demanda do consumidor final evitando falta no estoque 
Qualidade do produto Utilidade comercial – preservação do valor comercial criado. 
Tempo de Resposta Tempo de ciclo da ordem na cadeia de suprimento. Desde a 

solicitação até a entrega do pedido.Flexibilidade 
Confiabilidade da entrega (Nível de 
Responsabilidade) 

Manter os prazos e as quantidades requeridas no pedido.  

Custo total da cadeia de suprimento Soma dos custos de todas organizações envolvidas na cadeia de 
suprimentos. 

 
Assim, um modelo que se proponha a mensurar a qualidade do sistema logístico do terminal 
de carga deve impor que serão pesquisadas variáveis que busquem avaliar as incertezas que 
atuam sobre os diversos sistemas que compõe o terminal de carga e sensibilizem os 
indicadores de desempenho presentes na cadeia de suprimento. 
 
5.1.3 Determinantes da qualidade em serviços 
Diversos trabalhos voltados para a avaliação da qualidade em serviços a definem como sendo 
a comparação entre os níveis de expectativa que os clientes possuíam antes de usufruírem do 
serviço com os níveis de percepção obtidos depois do atendimento (Hijaar, 2002; Siqueira, 
2003). 
 
Muitos pesquisadores entendem que para avaliar a qualidade de um serviço deve-se 
estabelecer um modelo de determinantes da qualidade e questioná-lo junto aos clientes. Nesse 
questionamento, são comparados os níveis de expectativa com a performance da qualidade 
percebida pelos clientes em cada uma das variáveis determinantes, através de uma escala 
numérica. Da diferença entre o esperado e o percebido resulta o valor atribuído pelo cliente à 
qualidade de cada variável determinante, conforme ilustra a Figura 4. 
 

 
Figura 4: Modelo de Johnston e Clark (2002) para avaliação da satisfação dos clientes 

Fonte: Siqueira (2003) 
 
A fim de definir adequadamente as variáveis determinantes da qualidade que influenciam nos 
indicadores de desempenho das cadeias de suprimento, o modelo proposto neste trabalho para 
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geração do questionário adota uma lista genérica de determinantes da qualidade em serviços 
sugerida por Lovelock (1992), a saber: acesso; trajeto; estética; atenção/assistência; 
disponibilidade; cuidado; limpeza/atratividade; conforto; comprometimento; comunicação; 
competência; cortesia; flexibilidade; cordialidade; funcionalidade; integridade; confiabilidade; 
responsividade e segurança. 
 
5.2 Desenvolvimento da Pesquisa 
5.2.1 Identificação dos Respondentes 
Nesta pesquisa, o foco da análise está sob os consignatários de cargas sem nenhum benefício 
ou acordo tarifário. No ano de 2007 este segmento correspondeu a 66% das cargas liberadas 
pelo aeroporto. Por tanto, para definir o domínio dos respondentes, seriam excluídas as 
empresas que tipicamente operam cargas com as seguintes características: 

• Drawback. 
• Linha Azul. 
• Recof. 
• Admissão Temporária. 
• Perfil Tabela 5 (CIF/Kg maior que US$ 2.500). 
• Embarques de empresas que figuram entre os 10 maiores importadores.  
• Embarques do segmento Farmacêutico/Febrafarma. 

 
Assim, muitas empresas de maior porte, que constituem os grandes embarcadores de carga, 
acabaram por ficar de fora do domínio dos respondentes. Porém, ainda restaram 
aproximadamente três mil empresas que operam no segmento de carga que atendem aos 
critérios impostos nesta pesquisa no aeroporto de Viracopos. 
 
Iniciou-se, a seguir, uma série de contatos telefônicos com um grupo de aproximadamente 
trinta das empresas pré-classificadas, selecionadas ao acaso, a fim de verificar a visibilidade 
que possuíam sobre as operações de sua carga no terminal aeroportuário. Por meio desta 
pesquisa prévia, constatou-se que o grupo pesquisado possuía pouca informação sobre a 
qualidade dos processos logísticos que ocorrem no terminal de carga do aeroporto. Em todos 
os casos inquiridos, o respondente não se sentiu confortável em participar da pesquisa. Porém, 
muitos respondentes afirmaram que seu agente de carga poderia responder aos 
questionamentos com a devida segurança. 
 
De fato, o comportamento das empresas pesquisadas segue o previsto pela literatura 
específica. Segundo Ohashi et al (2005) e Yat-wah Wan et al (1998), o transporte 
internacional de carga aérea envolve diversos processos logísticos: embalagem, preparação de 
documentação, organização de seguros, coleta da carga no embarcador, agenciamento do 
transporte aéreo e terrestre, serviços de facilitação para o despacho alfandegário na origem e 
destino, armazenagem, capatazia e a entrega da carga no cliente final. Essa complexidade de 
operações faz com que a maioria dos clientes da carga não possua visibilidade da cadeia de 
suprimento a ponto de serem efetivos tomadores de decisão com respeito à movimentação da 
carga aérea. 
 
Por consulta ao sítio da Agência Nacional da Aviação Civil-ANAC, verificou-se que no 
segundo trimestre de 2007 havia 647 agentes de carga habilitados para operar com carga aérea 
no Estado de São Paulo. A Figura 5 ilustra a quantidade de agentes de carga presentes nas 
cidades próximas até 200 quilômetros do aeroporto de Viracopos. 
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A coleta de dados buscou, então, obter informações a partir de respondentes que percebem 
serviços prestados pelo terminal de cargas de importação de Viracopos de forma cotidiana. 
Assim, foi definido que a população pesquisada fosse composta por agentes de carga e seus 
colaboradores, despachantes aduaneiros e transportadores, com posto de trabalho no aeroporto 
de Viracopos.  
 
Optou-se pelo método de entrevistas pessoais para coleta das respostas, ao invés do envio dos 
questionários por fax, correio ou internet, pois se verificou que os respondentes tinham muito 
interesse em externar suas experiências profissionais, enriquecendo a pesquisa. Todos os 
entrevistados foram abordados em seu local de trabalho, no complexo do aeroporto, e 
informados que sua participação na pesquisa tomaria aproximadamente trinta minutos. O 
questionário elaborado pautava as entrevistas. Além das respostas solicitadas, todos os 
comentários e informações adicionais foram documentados durante as entrevistas. 
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Figura 5: Quantidade de agentes de carga presentes nas cidades próximas do aeroporto de 

Viracopos 
Fonte: Anac (2007) 

 
Para a aplicação das técnicas, foi obtida uma amostra de 42 entrevistados no Terminal de 
Cargas de Viracopos, na cidade de Campinas, durante o segundo trimestre de 2007. A 
distribuição do perfil profissional dos entrevistados segue o disposto na Figura 6. 
 

13

23

6

0 5 10 15 20 25

Despachantes

Agentes de carga

Transportadores

 
Figura 6: Distribuição quantitativa dos perfis profissionais dos entrevistados 

Fonte: Autor 
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6 PESQUISA DO NÍVEL DE SERVIÇO OFERECIDO PELO TERMINAL DE 

CARGA.  
6.1 Obtenção dos Resultados 
 
Tabela 2: Distribuição das avaliações de percepção de qualidade do Terminal de carga (fonte: autor) 
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As atividades empreendidas nessa seção têm como meta mensurar a influência das variáveis 
determinantes de serviços nas percepções dos clientes do Aeroporto quanto à qualidade dos 
serviços oferecidos pelo terminal de cargas. 
 
A fim de determinar uma valoração relativa ao nível de serviço oferecido pelo terminal de 
carga, a pesquisa argüiu aos profissionais entrevistados qual o grau de satisfação dos clientes 
de sua organização com o nível de serviço percebido através de suas experiências com o 
terminal de importação de carga do aeroporto de Viracopos. Eles foram convidados a 
responder um questionário contendo 36 elementos. As respostas registram a avaliação da 
satisfação percebida quanto à variável pesquisada dentro de um intervalo de 1 a 5. Quanto 
maior a nota, maior a satisfação percebida. 
 
Seguindo o modelo de classificação proposto por Gardiner (2005), a média e o desvio padrão 
dos escores foram então tomados, e as variáveis foram classificadas em três classes de 
satisfação: insatisfeito, neutro, satisfeito. Estas classificações são apresentadas na Tabela 2, 
onde são vistas as percentagens de inquiridos que atribuíram graus de satisfação percebida 
para cada variável pesquisada. 
 
6.2 Discussão dos resultados 
Uma análise dos escores de satisfação apontados na Tabela 2 indica que existem diversas 
oportunidades de melhorias nos determinantes da qualidade do aeroporto. Observam-se 
oportunidades de melhorias nas áreas destinadas à carga e à descarga, tanto do lado ar, como 
pelo lado terra.  
 
Merece destaque a localização e qualidade das vias de acesso ao aeroporto que tiveram uma 
avaliação positiva bastante superior as demais.  
 
A pesquisa revela ser necessário procurar um melhor ajuste dos valores cobrados a título de 
impostos e, principalmente, pelos serviços prestados pelo aeroporto.  
 
 Os serviços relacionados ao sistema de informação, como os softwares empregados, os meios 
de troca de dados e de informação apresentam pequenas oportunidades de melhoria.  
 
Verificou-se que temas ligados ao relacionamento entre os agentes fiscalizadores, os clientes e 
seus representantes carecem de melhorias e padronizações.  
 
A partir de uma análise geral, verifica-se que os clientes da carga aérea de importação são 
bastante exigentes, mas encontram-se satisfeitos com o escopo da atividade principal do 
terminal de carga, que é fazer a entrega da carga recebida via aérea.  
 
Por outro lado, vários são os aspectos de interesse da Infraero, a administradora do terminal 
de carga, e dos demais elementos da cadeia de suprimento na melhoria do nível de serviço 
prestado. Principalmente no que tange à decisão do importador de armazenar e desembaraçar 
a carga no próprio aeroporto, ou a decisão de transferir a carga para ser armazenada e 
desembaraçada em um porto seco (antigo EADI - Entreposto Aduaneiro de Interior). É 
oportuno lembrar que o armazenamento é importante fonte efetiva de renda da Infraero, e que 
os portos secos são seus concorrentes diretos nesta atividade. 
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7 PESQUISA DOS FATORES DETERMINANTES DA UTILIDADE DOS 

SERVIÇOS 
Segundo Gardiner et al (2005), para clientes consignatários de carga, o tempo extra gasto com 
demoras na alfândega, e outros atrasos podem ser mais ou menos importante que uma política 
de redução das taxas e tarifas cobradas pelo aeroporto. Porém, o mesmo autor afirma que o 
alcance do efeito dessas reduções, no aumento da competitividade do aeroporto precisa ser 
mais bem estudado. 
 
Nesta etapa será realizada a análise dos fatores determinantes da utilidade dos serviços 
oferecidos pelo terminal de carga de importação. Assim, as atividades empreendidas nesse 
capítulo têm como meta identificar, usando ferramentas de Análise Fatorial, os principais 
fatores (variáveis latentes) que determinam a utilidade dos serviços prestados pelo TECA ao 
cliente consignatário de carga. 
 
Assim, a partir dos resultados do questionário da pesquisa sobre a percepção dos níveis de 
serviço empreendido da seção anterior, será conduzida uma análise fatorial a fim identificar 
variáveis latentes que expressem a utilidade dos serviços prestados pelo terminal de carga. 
 
7.1 A Análise Fatorial 
Análise fatorial é um nome genérico dado a uma classe de métodos estatísticos multivariados 
cujo propósito principal é definir a estrutura subjacente em uma matriz de dados. A análise 
fatorial tem a função de analisar os pontos em comum (correlações) entre um grande número 
de variáveis (por exemplo, resultados de testes, itens de testes, respostas de questionários), 
definindo um conjunto de grandezas ocultas comuns, chamados fatores. O ponto de vista das 
suposições conceituais se relaciona com o conjunto de variáveis selecionadas e com a amostra 
escolhida. Uma suposição básica da análise fatorial é que alguma estrutura latente exista no 
conjunto de variáveis selecionadas. Deve-se garantir que as variáveis observadas possuam 
uma base conceitual coerente, pois a técnica não tem nenhuma capacidade de determinar sua 
adequação além das correlações entre as variáveis. (Hair et al, 2005). 
 
Portanto, a análise fatorial busca através da redução dos dados, estimar as variáveis 
estatísticas (fatores), determinar a carga fatorial, ou o grau de explicação que cada fator 
encontrado exerce sobre cada variável que compõem a estrutura de dados iniciais. 
 
7.1.1 Desenvolvimento da análise fatorial. 
A técnica de Análise Fatorial está sendo executada, nesta pesquisa, através da análise da 
massa de dados de entrada com a aplicação do software SPSS. 
 
O resultado da análise fatorial pelo método da redução dos componentes principais, impresso 
na Tabela 3, a seguir, foi refinado com a aplicação da técnica de rotação fatorial com critério 
Varimax para permitir melhor interpretação dos dados.  Em geral, a rotação é desejável 
porque simplifica a estrutura fatorial. Na maioria dos casos, a rotação dos fatores melhora a 
interpretação reduzindo ambigüidades que costumam ocorrer na solução composta por fatores 
não rotacionados iniciais. Na pratica, o objetivo de todo método de rotação é simplificar a 
matriz fatorial para facilitar a interpretação. O critério rotacional Varimax se concentra na 
simplificação das colunas da matriz fatorial. Por meio dessa abordagem, a simplificação 
máxima desejável seria a que houvesse apenas “zeros” e “uns” em cada coluna da matriz, 
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fornecendo uma interpretação mais clara dos fatores, assim sendo agrupados a partir de suas 
relevâncias comuns. (Hair et al, 2005). 
 
7.2 Discussão dos Resultados da Análise Fatorial 
Hair et al (2005) sugerem que a principal sugestão de significância não é baseada em qualquer 
proposição matemática, mas refere-se mais à significância prática. Logo, quanto maior o valor 
absoluto da carga fatorial, mais importante é a carga na interpretação da matriz fatorial. Como 
a carga fatorial é a correlação da variável e do fator, a carga ao quadrado é a quantia de 
variância total da variável explicada pelo fator. 
 
As cargas fatoriais vistas na matriz fatorial representada na Tabela 3 indicam o grau de 
correspondência entre as variáveis pesquisadas e os fatores perseguidos. Ordenando o 
raciocínio a partir da carga fatorial (poder de explicação) de cada fator sobre as variâncias das 
variáveis pesquisadas, pode-se chegar às seguintes conclusões sobre os fatores: 
 
a) Os fatores 1, 2, 3, 4 e 8 explicam vários aspectos que são inerentes aos sistemas físicos, de 
controle, informacional da instalação e que são intrínsecos a cada tipo de organização 
prestadora de serviço, terminal de carga da Infraero ou Porto seco. Assim, a opção pelo TECA 
ou pelo Porto Seco traz consigo expectativas inerentes dessas organizações. Dessa forma, a 
reunião destes fatores leva a um fator único que se relaciona à seleção do operador do 
armazém de carga alfandegado: Infraero ou Porto-seco. 
 
b) O fator 5 indica que o tempo de liberação, que se associa condição de operação do AS/RS 
(Automated Storage and Retrieval System, refere-se a uma variedade de métodos automáticos 
controlados por computador, que recupera e aloca cargas em posições de armazenamento 
específicos) é explicado por um fator que se relaciona  ao Período de Tempo de 
armazenagem. 
 
c) O fator 6 indica se envolve com tarifas, impostos, responsabilidade por danos e forma de 
pagamento. Pode ser explicado como um fator que se relaciona ao Custo. 
 
d) Os fatores 7, 9 e 10 explicam itens que são comuns a todos operadores prestadores de 
serviço. Por exemplo: a legislação e a burocracia do despacho aduaneiro, o horário de 
funcionamento de órgãos governamentais e a utilidade de sistemas de informação disponível. 
 
A partir da base conceitual desenvolvida, verifica-se que são três os fatores determinantes da 
utilidade dos serviços oferecidos pelo terminal de carga com maior influência nas decisões 
dos clientes do Aeroporto de Viracopos: Operador do terminal; Tempo necessário para 
liberação da mercadoria importada; e Custo dos serviços prestados pelo terminal.  
 



714   
Tabela 3:Resultado da análise fatorial (Interpretação da matriz fatorial simplificada por cores) 

 
Fonte: Autor 

 
8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
A carga aérea representa uma das importantes vertentes de uso dos aeroportos brasileiros. 
Sendo assim, é importante voltar a atenção para a qualidade e utilidade dos serviços que vêm 
sendo prestados pelo sistema logístico envolvido no transporte de carga aérea.  
 
A partir dos estudos desenvolvidos neste trabalho e com as hipóteses assumidas, pode-se 
obter as seguintes conclusões e recomendações: 
 

• Esta pesquisa revelou, conforme ilustra a Tabela 2, a qualidade percebida pelos 
clientes do aeroporto de Viracopos quanto ao desempenho de seus serviços. Mensurou 
a percepção dos usuários para cada determinante dos serviços prestados e identificou 
vários atributos em que o cliente espera receber um nível de serviço mais elevado que 
o percebido atualmente. 

 
• As evidências pesquisadas indicaram que fatores exógenos ao armazém também 

Variáveis 
  Fatores 

  
    1 

  2 
  3 

 
4 
  5 

  6 
 

7 
  8 

  9 
  10 

  
Org anização _hig iene _limp eza 

 ,923 
  ,085 

 
,155 

  ,082 
  - ,098 

  - ,025 
  - ,008 

  - ,121 
 

- ,075 
  - ,119 

  
Integr ação com os demais  a tores 

  ,841 
  ,245 

 
,084 

  ,091 
  ,148 

  ,172 
  ,036 

  ,139 
 

- ,214 
  ,089 

  
Comprome timento  dos colaboradores  do terminal 

  ,769 
  ,030 

 
- ,084 

  ,223 
  ,235 

  ,165 
  ,281 

  ,224 
 

,088 
  ,143 

  
Cap acidade da  gerê ncia  do terminal 

  ,728 
  ,201 

 
,274 

  ,011 
  ,337 

  ,283 
  - ,028 

  - ,096 
 

- ,127 
  ,151 

  
Acesso aos gerentes  do terminal 

  ,723 
  ,325 

 
,228 

  ,165 
  ,283 

  ,066 
  ,003 

  - ,113 
 

- ,125 
  ,236 

  
Contr ole 

  ambiental 
  ,701 

  ,136 
 

,066 
  ,049 

  ,309 
  - ,395 

  ,211 
  - ,022 

 
,232 

  ,185 
  

Treinamento  dos colaboradores 
  ,693 

  ,149 
 

,228 
  - ,304 

  ,331 
  ,184 

  - ,026 
  ,237 

 
,209 

  ,113 
  

Inst alações do lado terra 
 ,613 

  ,110 
 

,344 
  ,029 

  - ,030 
  - ,055 

  - ,540 
  ,323 

 
,043 

  ,148 
  

Cordialidade  dos colaboradores  do terminal 
  ,540 

  ,207 
 

- ,232 
  ,0 34 

  ,188 
  - ,279 

  ,039 
  ,408 

 
,217 

  - ,263 
  

Horário de _recebimento 
  ,504 

  ,134 
 

,070 
  ,241 

  - ,421 
  - ,074 

  ,138 
  ,273 

 
- ,039 

  - ,038 
  

WMS – 
  Aquisição 

  dados 
    automação 

  ,165 
  ,846 

 
- ,144 

  - ,037 
  - ,030 

  - ,139 
  ,147 

  - ,091 
 

- ,050 
  ,308 

  
WMS – 

  Amigabilidade 
  do  Soft ware 

  ,314 
  ,827 

 
- ,013 

  - , 178 
  ,021 

  ,196 
  ,053 

  ,130 
 

,023 
  - ,185 

  
WMS -  Integração entre ambientes de soft wares  

  ,163 
  ,776 

 
- ,087 

  ,189 
  ,300 

  - ,092 
  - ,128 

  ,332 
 

,053 
  - ,051 

  
WMS - 

  Acesso  à _infor mação 
  ,023 

  ,710 
 

,122 
  - ,250 

  ,157 
  ,208 

  - ,063 
  - ,149 

 
,426 

  - ,150 
  

EDI  entrelaçamento eletrônico de dad os com c liente 
  ,455 

  ,615 
 

,258 
  ,204 

  ,055 
  - ,056 

  ,114 
  ,163 

 
,114 

  ,325 
  

Disp onibilidade de equip amentos 
  ,231 

  - ,061 
 

,854 
  - ,031 

  ,230 
  - ,108 

  ,045 
  ,202 

 
- ,104 

  - ,136 
  

Horário 
  do aerop orto 

  ,064 
  ,012 

 
,845 

  - ,002 
  ,018 

  ,323 
  ,159 

  ,059 
 

- ,080 
  - ,068 

  
Inst alações do lodo ar 

  ,32 9 
  ,038 

 
,770 

  ,013 
  ,117 

  - ,114 
  - ,121 

  ,224 
 

,148 
  ,270 

  
Segurança 

  ,265 
  - ,149 

 
- ,206 

  ,783 
  ,074 

  ,061 
  - ,083 

  ,125 
 

,297 
  - ,159 

  
Integr ação com órgãos 

 
g ov ernamentais 

  ,128 
  ,264 

 
- ,319 

  - ,730 
  ,159 

  ,038 
  ,193 

  ,240 
 

- ,032 
  - ,206 

  
E stado 

  da carga  entregue 
  ,282 

  ,494 
 

,050 
  ,727 

  ,08 4 
  ,031 

  ,007 
  ,011 

 
,125 

  - ,019 
  

Proximidade  e localização geográfica 
  ,107 

  ,034 
 

,290 
  - ,682 

  - ,067 
  ,133 

  - ,157 
  ,185 

 
,386 

  ,075 
  

Rastreabilidade  da carga 
  ,253 

  ,065 
 

,256 
  ,660 

  ,405 
  - ,171 

  - ,103 
  ,008 

 
- ,194 

  ,234 
  

Prazo  para liberação da carga 
  ,291 

  ,211 
 

,065 
  ,049 

  ,853 
  ,0 29 

  - ,044 
  - ,039 

 
,029 

  - ,050 
  

Tempo de Manut enção técnica dos equip amentos 
  ,300 

  ,134 
 

,268 
  ,160 

  ,779 
  - ,141 

  ,148 
  ,223 

 
- ,066 

  ,108 
  

Justeza do Impostos 
  ,170 

  ,129 
 

,059 
  ,071 

  ,007 
  ,915 

  - ,016 
  ,056 

 
- ,150 

  ,010 
  

Justez a t arifa  cobrada para armazenagem e capatazia 
  ,531 

  ,067 
 

,053 
  - ,301 

  - ,1 66 
  ,658 

  ,011 
  - ,025 

 
,232 

  - ,122 
  

Respons abilidade sobre danos 
  ,488 

  ,115 
 

,160 
  ,294 

  - ,066 
  - ,581 

  ,377 
  - ,013 

 
,187 

  - ,250 
  

Formas  de p a g amen to 
  - ,115 

  - ,214 
 

,461 
  - ,042 

  ,040 
  ,577 

  ,531 
  ,090 

 
,123 

  - ,043 
  

Efetiva entrega da carga após armazenagem 
  ,226 

  ,085 
 

,120 
  - ,079 

  ,043 
  - ,081 

  ,897 
  ,128 

 
- ,139 

  - ,056 
  

Qualidade da l egislação ad uaneira  vigente 
                          ,131 

  ,254 
 

- ,148 
  - ,170 

  - ,460 
  ,011 

  ,560 
  - ,067 

 
,534 

  ,092 
  

Qualid ade das vias  de acesso 
  - ,090 

  ,108 
 

,281 
  - ,361 

  - ,002 
  ,005 

  ,208 
  ,814 

 
,015 

  ,012 
  

E quipamentos de man useio no arm azém 
  ,234 

  ,035 
 

,421 
  ,112 

  ,053 
  ,182 

  - ,103 
  ,715 

 
, 007 

  ,221 
  

Burocracia 
  - ,094 

  ,116 
 

- ,044 
  ,079 

  ,006 
  - ,128 

  - ,064 
  ,042 

 
,891 

  - ,032 
  

Horário de funcionamento dos órgãos Gov ernamentais 
  ,424 

  ,190 
 

,037 
  ,126 

  ,189 
  ,069 

  - ,052 
  ,311 

 
,039 

  ,626 
  

Util idade dos sist emas de inform ações 
  -  wms 

  - ,054 
  ,442 

 
,164 

  ,268 
  ,392 

  ,138 
  ,298 

  , 072 
 

,283 
  - ,555 

  
  



  715 

     

possuem importância nas percepções e devem ser observados. Por exemplo, a pesquisa 
revelou que procedimentos do despacho aduaneiro influenciam diretamente no nível 
de serviço global de um terminal de carga. 

 
• Verificou-se através da analise fatorial que são três os principais fatores determinantes 

da utilidade dos serviços oferecidos pelo terminal de carga com maior influência nas 
decisões dos clientes importadores de carga: 

o As características intrínsecas do operador do armazém (porto seco ou 
aeroporto);  

o O tempo necessário para liberação da mercadoria importada; e  
o O custo dos serviços prestados pelo operador do armazém.  
 

• Um importante aspecto de interesse da Infraero e dos demais elementos da cadeia de 
suprimento, esta associado à decisão do importador de armazenar e desembaraçar a 
carga no próprio aeroporto, ou em um porto. Neste caso, o nível de serviço percebido 
associado ao grau de utilidade de cada fator determinante para o cliente é capaz de 
direcionar a decisão de onde fazer o armazenamento e o desembaraço aduaneiro. Tal 
decisão influencia diretamente o modelo do fluxo da carga aérea na cadeia de 
suprimentos e os rendimentos dos membros da cadeia.  

 
Finalmente, nas etapas futuras deste projeto de pesquisa serão empreendidas atividades com o 
objetivo de verificar qual a importância relativa que os clientes dão aos fatores determinantes 
da utilidade do terminal – operador; tempo, e custo -  e também a utilidade que os mesmos 
atribuem aos níveis de cada fator além da influência dos fatores exógenos. 
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ABSTRACT 
Airports and airlines have been increasingly establishing vertical contracts, which have important implications 
for policy issues, namely for regulation and price discrimination legislation. In this paper we develop a model to 
analyse the effects of three types of vertical contracts, regarding welfare, pro-competitiveness and the scope for 
regulation. We find that two types of contracts are anti-competitive, and that in all of them consumers are better-
off, though within some conditions. We also conclude that regulation may improve welfare depending on the 
type of contract and that price capping has different effects according to the facility the price of which is capped.   
Moreover, we find that these agreement’s effects exhibit a trade-off between pro-competitiveness and welfare 
and between price discrimination and welfare. 
 
1 INTRODUCTION 
When one airline has an important market share in an airport, both partners may be interested 
in establishing agreements concerning the use of the airport’s facilities, which includes the 
fees and charges airlines pay. These agreements create a situation of price discrimination that 
favours the airlines that sign them, while those that stay out of the agreement pay higher fees 
and charges. On the other hand, vertical contracts may lead airlines to acquire market power 
in the upstream (airport) market, whenever they allow airlines to operate, for example, 
terminals, and so control the downstream market through the access to the input. Price 
discrimination and control, even if partial, of the input market, may be anti-competitive. But 
vertical contracts and collusions may also benefit consumers and be welfare-enhancing, as 
they may eliminate the so-called double marginalisation. Thus vertical contracts’ effects often 
exhibit a trade-off between competitiveness and welfare. 
 
The purpose of this paper is to analyse this trade-off, by examining three main types of 
vertical contracts between airports and airlines, and to find out which types of contracts and of 
clauses lead to results that make consumers better (worse)-off and which ones are pro (anti) 
competitive. Furthermore, this paper analyses the effects of airports regulation under vertical 
contracts. In fact, the issue of de-regulation is currently on the agenda of national authorities 
concerned with air transport and competition21, it is also important to analyse how vertical 
agreements may change the scope for regulation. Indeed, vertical contracts lead to deep 
changes in the upstream market, where the airport sells its facilities to airlines, but these 
effects spill over downstream markets, where airlines sell flights to passengers. Such changes 
may lead politicians to question issues like the effects of regulation under these contracts, 
what prices should be regulated and what effects should be expected. 
 
Using a model that considers the downstream and the upstream markets and so allows for a 
two-stage game, we analyse the effects of three types of vertical contracts in what regards 
three main issues: (i) welfare and consumer surplus, (ii) pro-competitiveness, or the effects on 
other airlines that remain as outsiders and (ii) the effects of regulation.   
 
                                                 
21 The United Kingdom has been a pioneer in these issues. See, for example, the Competition Commission 
(2008) and the Civil Aviation Authority (2008) documents. 
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Vertical agreements between an airport and one or more airlines are common. In Europe, they 
have not been disclosed, as they involve clauses that may go against articles 81 and 82 of the 
European Union Treaty, and so the European Commission has investigated and condemned 
some of these agreements22. In the United States (US) agreements between airports and the 
so-called “signatory airlines” are common and frequently fully disclosed. In Australia, these 
agreements can also be found in major airports, like in Sydney and in Melbourne. In Section 3 
we take a closer look at the existing vertical contracts and at the clauses they involve. 
 
As we show in Section 3, there is a wide variety of vertical contracts between airports and 
airlines, so that it is convenient, for our purposes, to establish a typology. Starkie (2008) 
considers three main types of agreements: (i) the European case (which we call the first case), 
where contracts are relatively new and focus on negotiated charges for the use of the airport 
facilities; (ii) the Australian case, (our second case) where agreements lie in long term leases 
on terminals; and (iii) the US case (our third case), with “majority in interest clauses” for 
signatory airlines. 
 
We use Starkie (2008)’s three types of vertical contracts to develop three models for vertical 
restraints. Results differ much according to the type of contract and depend on the clauses 
(restraints) they include. Thus, in the first case, contracts are anti-competitive but welfare-
enhancing. However, price regulation restores competitiveness and increases consumer 
surplus, even when allowing for the contract to persist. In the second case, vertical restraints 
are anti-competitive but may increase welfare, depending on airlines’ efficiency in terminal 
operations. Price cap regulation may only restore competitiveness if is applied to the price 
airlines charge for leased terminals but not if it regulates airports’ charges. In the third case 
vertical contracts are pro-competitive and also increase welfare, though only concession 
revenues may support the agreements. Additionally, in this case regulation is only useful if 
there are few airlines in the market. If markets are competitive enough, price cap regulation 
makes consumers worse-off. 
 
Vertical relations have scarcely been dealt with in air transport studies (Oum and Fu, 2008). 
According to the same authors, the effects of vertical agreements are two-sided, and need 
further investigation. In this sense, this paper adds to literature as it is intended to fill this gap. 
Formal models on this issue were seldom developed, and conclusions on the sign of effects 
were never made clear. Mostly, and as far as we are aware, the effects of these vertical 
restraints on competitiveness and on welfare were never analysed. Vertical collusion between 
airports and airlines was analysed elsewhere (Barbot, 2008), considering the effects of a 
vertical merger (collusion) in the competition between two airports and between the airlines 
that use it. In this work, the role and the effects of other airlines (outsiders) were not assessed, 
as it is developed under the hypothesis that only one airline operates in each airport. The 
present paper does not focus on the issue of airport competition but rather of airline 
competition in a single airport and of market foreclosure23 in the event of a vertical 

                                                 
22 Examples are the cases of the Zaventem/Brussels National Airport in favour of the national flag carrier 
Sabena, of the Finnish airports of Helsinki, Vaasa, Turku, Pori and Tampere for a discount of 60% on landing 
fares on domestic flights of domestic airlines, of the Portuguese Airport Authority, ANA, which offered 
discounts of 50% on charges for domestic flights of domestic airlines and of Brussels Charleroi airport, which 
offered lower charges to Ryanair. 
23 We use foreclosure as the use of market power by one firm in one market to restrict output in another market, 
but excluding rival from this last market. 
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agreement. The issue is of great importance within the context of air transport policy. In fact, 
it is unclear if these arrangements are pro-competitive and welfare-enhancing, and it seems 
that policy makers hesitate when facing cases of vertical agreements as well as on regulation 
practices in presence of these contracts. As an example, Oum and Fu (2008) refer that the US 
Federal Aviation Administration (FAA) has shown concern towards exclusive deals between 
airports and airlines. Also, the paper adds to general literature of vertical merger as it 
considers two types of agreements that are common in air transport but were not analysed 
neither for other industries nor within a theoretical framework.  
 
The paper is organised as follows. Section 2 provides a brief literature review on the effects of 
vertical restraints. Section 3 specifies some forms of vertical contracts. Section 4 develops the 
models and results. Finally, in Section 5 some concluding remarks are presented. 
 
2 THE EFFECTS OF VERTICAL RESTRAINTS: LITERATURE 
We shall first relate to vertical contracts in Air Transport literature. Starkie (2008) analyses 
the reasons and possible effects of vertical agreements between airports and airlines. 
Following this author, in Europe contracts are novel and result of air transport liberalisation. 
Before liberalisation, flag airlines were public entities that operated in public airports where 
they had a dominant position. There was no need of contracts as the vertical relation was 
between two public entities. With liberalisation these entities were often privatised, new 
airlines (in particular, low cost carriers) entered the market and many airlines started 
operating routes that were former preserved territories. Thus, air transport markets became 
more competitive but also more risky, which lead to the need of establishing vertical 
contracts. However, vertical contracts have a long duration and airlines will bear sunk costs, 
which will reduce their mobility in switching to other airports and so also airport competition 
will hampered. (Starkie, 2008). Thus vertical contracts are a novelty and tend to increase in 
number, which stresses the need to analyse their effects. 
 
Oum and Fu (2008) suggest that both airports and airlines have incentives for vertical 
agreements, the former by being able to exclusively supply a dominant airline and so increase 
their market share towards other competing airports, and the latter by securing its operational 
needs as well as by getting competitive benefits over other airlines. Barbot (2008) shows that, 
however, that these benefits do not always exist and that they may be reaped out if other 
competing airports and airlines also engage in agreements. 
 
Basso and Zhang (2007) focus on congestion delays with airport rivalry. In these authors’ 
model there are two competing airports. A multistage game is used to determine capacities 
and fares, using congestion costs. Results regard the comparison between a monopoly and a 
duopoly facility, and a central planner one, in prices and congestion delays. Basso (2008) 
analyses, as an extension, the case of two-part tariffs imposed by an airport, which, according 
to the author, leads to the same solution of joint profit maximisation by airports and airlines. 
With a two-part tariff the airport charges a price per flight plus a fixed fee. Though airlines 
behave as horizontal colluders, the maximisation of joint profits allows the airport to capture 
part of the airlines’ extra profits by means of the fixed fee. Basso (2008)’s paper differs 
substantially from the present one. In fact, this author considers an agreement with all airlines 
while I consider a contract with one (or more) airlines, but always leaving other airlines 
remain outside the agreement. This difference is important because, as will be shown in the 
paper, the existence of outsiders does not allow the airport to capture airlines’ profits, but 
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rather, it creates market power both in the downstream and upstream markets for one airline. 
Put in other words, in Basso (2008)’s paper there are no outsiders in the joint profit 
maximisation and pro-competitive effects cannot be examined, but only welfare effects. 
Besides, this author uses a Cournot setting in the downstream market, while I develop my 
paper with the Stackelberg model, though this does not make much difference to results, as 
will be shown below. 
 
In what regards general Industrial Organisation literature on vertical relations, Tirole and Rey 
(2006) provide a wide survey on vertical restraints and merger. This literature is extensive and 
so we limit its review to the analysis of situations that are similar to our cases, in what regards 
the issues we focus, namely, the effects on market foreclosure and on welfare. 
 
The debate on the effects of vertical restrictions on market foreclosure inside Industrial 
Organisation literature is also extensive. Ordover et al. (1990) provide a review of the critics 
addressed to the foreclosure result. These critics advocate that the excluded firms may have 
incentives to stay in the market. However, those incentives are based on the existence of other 
suppliers, which is not the case of this paper. Part of the criticism relies on the possibility of 
outsiders engaging in vertical contracts with other input suppliers, or simply buying the input 
from them at “market” prices. Another part claims that the upstream firm may not be 
interested in foreclosing the downstream market as it may lose buyers.  
 
Ordover et al. (1990) give an example which is worth referring here: if the integrated 
downstream firm has a share of 10% the input supplier would lose 90% of the market. Our 
objection is that, in the case we are analysing, there is an airline with a larger market share. 
Airports would never establish contracts with airlines that are marginal in terms of market 
share. That is one of the reasons why we have chosen the Stackelberg model in the 
downstream market as it fits better real situations. In fact, the European cases mentioned in 
the Introduction of this paper involve contracts of airports and flag (dominant) airlines. In the 
Charleroi case, Ryanair agreed “to base between two and four aircrafts at Charleroi and to 
operate at least three rotations per aircraft leaving Charleroi over a 15-year period” (European 
Commission, 2004). This means that, if the contracting airline was not a leader of the airport’s 
market share, the agreement planned that it would be. In fact, in 2002, the first year of the 
agreement, 94% of passengers departing from Charleroi were carried by Ryanair (European 
Commission, 2004). To engage in an agreement, it is necessary that one airline has a large 
market share. If it were not so, the validity of the criticism is a matter of time. If the airline is 
able to quickly fill the market (in the case, the slots) left by the foreclosed rivals, the argument 
is no longer valid. The same objection applies to a criticism referring to the fact that 
foreclosed rivals might well participate in the bidding for a contract with the upstream firm. 
Even if they were willing to, the airport would not probably be interested with in agreements 
with airlines that are marginal in terms of market share. 
 
Effects of vertical mergers on consumer surplus have long been recognised as positive 
(Comanor, 1967). A merger of two successive monopolies increases consumer surplus, which 
was often expressed by the idea that successive monopolies are worse than a single monopoly. 
By eliminating double marginalisation vertical merger allows for lower downstream 
(consumer) prices. Outside the context of two vertically-related monopolies, there is a long 
literature considering two oligopolies or one oligopoly and competition, either in the upstream 
or in the downstream markets, and using Cournot or Bertrand competition. Results on welfare 
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differ according to the models’ hypotheses. But none of these works deals with the simple 
case of an upstream monopolist and downstream imperfect competition and homogeneous 
goods24 which is depicted in this paper. 
 
3 TYPES OF AGREEMENTS BETWEEN AIRLINES AND AIRPORTS 
Literature on vertical merger shows that results depend crucially on the number of firms in 
each market and on the type of contract. In order to support the models developed in the next 
section and to set the limits within which their results are valid, it is necessary to review the 
types of agreements that airports and airlines are (or were) engaged in. 
 
Contracts between airports and airlines have several forms, and clauses vary from case to 
case.  In Europe, these agreements have only been disclosed whenever they were investigated 
by the European Commission or by national authorities but they clearly aim at negotiating 
aeronautical fares. The Charleroi-Ryanair agreement is a good example of these contracts. 
The agreement involved a discount of 50% in landing charges (over the price charged to other 
airlines),  and a discounted price for ground handling, by means of which Ryanair payed only 
about 10% of the price set for other companies (European Commission, 2004). In the 
Belgium, Finnish and Portuguese airports contracts, as referred above, the core of agreements 
was a discounted fare for flag airlines in domestic flights. This type of agreements is the base 
of our first case. Other types of agreements in Europe are not numerous. In Munich Airport, 
Terminal 2 is operated by a company that belongs to the airport and to Lufthansa and used 
exclusively by this airline and its partners. In Copenhagen airport, a discounted rate is offered 
to airlines that surpass a certain threshold of passenger numbers. 
 
In the US, it is quite usual that some airlines (the so-called signatory airlines) sign contracts 
with airports. In general, these contracts establish that signatory airlines pay a lower price for 
the use of the airport’s facilities, terminals and runways, (frequently, a price that approaches 
the operating cost), and a rent that intends to pay part of the airport investment. Such is the 
case of Atlanta International Airport Agreement25. We use the Atlanta agreement as the base 
for our third case. 
 
Other clauses are sometimes added. The “Airline and Tampa Airport Use and Lease 
Agreement” establishes that signatory airlines pay fees and charges based on the airport’s 
costs of providing facilities. They include not only the payment of investments, by means of 
specific rebates of debt service coverage but also sharing of the net remaining revenue. A 
similar agreement exists in Orlando International Airport. In Dallas Fort Worth signatory 
airlines have a Use Agreement with the Airport Board. It is residual in the sense that all 
airport’s revenues that exceed the airport’s total costs (debt service, coverage, operation and 
maintenance costs) are returned to signatory Airlines. The Use Agreement allows signatory 

                                                 
24 Comanor and Frech (1985) use an upstream monopolist but with two types of consumers, thus introducing 
product differentiation.  
25 “Under the Airport Use Agreements, the Signatory Airlines agree to pay landing fees to allow the City to 
recover certain operating and maintenance expenses as well as debt service plus 20% coverage on General 
Revenue Bonds issued to finance approved airfield capital improvements. The City has also entered into 
agreements that extend to 2010 with the principal passenger airlines serving Hartsfield-Jackson (the “Contracting 
Airlines”) relating to their use and lease of the central passenger terminal complex (the “CPTC Leases”). The 
CPTC Leases provide for the calculation of terminal rentals and charges to allow the City to recover certain 
operating and maintenance expenses as well as debt service plus 20% coverage on General Revenue Bonds 
issued to finance approved terminal projects” (City of Atlanta Department of Aviation, 2007. 
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airlines to sublet their space to other airlines, whenever the former lease terminal space on an 
exclusive basis, as well as to be handled in it by signatory airlines. This contract approaches 
our second case.  Other airports, like Chicago O’Hare, have individual contracts with each 
signatory airline. Still, other agreements have been signed in Australia (for instance, at 
Sydney and at Melbourne26). 
 
4 THE MODEL AND RESULTS 
4.1 General framework 
 
The basic model assumes quantity leadership in the downstream market, where airlines sell 
tickets for flights to passengers, and, in the upstream market, where the airport sells its 
facilities (terminals, runways) to airlines, a situation of a single seller and a few buyers. 
 
The application of Stackelberg quantity leadership to the downstream market seems more 
realistic. Table 1 shows a high concentration of airlines’ flights in the100 largest airports in 
the world, for 2005, with a mean for the first carrier’s share of 38%, and of 56% for the two 
largest carriers. Most of these high shares belong to flag carriers, in Europe and Asia, or to 
carriers that established their bases at particular airports in the US. These airlines may be 
considered as quantity leaders because, as first comers, they chose their quantities (as well as 
the best timetables) and left the remaining slots for other carriers. Thus it seems that the 
Stackelberg behaviour is more appropriate than the Cournot model to assess the effects of 
vertical contracts. Table 2 exhibits the same concentration in some European secondary 
airports in 2004, where the dominance of low cost carriers is clear. 
 
The downstream market consists of a route operated by n+1 airlines, one leader and n 
followers. I assume that flights are identical, with neither horizontal nor vertical 
differentiation. Demand for flights has a simple expression, p = a-bq, where p is the price and 
q the quantity. For simplicity, it is assumed that the only cost airlines bear is the airport 
aeronautical fare, P, per passenger, while the airport has a constant marginal operational cost, 
c, per passenger, and a fixed cost, F.  
 
The game is played in two stages. In the first stage the airport chooses the aeronautical fare, 
P, and in the second stage airlines choose their quantities.  
 

                                                 
26 But terms of these agreements are not disclosed and were not known to the author. 
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Table 1: Main airlines' shares in the largest world airports, 2005

Ranking City Airport
2005 Carrier 1 (1) Carrier 2 (2) (1)+(2)

1 Atlanta Hartsfield Int. Delta 39.8% Atlantic Southeast 28.9% 68.7%

2 Chicago O'Hare Int. United 24.1% American Eagle 20.7% 44.8%

3 London Heathrow British Airways 41.3% bmi 11.4% 52.7%
4 Tokyo Haneda ANA 45.7% JAL 39.8% 85.5%
5 Los Angeles International SkyWest 17.4% Southwest 14.5% 31.9%
6 Dallas Fort Worth American 54.3% American Eagle 30.5% 84.8%
7 Paris Charles de Gaulle Air France 41.8% Regional 7.5% 49.3%
8 Frankfurt International Lufthansa 49.4% Lufthansa City 6.2% 55.6%
9 Las Vegas McCarran Southwest 38.8% America West 18.3% 57.1%

10 Amsterdam Schiphol KLM 52.1% Transavia 5.6% 57.7%
11 Denver International United 32.0% SkyWest 17.3% 49.3%
12 Madrid Barajas Iberia 37.7% Spanair 14.7% 52.4%
13 Phoenix Sky Harbor Southwest 31.0% American West 30.6% 61.6%
14 Beijing Capital Air China 37.2% China Southern 17.2% 54.4%
15 New York JFK JetBlue 27.8% American 14.8% 42.6%
16 Hong Kong C hek Lap Kok Cathay Pacific 24.9% Dragonair 16.6% 41.5%
17 Houston George Bush Continental 83.7% Colgan Air 5.2% 88.9%
18 Bangkok International Thai 31.5% Bangkok 11.7% 43.2%
19 Minneapolis/St Paul International Northwest 47.5% Northwest Airlink 15.7% 63.2%
20 Detroit Wayne Country Northwest 43.6% Northwest Airlink 21.8% 65.4%
21 Orlando International Southwest 21.3% AirTran 9.9% 31.2%
22 San Francisco International United 33.5% SkyWest 27.1% 60.6%
23 Newark Liberty Int. Continental 71.4% American 3.7% 75.1%
24 London Gatwick British 33.6% easyJet 18.8% 52.4%
25 Singapore Changi Singapore 36.8% Silkair 8.8% 45.6%
26 Tokyo Narita JAL 21.1% ANA 16.9% 38.0%
27 Philadelphia International US Airways 29.4% Air Wisconsin 22.4% 51.8%
28 Miami International American 51.0% American Eagle 11.8% 62.8%
29 Toronto Lester B Pearson Air Canada 37.3% Air Canada Jazz 23.2% 60.5%
30 Seattle Tacoma Internation Alaska 30.9% Horizon Air 28.8% 59.7%
31 Sydney Kingsford Smith Qantas 44.8% Virgin Blue 21.6% 66.4%
32 Rome Fiumicino Alitalia 39.8% AirOne 13.2% 53.0%
33 Munich F J Strauss Lufthansa 28.6% Lufthansa City 20.4% 49.0%
34 Jakarta Soekarno-Hatta Garuda 37.9% Adam Skyc. 23.3% 61.2%
35 Barcelona EI Prat Iberia 26.5% Spanair 14.2% 40.7%
36 Boston Logan Int. US Airways 11.2% American Eagle 10.0% 21.2%
37 Charlotte Douglas US Airways 33.6% PSA 24.4% 58.0%
38 Washington Dulles Mesa 26.4% United 22.2% 48.6%
39 Seoul Incheon Korean Air 33.9% Asiana 28.4% 62.3%
40 New York La Guardia American 11.6% Delta 11.1% 22.7%
41 Paris Orly Air France 42.4% BritAir 8.9% 51.3%
42 Dubai International Emirates 45.3% Iran Aseman 5.5% 50.8%
43 Mexico City Benito Juarez Aeromexico 27.7% Mexicana 27.5% 55.2%
44 Shanghai Pu Dong China Eastern 34.0% Shanghai 13.6% 47.6%
45 Guangzhou Baiyun China Southern 52.4% Air China 10.2% 62.6%
46 Kuala Lumpur International Malaysia 52.6% AirAsia 26.3% 78.9%
47 Cincinnati Northern Kentucky Comair 58.1% Delta 17.2% 75.3%
48 Manchester International CitiExpress 20.5% bmi 8.1% 28.6%
49 Fort Lauderdale Hollywood Southwest 13.2% Gulfstream 12.4% 25.6%
50 Salt Lake City International Sky West 50.1% Delta Air 21.3% 71.4%
51 London Stanstead Ryanair 58.8% easyJet 21.5% 80.3%
52 Taipei Chiang Kai Shek China Airlines 28.1% EVA 21.4% 49.5%
53 Palma de Mallorca Palma Air Berlin 26.1% Air Nostrum 12.4% 38.5%
54 Melbourne Tullamarine Qantas 43.5% Virgin Blue 30.3% 73.8%
55 Honolulu International Hawaiian 26.6% Aloha 20.7% 47.3%
56 Istanbul Ataturk Turkish 64.5% Atlasjet 12.8% 77.3%
57 Baltimore Wash. International Southwest 49.1% AirTran 11.0% 60.1%
58 Copenhagen Kastrup Scandinavian 45.5% Cimber Air 11.0% 56.5%
59 Milan Malpensa Alitalia 35.5% Alitalia Express 17.9% 53.4%

Proportion of flights by lead two carriers
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Table 1 (cont.)

Ranking City Airport
2005 Carrier 1 (1) Carrier 2 (2) (1)+(2)

60 Tampa International Southwest 27.2% Gulfstream 11.9% 39.1%
61 Osaka Itami ANA 52.0% JAL 31.1% 83.1%
62 Fukuoka International ANA 43.3% JAL 32.6% 75.9%
63 Dublin Dublin Ryanair 34.5% Aer Lingus 30.4% 64.9%
64 Sapporo Chitose ANA 47.5% Japan 38.1% 85.6%
65 Zurich Unique Zurich Swiss 48.8% Cirrus 3.9% 52.7%
66 Washington Ronald Reagan US Airways 28.5% Air Wisconsin 10.8% 39.3%
67 Shanghai Hongqiao China Eastem 40.3% Shanghai 21.6% 61.9%
68 Chicago Midway Southwest 69.4% AirTran 10.9% 80.3%
69 San Diego International Southwest 33.9% American Eagle 11.2% 45.1%
70 Mumbai Chaprati Shivaji Jet Airways 32.2% Indian 14.5% 46.7%
71 Stockholm Arlanda Scandinavian 36.3% Skyways AB 13.2% 49.5%
72 Sao Paulo Congonhas TAM 48.6% Gol 32.4% 81.0%
73 Sao Paulo Guarulhos Varig 29.2% TAM 25.6% 54.8%
74 Vancouver International Air Canada Jazz 24.2% Air Canada 20.5% 44.7%
75 Osaka Kansai Ali Nippon 27.0% Japan Airlines 25.3% 52.3%
76 Manila Ninoy Aquino Philippine 32.1% Cebu Pacifjc 17.7% 49.8%
77 Brisbane International Qantas 45.9% Virgin Blue 29.0% 74.9%
78 Brussels National SN Brussels 31.2% Virgin Express 9.1% 40.3%
79 Antalya International Turkish 26.7% Atlasjet 14.6% 41.3%
80 Oslo Gardermoen Braathens 43.3% Norwegian 18.6% 61.9%
81 Vienna International Tyrolean 38.1% Austrian 21.1% 59.2%
82 Shenzhen Baoan Shenzhen 28.1% China Southern 27.8% 55.9%
83 Johannesburg International South African 28.1% Comair 14.9% 43.0%
84 Dusseldorf Rhein Ruhr Lufthansa 19.0% Eurowings 14.2% 33.2%
85 Delhi Indira Gandhi Jet Airways 21.7% Indian 19.7% 41.4%
86 St Louis Lambert Trans States 22.4% Southwest 18.6% 41.0%
87 Oakland International Southwest 62.8% JetBlue 8.2% 71.0%
88 Athens Elefhterios Vem. Olympic 45.7% Aegean 23.0% 68.7%
89 Moscow Domodedovo Siberia 29.7% Transaero 10.5% 40.2%
90 Chengdu Shuangliu Air China 33.9% Sichuan 28.9% 62.8%
91 Portland International Horizon 35.3% Southwest 14.3% 49.6%
92 Nagoya Okinawa ANA 43.9% Japan Transocean 29.3% 73.2%
93 Seoul Gimpo Korean 56.7% Asiana 40.1% 96.8%
94 Jeddah King Abdulaziz Saudi Arabian 74.5% Egyptair 4.1% 78.6%
95 Malaga Malaga Air Nostrum 14.3% easyJet 13.5% 27.8%
96 Nagoya Central Japan Int. JAL 33.9% ANA 27.1% 61.0%
97 Moscow Shereme1yevo Aeroflot 53.7% Arkhangelsk 8.2% 61.9%
98 Kunming Wujiaba China Eastern 48.4% China Southern 17.8% 66.2%
99 Berlin Tegel Lufthansa 23.9% Airberlin 13.6% 37.5%

100 Cleveland Hopkins Continental 57.3% CommuterAir 10.1% 67.4%

Source: Airline Business, December 2006.

Proportion of flights by lead two carriers
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Table 2: Main airlines shares in some European secondary airports, 2004

% of main airline
Airport (number of Airline

flights)

Charleroi RYANAIR 93.0%
Beauvais RYANAIR 85.0%
Ciampino RYANAIR 68.2%
Stansted RYANAIR 58.0%
Girona RYANAIR 96.0%
Hahn RYANAIR 89.2%
Orio al Serio RYANAIR 48.0%
Skavsta RYANAIR 73.9%
Luton EASYJET 50.3%
Torp WIDEROE 75.0%

Source: Airports' websites, 2004

 
4.2 Basic model with no agreement 
In the basic model, in the second stage airlines compete in quantities in the usual Stackelberg 
fashion. Each one of the followers (or airline i) maximises its profits, πi = (p (qi+(n-1)qj+qD) -
P)qi, where qD is the quantity of the leader and qj is the quantity of any of the other followers. 
As costs are identical, qj = qi, and the best reply functions (BRFs) will depend only on qD. 
Using the followers’ BRFs the leader maximises its profit, πD = ( p(qD+nqi(qD))-P)qD and 
find its quantity, qD (P) while the followers will determine their quantity, qi (P), depending on 
the leader’s.  
 
In the first stage the airport maximises its profits, πA=(P(qD+nqi(qD))-c)(nqi(qD)+qD)-F, with 
its derived demand function, q(P) = qD (P) qi (P), finding solutions for all variables. Results 
are in Appendix 1. 
 
4.3 First case: Vertical merger 
In this case the leader airline and the airport negotiate the fare, P1 that the leader will pay for 
using the airport facilities. The other n airlines will pay a fare P, as before, with P>P1. The 
negotiation aims at both partners obtaining the highest joint profits so that the solution for this 
case is the same of a vertical merger. This merged firm maximises, in both markets (in qD and 
P), its joint profits, πC = (p(qD+nqi(qD))-c)qD+(P-c)nqi (qD) -F, using the followers’ BRFs. 
Results for all variables are in Appendix 1. The price P1 will be obtained by negotiation, 
depending on the bargaining power of each partner, but this price is not relevant for our 
analysis. 
 
Proposition 1: An agreement between one airport and the leader carrier established to 
negotiate a lower fare for the airline: (a) is anti-competitive, as the other airlines are driven 
out of the market; (b) if the demand function in the downstream market is linear, it increases 
welfare and consumers’ surplus. 
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Proof: 
(a)The merger foreclosures the dowstream market by making P=p. If making P<p were a 
profit maximising solution for the merger, it would face competition and have πC = 
(p(q*D+nqi(q*D))-c)q*D+(P-c)nqi (q*D) –F. With p=P, it will be a monopoly in the 
downstream market and have a maximum profit of πF = (pF(q*F)-c)q*F–F. It is necessary to 
show that: πF > πC. Let πM = (pM(q*M)-P)q*M–F be a monopolist’s profit in the downstream 
market with unitary cost P. Then, πM +(P-c)nqi (q*D) is always higher than πC. If πF > πM 
+(P-c)nqi (q*D), πF >πC. This happens if (pF(q*F)-c)q*F> pM(q*M)qM -PqM+Pnq*i –
cnq*i+cqM-cqM = (pM(q*M)-c)qM +(P-c)(nq*i – q*M). But, as (nq*i – q*M)<0, if (pF(q*F)-
c)q*F>( pM(q*M)–c q*M, the above inequality holds. Note that (pM(q*M)-c)q*M is the profit of 
a monopolist in the downstream market with cost c (or the profit of the merger). But if it is so, 
the monopolist will never have chosen q*M because qF originates the highest profit in this 
case. So, the inequality pF(q*F)-c)q*F >(p(q*D+nqi(q*D))-c)q*D+(P-c)nqi (q*D)is true and 
means that the merged firm prefers to make P=p, and so make the outsiders’ profits equal to 
zero and become a monopolist in the downstream market. The agreement is anti competitive.  
 
(b) If demand in the downstream market is linear, the sum of the n airlines’ BRFs will have 
the form: qi=A -BqD, with B<1. Then the whole quantity, q, is q= A+(1-B)qD, an increasing 
function of qD. But qD is higher (and so does q) when qi=0 than when qi>0. Then the merger 
provides a higher quantity than the pre-merger situation. The higher quantity leads to a lower 
price and a to a higher consumer surplus. 
 
The profit of a downstream monopolist with marginal cost P is higher than the sum of all 
firms’ profits in the pre merger situation. Besides, the sum of this monopolist’s and the initial 
airport’s profits is lower than the merger’s profit (a monopolist with marginal cost c), so that 
the sum of all profits and thus welfare will be higher with the merger. Joint profit 
maximisation, by eliminating double marginalisation, offsets the downstream monopoly effect 
and consumer surplus and welfare will be higher.  
 
Re-doing the model with a Cournot game in the downstream market, the airport colluding 
with one of them leads to the same result. So there is no need of quantity leader. Stackelberg 
model was used as it seems to depict better real situations. A contract between the airport and 
two or more airlines would also not change results, provided that there were some outsiders 
left out of the agreement. In this situation the merged airlines would act as colluders in the 
downstream market.  
 
Corollary 1: If a regulator sets a price PR, p>P>PR>c, in the upstream market, (a) the leader 
and the airport may, under certain conditions, be interested in signing the agreement (b) with 
the agreement, the outsiders will remain in the market and (c) if demand in the downstream 
market is linear regulation increases consumers surplus.  
 
Proof: 
(a) The leader and the airport may agree in negotiating a lower price, PN (PN< PR). The 
merger profit would be πF = (p(q*F+nqi(q*F))-c)q*F+(PR-c)nqi (q*F) –F. The merger is now a 
Stackelberg leader with cost c. A lower cost yields a larger quantity and a higher profit 
margin. The outsiders’ quantity qi increases as the followers’ cost (PR) is smaller, but also 
decreases because the leader’s quantity is higher. The difference between the merger’s profit 
will be higher than the sum of profits of the leader and the airport under regulation if 
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(p(q*F+nqi(q*F))-c)q*F+(PR-c)nqi (q*F)>(p(q*D+nqi(q*D))-c)q*D+(PR-c)(nqi (q*D)+ q*D)). If 
the gains in the downstream market outweigh the losses in the upstream market, which 
depends on price elasticities, the agreement will be interesting for both partners. 
 
(b) Now the merged firm cannot set P=p. With any price PR, p>P>PR>c, the outsiders will 
make profits and remain in the market.  
 
(c) Then regulation is pro-competitive but does not eliminate incentives for contracts of this 
type. However, and it can be easily computed from the expressions in Appendix 1, 
downstream quantities increase for any PR<P. Then, downstream prices fall, and so consumer 
surplus is higher. 
 
This case corresponds to the situations referred above of European airports discriminating 
prices amongst airlines (Finish and Portuguese airports, or the Charleroi agreement). Our 
conclusions show that, if there are no capacity constraints27, there is no reason to condemn 
these agreements if aeronautical fares are regulated. If they are not, the regulator will face the 
trade-off between an increase in welfare and a loss in competitiveness. 
 
4.4 Second case: Airlines in the upstream market 
Starkie (2008) describes the Australian case as one in which one or more airlines lease and 
operate terminals. The same is true for the agreement in Dallas Forth Worth. All airlines that 
remain outside this agreement use the terminal facilities provided by those (the signatory 
airlines) that explore them. Part of the upstream market services are now supplied by one 
airline. 
 
In order to model this situattion we divide the airports’ facilities in two items: terminals, with 
a constant marginal cost of t, and runways, with constant marginal cost of r. Suppose then that 
the dominant airline now fully operates the terminal, using its facilities and selling them to 
other airlines at a price P1, while the airport operates the runway for all airlines at a price P2. 
Previous to the agreement c=t+r, but afterwards the airline may have a higher (or lower) 
efficiency in the terminal operation. 
 
The dominant airline’s profits will be πD = (p(qD+nqi(qD))-t-P2)qD +(P1-t)nqi (qD), and each 
of the followers’ profits will be πi = (p (qi+(n-1)qj+qD) –P1-P2)qi. As in the basic model, 
outsiders have a BRF, derived from their profit maximisation. The leader maximises its profit 
using the followers’ BRFs, and from there results the derived demand for the airport’s 
facilities, now with two firms exploring them. In the upstream market the leader and the 
airport compete in prices P1 and P2 for complementary goods (the terminal and the runway). 
The airports’ profits are now originated only by the revenues of the runway facilities: πA = 
(P2(qD+nqi(qD))-r)(qD+nqi(qD)-F. Solutions for the upstream prices yield solutions for all 
other variables and are presented in Appendix 1. 
 
Proposition 2: With a linear demand function in the downstream market, a contract between 
the leader airline and the airport, stating that the airline operates and sells part of the 
airports’ facilities, (a) is anti-competitive and (b) decreases consumers’ surplus and welfare, 
unless the leader airline is able to increase the efficiency in the facilities it operates. 

                                                 
27 Constraints on capacity might limit the outsiders’ quantity. 
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Proof: The proof uses the expressions of Appendix 1. 

(a)The profit maximising solution for the leader is to set 
b

rta
qD 4

−−
=  and qi=0. Then n=0. 

In the first stage (upstream market), the best solution for the leader and for the airport is to set 
P1 = p-P2, resulting zero profits for the followers, which are driven out of the market. 
 
With this contract the leader can, by itself, foreclosure the market by setting P1 = p-P2. In the 
first stage, the leader and the airport compete in the upstream market, with BRFs P1(P2) and 
P2(P1) that are negatively sloped, as goods (terminal and runway) are complements. Setting a 
higher P1 will lead to a lower P2, which causes a fall in the leader’s costs. Moreover, if P1= p-
P2, the leader will have monopoly profits in the downstream market. The two benefits 
outweigh the losses derived from not selling the terminal facilities to the other airlines, under 
the assumptions of Proposition 2 (linear demands). If demands are not linear, the result 
depends on the balance between gains from being a monopolist and gains from selling the 
terminal facilities, or on downstream and upstream demand elasticities. 
 
(b) Consumers’ surplus is lower after the agreement then before it if:  
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If c=t+r, this inequality holds for any n>028. Then, if there are no efficiency improvements, 
consumers’ surplus decreases. It can only be higher if the leader improves enough the 
terminal operations efficiency, or if: 
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This ratio depends positively on n, which means that the more airlines in the market before 
the agreement, the higher should the ratio be, or the more should the leader increase terminal 
operations efficiency in order to improve consumers’ surplus.  
 
Comparing welfare after and before the agreement, the former should be lower if: 
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It also happens that this inequality holds for any n>0, or that, when c=t+r, welfare is lower 
after the agreement. 
 
Proposition 2 provides interesting policy insights, as it shows that this type of contracts 
should only be allowed under the condition of airlines improving the efficiency of terminal 
operations.  
 
Corollary 2: If the leader airline does not improve efficiency in the airport facilities it 
operates, an agreement set under the conditions of Proposition 2, may only be interesting for 

                                                 
28 Notice that n is the number of followers in the market before the agreement. 
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both partners if the leader airline pays a rent to the airport that compensates it for its losses. 
There is an interval of values in which values for this rent exist. 
 
Proof: The airport loses profits with the contract, as it now only sells part of its facilities. 
Suppose that c=t+r, and make k=a-c=a-(t+r). The rent, R, should be higher than the airport’s 
losses: 

)1(8 +
>

nb

n
kR                                                                                                    (3) 

On the other hand, the rent should be lower than the leader’s gains with the agreement: 

)1(16 +
<

nb

n
kR                                                                                                   (4) 

It is possible that such a value of R exists for any n>0. Then, there are incentives for the 
agreement provided that the negotiated rent lies between those two limits. 
 
Corollary 3: In the case of an agreement in the conditions of Proposition 2, if the regulator 
price caps P1 all airlines will stay in the market but if only P2 is regulated then regulation 
cannot prevent the agreement from being anti-competitive and the monopoly in the 
downstream market will persist.  
 
Proof: Let P1* and P2* be the upstream market prices under the agreement. If the regulator 
sets any price cap for the terminal facilities, P1

R, t<P1
R<P1*, the leader cannot by itself be a 

monopoly in the downstream market, by eliminating its competitors. This result can only be 
achieved if the airport would set P2 such that P2=p-P1

R. In the upstream market, the airport’s 
BRF is P2(P1), and is negatively sloped. As P1 falls with regulation, the airport increases P2. 
The airport may push up P2 up to the limit P2=p-P1

R, which would eliminate the followers, or 
keep it below that value. The first alternative leads to a monopoly in the downstream market, 
a smaller number of passengers and less market power for the airport. The second alternative 
keeps competition in the downstream market, with more demand and more market power for 
the airport. The airport would never give up demand and accept a downstream monopoly that 
would lead to a fall in P2. It will prefer to set P2<p-P1

R.  
 
If P2 is regulated, it must be set below the initial price, P2

R<P2
*. In the upstream market the 

leader alone determines P1. As its BRF is negatively sloped, it may charge a higher P1 and 
eliminate the followers in the downstream market. As shown in Proposition 2, the leader 
prefers this solution. 
 
Then, the regulation of airports where these types of agreements exist should focus on the 
price of the facilities that one (or more) airline operates, and not on those under the operation 
of the airport. 
 
4.5 Third case: Price discrimination 
This case depicts many of the agreements between an airport and the so-called signatory 
airlines in the US, which are established in a way that airlines pay the airport the variable 
costs of its facilities plus a part of the fixed costs. As shown in Section 3 they sometimes 
contain a clause that allows the airlines a share in the airports’ revenues. In our model, we 
shall disregard this clause and so assume that the dominant airline pays exactly the cost c for 
using the airport facilities, as well a part, k, of the airport’s annual fixed costs, in the total 
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amount of kF, which is agreed between the two partners. The other airlines pay a price, P, for 
the use of the airport’s facilities. 
 
Let qD

C be the leader’s quantity after the agreement. The dominant airline’s profits are now: 
πD = (p(qD

C+nqi(qD
C))-c)qD

C –kF, and the airport’s profits: πA = (P(nqi(qD
C))-c)nqi-(1-k)F. An 

outsider airline will have profits of πi = (p(qD
C+nqi(qD

C))-P)qi(qD
C). 

 
Proposition 3: An agreement between an airport and an airline, by which the airline pays the 
cost of using the airport’s facilities plus a fixed rent, does not foreclosure the downstream 
market. Moreover, if the demand function in the downstream market is linear consumer 
surplus and welfare will be higher with the agreement. 
 
Proof: The leader cannot control the downstream market as all the airport’s facilities are 
directly sold to the outsiders by the airport, which determines P. From the expression of the 
airport’s profits, πA = (P(nqi(qD))-c)nqi-(1-k)F, it is clear that it will never make P=p, or it 
would lose all revenues, except kF, which only covers part of the fixed costs and is not 
relevant for the determination of P. Using the expressions of Appendix 1 it is easy to show 
that the difference in consumer surplus after and before the agreement 
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with n, meaning that the higher the number of airlines in the downstream market, the more 
consumers benefit with the agreement. A similar positive difference is obtained for welfare: 
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which is always positive.  
 
Then, under the conditions of Proposition 3, this kind of agreement is not anti-competitive 
and leads to a higher welfare. However, these contracts are price discriminatory as the 
signatory airlines pay only the cost of the facilities while the other airlines pay a full price P 
that includes a profit margin. As Rey and Tirole (2006) point out, anti-discrimination 
legislation may have a perverse effect of decreasing welfare by restoring the monopoly power 
of the input supplier.  
 
If the demand in the downstream market is not linear, it is true that qD will always be higher, 
as the leader’s costs are now lower (c<P). This rise will cause a fall in qi. But the airport’s 
demand is smaller now, as the leader is out of this market, and P will fall, which will cause a 
rise in qi. The final result in qi and in the total quantity will depend on the outsiders’ best reply 
function, and on price elasticity in the upstream market, which depends on the downstream 
demand function. If the total quantity rises, consumer surplus will increase.  
 
Now we analyse the conditions of the agreement. It is easy to see that the leader’s profits are 
higher as its costs are lower after the agreement. As for the airport, it loses part of its revenues 
(those from the leader’s use of its facilities), has a smaller demand and charges a lower price. 
So, the rent airlines pay to the airport, kF, must, at least, compensate it for its losses.  
 

kF>(P(qD+nqi(qD))-c)(nqi(qD)+qD)-(P(nqi(qD
C))-c)nqi(qD

C)                            (6) 
The leader will only pay a rent kF that does not diminish its profits: 
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kF< (p(qD
C+nqi(qD

C))-c)qD
C –( p(qD+nqi(qD))-P)qD                                         (7) 

Corollary 4: With a linear demand function in the downstream market, there is not a value for 
the rent the leader airline pays to the airport that is interesting for both parties. 
 
Proof: The rent should have an upper limit equal to the leader’s gains with the agreement and 
a lower limit, equal to the airport’s losses:  
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From the expressions in Appendix 1 it is easy to show that the extra profits the leader earns 
with the agreement are smaller than the profits the airport loses for any n>0.618. Then there is 
no value of kF that matches the above conditions, or, put in other words, that makes the 
agreement interesting for both partners. Thus, or it is a public airport and is not interested in 
profits, but only in attracting more traffic, or it can pay the losses with concession revenues29. 
These revenues not only increase the airport’s profits but also have effects on all the model’s 
variables. Namely, they induce the airport to lower aeronautical charges in order to get more 
passengers, and consequently induce airlines to lower their fares.    
 
Corollary 5: If, under the agreement, a regulator sets a price cap PR<P*, where P* is the 
equilibrium price with the agreement, and if the downstream market demand function is 
linear, regulation will lead to a higher consumer surplus.  
 
Proof: The price cap not only affects the equilibrium quantities of the airport and of the 
airlines that remain outside the agreement (non-signatory airlines), but also the leader’s 
quantity, through the followers’ BRFs. Suppose P* is the upstream equilibrium price for the 
airport’s facilities with the agreement and before regulation. The regulator sets a price PR, 
c<PR<P*. With a smaller input price, and as can be seen in Appendix 1, the whole quantity, 
q, will be higher, the output price lower, and consumers will be better-off. 
 
5 CONCLUDING REMARKS: SOME POLICY ISSUES 
This paper is intended to answer to questions that are currently of great importance for 
designing appropriate policies for the air transport industry, namely how vertical relations 
between airports and airlines affect competition and welfare, what is the scope for price 
discrimination legislation, and how regulation performs when there are vertical restraints. 
 
The first case typically exhibits the trade-off between competitiveness and welfare, leaving 
politicians a decision on allowing (or not) agreements, which means making (or not making) 
passengers or other airlines (with implications on other variables, like employment) better-off. 
However, regulation may balance the trade-off, by leaving consumers better-off and by giving 
room for the merger but not for market foreclosure. Additionally, and as the agreement 
improves consumers’ surplus but price discriminates amongst airlines, politics should review 
the scope for price discrimination legislation. The second form of vertical contract only 
increases consumers’ surplus and welfare if there are enough improvements in terminal 
operations by the airlines. The lesson that can be learnt is that these arrangements should be 
allowed under the condition of airlines achieving a higher efficiency in terminals operations. 

                                                 
29 Re-doing the model with concession revenues, and even in the simplest option (considering that each 
passenger spends a fixed amount in concession activities) yields too complex results to be analysed. 
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Welfare-enhancing regulation should focus on this point, and pro-competitiveness regulation 
should focus on capping the price signatory airlines charge to others, but not the price the 
airport charges all airlines.  The third form of contract is pro-competitive and increases 
welfare. So, it seems that there is nothing wrong with these contracts. The only problem that 
there is no incentives for airports signing them, except if they are public and have other aims 
than mere profits, or if they can compensate losses with higher expenses in concession 
activities’ goods and services. This third form of vertical contract is also price discriminating, 
which adds another reason for questioning the point for not allowing this practice. 
 
Finally, we should point out that anti-competitive results may not happen in a way that all 
airlines kept outside agreements are driven out of the market. Additional market 
imperfections, like slots’ grandfathering rights hold by these airlines, or the leader’s lack of 
capacity to supply the whole demand in the downstream market may prevent this result. Thus 
results should be understood as a tendency, or an increase in the contracting airline’s share, 
which does not withdraw the validity of the outcomes for policy purposes. 
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6 APPENDIX 1 
 

1. Basic model 
 
Downstream demand function: p = a-bq. 
CS = Consumers’ surplus 
W = Welfare = consumers’ surplus + sum of profits of all airlines + airport’s profits 
 
Results: 
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TRANSPORTE AEROCOMERCIAL PARA EXPERTOS EN TURISMO 

 
Daniel Montero Ferreiro 

 
RESUMEN 
Es habitual toparse con la afirmación, ya sea del ámbito académico como del empresariado turístico, que la 
actividad económica del turismo contribuye en un todo al desarrollo de la aviación comercial. La brecha, sin 
duda, está en la definición de “turista” que otorga la Organización Mundial del Turismo (OMT) y a quiénes 
realmente consideran “turistas” los protagonistas de la industria aerocomercial. Para los expertos en Turismo, es 
necesario adentrarse en las siguientes líneas para, al menos, comprender que el negocio es mucho más complejo 
que un simple problema de conectividad. Historia, Derecho, Política, Economía y Organización son los pilares 
del presente trabajo, el que pretende aclarar diversos conceptos, narrados en forma simple, y con las perspectivas 
que se avizoran en la región, en base a mi experiencia durante la última cumbre regional. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL APLICADO AO TRANSPORTE 
AÉREO DE PASSAGEIROS NO RIO DE JANEIRO 

 
Ambrozio Correa de Queiroz Neto 

Marina Rodrigues Brochado  
Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro – CEFET-RJ 

 
RESUMO 
O Rio de Janeiro, desde o início da aviação comercial no Brasil, foi o principal portal de entrada e saída de 
passageiros; entretanto nas últimas décadas, o Rio de Janeiro teve queda significativa no movimento de 
passageiros. Estudos de demanda de transporte de passageiro no Rio de Janeiro, através do Aeroporto 
Internacional Antonio Carlos Jobim – Galeão, no período compreendido entre 1988 e 2008, identificaram queda 
significativa no número de passageiros de 43%, enquanto esse mesmo número teve incremento na ordem de 
100% em nível nacional. Há a necessidade de planos mais flexíveis e adaptáveis às mudanças. Contrapondo-se 
aos modelos determinísticos do planejamento tradicional surge o planejamento estratégico situacional (PES), 
desenvolvido na década de 60 do século XX pelo economista Carlos Matus. Este trabalho apresenta uma 
proposta de um planejamento estratégico situacional, mais flexível e adaptável às mudanças para os estudos de 
estratégia organizacional no transporte aéreo de passageiros.  O método PES foi concebido a partir de uma visão 
crítica da abordagem tradicional de planejamento econômico governamental e representa hoje um importante 
instrumento de suporte a sistemas de alta direção. Essa nova abordagem significou a construção de um novo 
marco de referência sobre as formas de “pensar” o gerenciamento estratégico, para superar as conseqüências da 
crise do Estado contemporâneo. O mecanismo de interação da organização do sistema de transporte aéreo é 
complexo e envolve diversos atores tanto em nível governamental como empresarial. Levando em conta todos os 
atores envolvidos no segmento de transporte aéreo, este trabalho apresentar um modelo de planejamento de 
transporte aéreo que fomente o crescimento no número de passageiros internacionais no Rio de Janeiro. 
 
ABSTRACT 
Rio De Janeiro, since the beginning of commercial aviation in Brazil, was the main gate of entrance and exit of 
passengers; however in the last few decades, Rio De Janeiro had significant fall in the movement of passengers. 
Studies of demand of transport of passenger in Rio De Janeiro, through the International Airport Antonio Carlos 
Jobim - Galeão, in the period understood between 1988 and 2008, had identified significant fall in the number of 
43% passengers, while this exactly number had increment in the order of 100% in national level. It has the 
necessity of more flexible and adaptable plans to the changes. Opposing it the inexorable models of the 
traditional planning appear the situational planning strategic (SPS), developed in the decade of 60 of century XX 
for the economist Carlos Matus. This work presents a proposal of a situational planning strategic, more flexible 
and adaptable to the changes for the studies of organizational strategy in the air transportation of passengers.  
The method SPS was conceived from a critical vision of the traditional boarding of governmental economic 
planning and today represents an important instrument of support the systems of high direction. This new 
boarding meant the construction of a new landmark of reference on the forms “to think” the strategical 
management, to surpass the consequences of the crisis of the State contemporary. The mechanism of interaction 
of the organization of the system of air transportation is complex and involves diverse actors in governmental 
level in such a way as enterprise. Taking all the involved actors in the segment of air transportation, this work 
presents a planning model of air transportation that foments the growth of international passengers in Rio de 
Janeiro. 
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TEMPOS MODERNOS. O DESCOMPASSO DA MODERNIDADE DOS AVIÕES E A 

REALIDADE DOS SETORES DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES NAS 
EMPRESAS AÉREAS 

 
Ana Maria Vieira 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo levantar questões sobre o descompasso entre a modernidade tecnológica dos 
aviões com novos materiais e a realidade dos setores de manutenção, fazendo uma analogia com o filme Tempos 
Modernos ( Modern Times, 1936) de Charles Chaplin e faz-se necessário um olhar atento para entender esta 
realidade. O filme se passa entre as décadas de 20 e 30 do século XX, dentro do contexto da crise de 1929, que 
solapava a industrialização e economia dos Estados Unidos, sendo, ao mesmo tempo, uma crise de proporções 
mundiais. Tempos Modernos seria o primeiro filme de Charles Chaplin que utilizaria sistema de som. Entretanto, 
Chaplin optou em fazer, pela última vez, um filme em que Carlitos continuaria mudo, porém o filme apresenta 
algumas falas, usadas como metáforas ao surgimento de novas tecnologias. A questão do moderno X antigo –  
temática do filme –  transcende as épocas e iremos usá-la para mostrar que esta questão está presente na 
realidade atual vivida pelos trabalhadores de manutenção das empresas aéreas. 
 
ABSTRACT 
The objective of this article is to raise questions on the lack of proportion between the technological modernity 
of the airplanes with new materials and maintenance sectors reality, drawing an analogy with the comedy film 
Modern Times (1936) by Charles Chaplin, and to understand this reality, an attentive look is essential. The film 
takes place between the 20’s and 30’s decades, in the 20th Century, in the context of the 1929 crisis that 
undermined  the industrialization and economy of the United Estates, being at the same time a worldwide 
proportion crisis. Chaplin did not hesitate about making, for the last time, a film in which his Little Tramp 
character would remain silent; however, the movie has some speeches used as metaphors to the development of 
new technologies. The question of the modern versus the old, the film plot, goes beyond times, and we will use it 
to show this question is present in the reality of those who work in the maintenance sectors of airline companies.  
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UM PANORAMA ATUAL DO TRANSPORTE AÉREO NO BRASIL E A 
IMPORTÂNCIA DA AVIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
Renato Azevedo Maia de Almeida 

Anderson Ribeiro Correia 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA 

 
RESUMO 
Este artigo apresenta um panorama do setor aéreo brasileiro, mostrando os órgãos responsáveis por sua gestão e 
como estes atuam, algumas dificuldades enfrentadas e a necessidade de serem editadas políticas mais claras e 
objetivas para a gestão da aviação no país. Um outro ponto analisado neste trabalho é a situação da aviação 
comercial e a importância que a aviação regional tem para o desenvolvimento de localidades distantes dos 
grandes centros urbanos. Ao longo do texto, são apresentadas algumas idéias propostas, que buscam oferecer 
alternativas para o desenvolvimento da aviação regional, entre elas a criação de políticas específicas para a 
aviação regional e incentivos fiscais e tarifários para empresas deste segmento. 
 
ABSTRACT 
This paper gives an overview of the Brazilian aviation industry showing the departments responsible for its 
management and how they work, some difficulties faced and the need to be edited more clear and objective 
policies for the management of aviation in the country. Another point discussed in this work is the situation of 
commercial aviation and the importance that the regional aviation has for the development of locations distant 
from urban centers. Throughout the text, some ideas are proposed with the intention to offer alternatives for the 
development of regional aviation, including the creation of specific policies to regional aviation and tax 
incentives for companies in this segment. 
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