
 

 

PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 

Os projetos de pesquisa em andamento no ICEA estão listados na tabela 1 e 

detalhados a seguir. 

Tabela 1- Projetos de Pesquisa em andamento 

Projeto 
Área de interesse 

principal 

Painel da 

OACI/Fórum 

associado 

Execução 

Indicadores operacionais ATM 

aplicados ao gerenciamento da 

navegação aérea 

Gerenciamento de 

tráfego aéreo 
PBNSORSG 

Interna, sob coordenação do 

DECEA 

Desenvolvimento do banco de 

dados ODIN 

Gerenciamento de 

tráfego aéreo 
- 

Interna, sob coordenação do 

DECEA 

Indicadores operacionais de 

meteorologia aplicados ao 

gerenciamento da navegação 

aérea 

Meteorologia 

aeronáutica 

METP-MOG 

(WAFS/SADI) 
Interna 

Assimilação de dados 

volumétricos de radar 

meteorológico no modelo WRF 

Meteorologia 

aeronáutica 

METP-MOG 

(WAFS/SADI) 
Interna 

Otimização da disponibilidade 

automática de informações 

climatológicas do BDC 

Meteorologia 

aeronáutica 

METP-MOG 

(WAFS/SADI) 
Interna 

Soluções para o atendimento 

dos requisitos CAT I da 

tecnologia GBAS no Brasil 

Gerenciamento de 

tráfego aéreo 
NSP e IGWG 

Interna, com possibilidade de 

colaboração com 

universidades e instituições 

privadas 

Adoção do conceito SWIM no 

ATM nacional 

Gerenciamento de 

tráfego aéreo 
IMP e ATMRPP 

Em colaboração com UNB e 

possibilidade de colaboração 

com outras universidades 

Aplicação de RPAS para 

inspeção em voo de auxílios à 

navegação aérea 

Inspeção em voo RPASP 
Interna, em conjunto com 

GEIV 

Implantação de CPDLC 

continental no Brasil 

Telecomunicações 

aeronáuticas e 

auxílios a 

navegação aérea 

CP 
Interna, sob coordenação do 

DECEA 

Integração entre simuladores de 

aeronaves de combate e de 

Gerenciamento de 

tráfego aéreo 
GATT Interna 



 
 

Projeto 
Área de interesse 

principal 

Painel da 

OACI/Fórum 

associado 

Execução 

operações aéreas militares 
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1. Indicadores operacionais ATM aplicados ao gerenciamento da navegação aérea 

Objetivo 

Definição de indicadores de desempenho com base em informações ATM em suporte 

à Gestão Baseada em Desempenho do DECEA. 

Escopo do projeto 

Está incluso no escopo do projeto: 

 Realizar pesquisa na área de indicadores operacionais; 

 Definir indicadores operacionais relevantes para o SISCEAB; 

 Definir a fonte e como coletar os dados necessários para o cálculo dos 

indicadores; 

 Definir como aplicar os indicadores na rotina operacional; 

 Definir como aplicar os indicadores à doutrina no SISCEAB; 

 Definir requisitos necessários para ferramenta de indicadores; 

 Desenvolver ferramenta para coleta de dados; e 

 Desenvolver ferramenta para cálculo de KPI. 

Cliente potencial 

O cliente primário é o DECEA, além dos demais participantes que possuem interesse 

na utilização de indicadores, tais como: SAC, ABEAR, Aeroportos, Cias Aéreas, etc. 

Resultados parciais e finais 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica; 

 Subsídio científico para a tomada de decisão relativa às operações do 

SISCEAB;  

 Atendimento às metas contidas no GANP; 

 Padronização da operação; e 

 Ferramenta para gestão operacional do SISCEAB. 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão da 

pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e de 

Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros  X  

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos  X  



 
 

Cronograma 

 2018 2019 2020 

Entregáveis S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Definir KPIs relevantes ao SISCEAB I      

Relatório de uso dos indicadores no SISCEAB       

Levantamento de requisitos para ferramenta       

Avaliação de ferramenta     T  

 

Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 

Recursos necessários 

 2018 2019 2020 

PLANSET (R$)
1
 350.000,00 250.000,00 - 

PLAMENS - - - 

PACESP - - - 

Capital Intelectual ICEA: 1 Oficial Especialista CTA, 1 Oficial Doutor Engenheiro, 

1 Engenheiro da Computação e 3 graduados BCT. 

Infraestrutura 
Laboratórios da Divisão de Pesquisa do ICEA. 

 

                                                 

1  PLANSET ATM02.034 “Implantar infraestrutura para suporte à decisão operacional”. 



 
 

2. Desenvolvimento do banco de dados ODIN 

Objetivo 

Desenvolvimento do banco de dados integrado de informações ATM ODIN 

(Operational Data Integrator) em suporte à Gestão Baseada em Desempenho do DECEA. 

Escopo do projeto 

Está incluso no escopo do projeto: 

 Realizar pesquisa nas Bases de Dados dos diversos sistemas de controle de 

tráfego aéreo em operação no SISCEAB, para fins de construção de uma única Base 

de Dados centralizada para dar suporte a tomada de decisão de indicadores ATM. 

 Definir requisitos de sistema para a modelagem de voo Gate-to-Gate em 

atendimento a implementação de indicadores ATM; 

 Definir requisitos de software para a modelagem de voo Gate-to-Gate em 

atendimento a implementação de indicadores ATM; 

 Elaborar um processo que possa acessar e capturar as informações existentes 

nos diversos sistemas de controle de tráfego aéreo em operação no SISCEAB;  

 Elaborar procedimentos de Extração, Transformação e Carga (ETL) nas 

diversas fontes de dados de controle de tráfego aéreo em operação no SISCEAB em 

preparação da montagem do banco de dados centralizado;  

 Elaborar a modelagem multidimensional para construção de um banco de 

dados centralizado do ATM, Data Mart (DM-ODIN); 

 Permitir o acesso remoto de usuários ao Data Mart (DM), visando a realização 

de diagnósticos baseados em métricas e metas para a construção de indicadores ATM. 

Não é escopo do projeto: 

 Desenvolver ferramentas On-line Analytical Processing (OLAP) para 

elaboração de Dashboard. 

 Desenvolver algoritmo para cálculo de Indicadores (KPI) ATM. 

Cliente potencial 

O cliente primário é o DECEA, além dos demais participantes que possuem interesse 

na utilização de indicadores ATM, tais como: CINDACTA, DTCEA, Aeroportos, Cias Aéreas, etc. 

Resultados parciais e finais 

 Finalização dos documentos de sistemas do ODIN, SSS, SRS e DBDD; 

 Atualização da Modelagem Multidimensional do ODIN (Star Schema); 

 Implantação de servidores de banco de dados no DECEA-APLOG para testes 

de conexões com os bancos de dados de produção; 

 Carregamento de um modelo dimensional de eventos a partir das bases de 

dados, BIMTRA Bruto, BIMTRA Validado, TATIC FLOW e STDMA; 

 Na próxima etapa do projeto, que o sistema possibilite agregar ao modelo 



 
 

dimensional as bases de dados SETA e CAT62, para contemplar a modelagem Gate-

to-Gate. 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão da 

pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e de 

Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros  X  

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos   X 

Cronograma 

 2018 2019 2020 

Entregáveis S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Documentação do BD ODIN (SSS, SRS e DBDD) I      

Atualização da Modelagem Multidimensional       

Reescrever o processo de ETL para os BD       

Instalação e acesso ao BD BIMTRA       

Instalação e acesso ao BD TATIC-FLOW       

Instalação e acesso ao BD STDMA       

Instalação e acesso BD CAT62       

Instalação e acesso ao BD SETA       

Instalação e acesso ao BD SAGITARIO/RMS       

Disponibilizar o DM-ODIN no DECEA-APLOG       

Implantação do DM-ODIN no DW-DECEA      T 

 

Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 

 

  



 
 

Recursos necessários 

 

 2018 2019 2020 

PLANSET (R$)
2
 - - - 

PLAMENS - - - 

PACESP - - - 

Capital Intelectual  

Infraestrutura 

                                                 
2  PLANSET ATM02.034 “Implantar infraestrutura para suporte à decisão operacional”. 



 
 

3. Indicadores operacionais de meteorologia aplicados ao gerenciamento da navegação aérea. 

Objetivo 

Definir indicadores de desempenho com base em informações meteorológicas a fim de agregar valor 

aos indicadores de desempenho relativos ao gerenciamento da navegação aérea (ATM), em 

atendimento ao Empreendimento PFF 022 - Aprimoramento da Gestão Baseada em Desempenho, do 

DECEA. 

Escopo do projeto 

O escopo desse projeto contempla: 

 realizar pesquisa na área de indicadores operacionais de meteorologia com base em sua 

relevância para o SISCEAB; 

 correlacionar os indicadores de meteorologia e os indicadores de gerenciamento da 

navegação aérea; e 

 especificar os requisitos técnicos para a construção do Business Intelligence (BI). 

Cliente potencial 

O cliente primário é o DECEA, e em especial, o CGNA, na medida em que poderão verificar o 

desempenho do gerenciamento da navegação aérea por meio de indicadores relacionados aos 

diversos processos de meteorologia aeronáutica. 

Resultados parciais e finais 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica. 

 Subsídio para a tomada de decisão com apoio na aplicação resultante do 

projeto. 

 Sistema automatizado que disponibilize a consulta aos indicadores de 

meteorologia relacionados aos indicadores ATM. 

 Ferramenta para gestão operacional do SISCEAB. 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão da 

pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e de 

Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros  X  

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos   X 



 
 

Cronograma 

 2018 2019 2020 

Entregáveis 
Semestres (S) 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Estudo sobre a definição de KPIs relevantes ao 

SISCEAB 

I      

Mapeamento das fontes de dados para definição dos 

KPIs 

      

Definição de KPIs com base nos dados de superfície 

do BDC 

      

Elaboração de prova de conceito com base em 

ferramentas de Business Intelligence (BI) 

      

Análise da prova de conceito       

Definição de KPIs com base em dados de altitude do 

BDC 

      

Elaboração de prova de conceito com base em 

ferramentas de Business Intelligence (BI) 

      

Análise da prova de conceito       

Estudo da viabilidade do uso dos dados do STSC na 

definição de KPIs de meteorologia 

      

Criação de um banco de dados do STSC       

Elaboração de prova de conceito com base em 

ferramentas de Business Intelligence (BI) 

      

Análise da prova de conceito       

Estudo da viabilidade do uso dos dados volumétricos 

de radar meteorológico na definição de KPIs de 

meteorologia 

      

Criação de um banco de dados com dados 

volumétricos de radar 

      

Elaboração de prova de conceito com base em 

ferramentas de Business Intelligence (BI) 

      

Análise da prova de conceito       

Definição de requisitos técnicos e de negócios       

Construção de Data Mart       

Avaliação da ferramenta      T 

 

Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 

 



 
 

Recursos necessários 

 2018 2019 2020 

PLANSET (R$) - - - 

PLAMENS - - - 

PACESP - - - 

Capital Intelectual ICEA: 02 Meteorologistas, 01 especialista DBA, 02 técnicos 

BMT, 01 programador especialista em PHP, 01 Analista de 

Sistemas. 

Infraestrutura ICEA: Laboratórios da Divisão de Pesquisa. 



 
 

4. Assimilação de dados volumétricos de radar meteorológico no modelo WRF 

Objetivo 

Melhorar a acurácia das previsões de tempo de curto prazo geradas pelo modelo WRF 

com a assimilação de dados volumétricos de radar meteorológico. 

O Projeto está previsto no PLANSET
3
, por meio de onde serão alocados os eventuais 

recursos financeiros necessários. 

Escopo 

 Assimilar os dados volumétricos de radar meteorológico contidos no 

repositório de dados do ICEA no modelo de previsão WRF. 

 Aumentar a acurácia das previsões de tempo de curto prazo geradas pelo 

modelo WRF com a assimilação de dados volumétricos de radar meteorológico. 

Cliente potencial 

O cliente primário é o DECEA, em especial, os Previsores Meteorologistas do 

SISCEAB e os aeronavegantes em geral, diante da possibilidade de utilização de informações mais 

precisas, oportunas e confiáveis. 

Resultados parciais e finais 
 Subsídio para a tomada de decisão com apoio na aplicação resultante do 

projeto. 

 Sistema que forneça previsões de tempo de curto prazo mais precisas e 

oportunas, otimizando o fluxo de tráfego aéreo a curto e médio prazo. 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão 

da pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e 

de Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros   X 

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos   X 

                                                 
3  PLANSET MET02.011 “PROJETO SIRIUS – Desenvolver a integração de imagens radar de MET e 

para o armazenamento de volumes de dados 3D”. 



 
 

Cronograma 

 2018 2019 2020 2021 

Entregáveis S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 

Configuração do sistema de modelagem numérica 

para assimilação de dados 

I       

Definição de diferentes parametrizações do modelo        

Relatório de descrição e análise dos testes de 

assimilação de dados 

       

Relatório de descrição e análise dos testes de 

diferentes parametrizações do modelo 

       

Ajuste final e entrega do produto       T 

 

Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 
 

Recursos necessários 

 2019 2020 2021 2022 2023 

PLANSET 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PLAMENS - - - - - 

PACESP - - - - - 

Capital Intelectual 
ICEA: 02 Meteorologistas com pós-graduação em modelagem 

numérica, 01 Analista de Sistemas, 01 especialista DBA. 

Infraestrutura ICEA: Laboratórios da Divisão de Pesquisa. 

 



 
 

5. Otimização da disponibilidade automática de informações climatológicas do BDC 

Objetivo 

Otimizar a disponibilidade automática os diversos parâmetros meteorológicos contidos 

no BDC empregando uma interface mais simples e dinâmica de consulta. 

Escopo 

 Disponibilizar informações dos Metadados das Estações Meteorológicas de 

Superfície (EMS) e indicadores de qualidade dos dados disponibilizados. 

 Melhorar o controle da qualidade das informações registradas no Banco de 

Dados Climatológicos (BDC) do ICEA, para aplicação em estatísticas mais robustas e 

confiáveis. 

Cliente potencial 

O cliente primário é o DECEA, na medida em que disporá de um serviço que forneça 

estatísticas climatológicas de modo mais célere e robusto, e a comunidade científica em geral, que 

usufruirá do mesmo sistema em suas pesquisas. 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica. 

 Subsídio para a tomada de decisão com apoio na aplicação resultante do 

projeto. 

 Sistema que disponibilize consultas climatológicas não parametrizadas à 

comunidade científica em geral. 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão 

da pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e 

de Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros X   

Atualização normativa  X  

Riscos tecnológicos  X  

 

  



 
 

Cronograma 

 

 2018 2019 2020 2021 

Entregáveis S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Criação do primeiro protótipo  I        

Criação da estrutura-teste para consulta às 

informações no sistema 
        

Criação da página em PHP         

Definição do nível de acesso à página         

Ajustes finais e entrega do produto      T    

 

Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 

Recursos necessários 

 2019 2020 2021 2021 2022 

PLANSET - - - - - 

PLAMENS - - - - - 

PACESP - - - - - 

Capital Intelectual ICEA/FUNDAÇÃO: 01 Meteorologista, 01 especialista DBA, 03 

técnicos BMT, 01 programador especialista em PHP, 01 analista de 

sistemas 

Infraestrutura ICEA: Laboratórios da Divisão de Pesquisa. 



 
 

6. Soluções para o atendimento dos requisitos CAT I da tecnologia GBAS no Brasil 

Objetivo 

Explorar as possibilidades de solução para o uso da tecnologia GBAS com requisitos 

de Categoria I no Brasil por meio de simulações e dados coletados já existentes. 

Possibilidades de soluções para o atendimento dos requisitos CAT I de uma estação 

GBAS no Brasil ainda não foram devidamente exploradas, uma vez que o ambiente ionosférico 

brasileiro representa uma séria de desafios ao bom desempenho de tal tecnologia. 

Dentre as possíveis soluções a serem exploradas cita-se: o uso de multi-frequência e 

multi-constelação, uso da fase da onda portadora, uso do sistema inercial e da tecnologia RAIM da 

aeronave, uso de uma estação de monitoramento mais distante da estação de referência, 

estabelecimento de correlação entre o índice de cintilação e os gradientes ionosféricos etc. 

Quaisquer testes para as avaliações deverão considerar a ocorrência do efeito de 

cintilação, principal problema que acomete a ionosfera sobre o Brasil. 

Escopo 

 Provar a viabilidade de uma solução multi-constelação ou multi-frequência 

para tecnologias baseadas em GNSS com aplicação à navegação aérea de precisão em 

baixas latitudes; 

 Apresentação de proposta de arquitetura para uma estação GBAS capaz de 

cumprir os requisitos para pouso de precisão CAT I sob efeito dos fenômenos 

ionosféricos ocorridos em regiões de baixas latitudes; 

 Desenvolvimento de Tese de Doutorado sobre o tema, que já conta com um 

membro do ICEA matriculado como aluno de doutorado do ITA para pesquisar do 

tema. 

Cliente potencial 

O cliente primário é o DECEA, enquanto provedor de serviço de navegação aérea, 

uma vez que possibilitará o uso otimizado do espaço aéreo com procedimentos de alta precisão com 

mínimos reduzidos. Ainda, a aviação brasileira em geral poderá se beneficiar uma vez que a 

tecnologia, quando da sua viabilidade demonstrada, tem o potencial de aumentar a acessibilidade de 

aeródromos com melhor custo/benefício quando comparado a um ILS. 

Resultados parciais e finais 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica; 

 Publicação de teses e dissertações cujo objeto de pesquisa esteja associado ao 

projeto; 

 Estabelecimento de um grupo de pesquisa, em conjunto com as Universidades 

e Institutos de Pesquisa parceiros do ICEA (Unesp, INPE, IAE etc), para o fomento e 

disseminação no meio acadêmico sobre a aplicação do GNSS na aviação, alavancando 

o tema junto à comunidade científica e possibilitando uma aceleração na obtenção de 

resultados científicos que possam contribuir para o desenvolvimento de soluções 

frente às dinâmicas ionosféricas que afetam o Brasil; 

 Estabelecimento de uma rede de receptores para monitoramento da cintilação 



 
 

ionosférica com cobertura de todo o território nacional; 

 Subsídio científico para a tomada de decisão sobre a viabilidade da 

implementação da tecnologia GBAS no Brasil. As conclusões poderão ainda ser 

estendidas para quaisquer outras tecnologias derivadas baseadas em GNSS, como por 

exemplo, o SBAS; e 

 Avaliação da segurança da operação e do atendimento aos requisitos de 

acurácia, disponibilidade, integridade e continuidade para sistemas de navegação 

aérea derivados de GNSS (GBAS, SBAS e ABAS) operando sob influência da 

ionosfera em regiões de baixas latitudes. 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão 

da pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e 

de Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros  X  

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos  X  

Cronograma 

 2018 2019 2020 2021 

Entregáveis S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Ampliação da rede de receptores para 

monitoramento da cintilação 

ionosférica 

I        

Publicação de artigo científico         

Curso PLAMENS em Universidade do 

exterior 

        

Publicação de Tese de Doutorado         

Relatório de acompanhamento das 

atividades desenvolvidas 

       T 

 
Legenda: I 

T 

Início do projeto 

Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 



 
 

Recursos necessários 

 2018 2019 2020 2021 

PLANSET (R$) 256.000,00 306.000,00 256.000,00 306.000,00 

PLAMENS - 1 vaga - - 

PLAMTAX 2 vagas 2 vagas 2 vagas 2 vagas 

PACESP - - - - 

Capital Intelectual ICEA: 1 doutorando (a partir de 2017), 1 técnico de TI 

Infraestrutura Laboratórios da Divisão de Pesquisa do ICEA, Laboratórios das 

Universidades e Centros de Pesquisa parceiros. 



 
 

7. Adoção do conceito SWIM no ATM nacional 

Objetivo 

Propor a arquitetura para adoção do conceito SWIM no ATM Nacional. 

Escopo do projeto 

 Desenvolver protótipo de SWIM Registry; 

 Desenvolver aplicação para análise e composição de webservices (Composer 

Matching); 

 Avaliar e descrever os aspectos de segurança cibernética no âmbito do SWIM, 

bem como desenvolver um modelo de análise de risco; 

 Estabelecer e propor modelo de governança aplicável ao cenário brasileiro; e 

 Realizar demonstrações para verificação e validação dos resultados obtidos. 

Cliente potencial 

O cliente primário é o DECEA, enquanto gerente e responsável pela adoção do SWIM 

no Brasil, entretanto, toda a comunidade aeronáutica se beneficiará dos resultados dessa pesquisa, 

após a implementação do SWIM. 

Resultados parciais e finais 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica; 

 Publicação de teses e dissertações cujo objeto de pesquisa esteja associado ao 

projeto; 

 Estabelecimento de um núcleo de pesquisa, em conjunto com as 

Universidades parceiras do ICEA, para o fomento e disseminação do assunto no meio 

acadêmico, alavancando o tema junto à comunidade científica e possibilitando uma 

aceleração na obtenção de resultados científicos que possam contribuir para a 

implantação e manutenção do SWIM no Brasil; 

 Subsídio científico para a tomada de decisão durante os processos de 

implantação, ampliação e manutenção do SWIM no Brasil; 

 Arquitetura de segurança interoperável e aderente ao SWIM, considerando as 

peculiaridades e vulnerabilidades existentes; e 

 Modelo de negócio para a adoção do SWIM, considerando as particularidades 

da circulação aérea e gerenciamento de tráfego aéreo nacionais, com custo-benefício 

aceitável. 



 
 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão da 

pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e de 

Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros  X  

Atualização normativa  X  

Riscos tecnológicos  X  

Cronograma 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Entregáveis S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Treinamento em SWIM para a 

equipe do Projeto 
I          

Realização de Demonstração 

anual 
          

SWIM Registry           

Aplicação Composer Matching           

Publicação de artigo científico           

Publicação de dissertações           

Publicação de tese           

Relatório de acompanhamento 

das atividades desenvolvidas 
  

 

 
      T* 

 

Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

 * O projeto se estende para além de 2021 

  Planejado 

  Concluído 

Recursos necessários 

 2019 2020 2021 2022 

PLANSET (R$) - - 250.000,00 250.000,00 

PLAMENS - 1 vaga 1 vaga - 

PACESP - - 2 vagas 2 vagas 

Capital Intelectual   
1 Doutor, 2 Mestres em ciência da computação ou área correlata, 1 

Engenheiro e 2 Analistas de TI 

Infraestrutura Laboratórios da Divisão de Pesquisa do ICEA. 

 

* O ICEA encaminhará as propostas ao DECEA nos prazos previstos. 



 
 

8. Aplicação de RPAS para Inspeção em voo de auxílios à navegação aérea 

Objetivo 

Elaborar os Conceitos de Operação para a utilização de RPAS na Inspeção em Voo de 

Auxílios à Navegação Aérea (PAPI, VOR/DME e ILS). 

Escopo do projeto 

No referido projeto, serão desenvolvidos conceitos de operação específicos para 

auxílios visuais (especificamente, PAPI) e para auxílios eletrônicos, ILS e VOR/DME. 

Não estão incluídos neste projeto auxílios como RADAR, GBAS/SBAS, NDB e 

VASIS. 

Cliente potencial 

Os clientes são o DECEA e o GEIV. 

Resultados parciais e finais 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica; 

 Elaboração de Concepção Operacional para Inspeções dos Auxílios PAPI, 

VOR/DME e ILS, incluindo:  

 Estabelecimento de requisitos de equipamento; 

 Estabelecimento de metodologia de inspeção; 

 Análise de impacto operacional no espaço aéreo e nos Serviços de Tráfego 

Aéreo; e 

 Proposta de modificação de legislação de inspeção em voo. 

 Mensuração de economia real do uso de RPAS para inspeção em voo; e 

 Subsídio para a tomada de decisões relativas às operações de RPAS no 

contexto da inspeção em voo. 

 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão 

da pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e 

de Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros   X 

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos   X 

 



 
 

Cronograma 

 2018 2019 2020 2021 

Entregáveis S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

CONOP Inspeção PAPI    I      

CONOP Inspeção ILS         

CONOP Inspeção VOR/DME        T 

 
Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 

 

Recursos necessários 

 2019 2020 2021 2022 2023 

PLANSET (R$)
4
 200.000,00 360.000,00 100.000,00 45.000,00 - 

PLAMENS - - - - - 

PACESP - - - - - 

Capital Intelectual 1 Engenheiro Cartógrafo 

1 Engenheiro Eletrônico/ Elétrico 

1 Engenheiro Mecânico/ Mecatrônico 

2 Analistas de Sistemas 

1 Oficial Especialista em Fotointeligência 

1 Oficial Especialista em Controle de Tráfego Aéreo 

1 Oficial Especialista em Comunicações 

2 Pilotos Inspetores 

1 Graduado com conhecimento de Inspeção em Voo 

1 Graduado Controlador de Tráfego Aéreo 

Infraestrutura Laboratórios da Divisão de Pesquisa do ICEA 

Aeroporto para testes 

 

* O ICEA encaminhará as propostas ao DECEA nos prazos previstos. 

                                                 
4  O projeto está previsto no PLANSET ATM02.035 “Implantar infraestrutura para aplicação de 

aeronaves remotamente pilotadas (RPAS)”. 



 
 

9. Implantação de CPDLC Continental no Brasil 

Objetivo 

Realizar a análise de impacto operacional da utilização da CPDLC para a prestação do 

ATS no Espaço Aéreo Continental Brasileiro, com foco na rotina ATCO, procedimentos ATC, 

normas ATC, impactos sobre sistemas ATS, vantagens, desvantagens, segurança, carga de trabalho, 

etc. 

Escopo do projeto 

 Analisar o conceito operacional da utilização da CPDLC para prestação do 

ATS no espaço aéreo continental; 

 Estipular as vantagens operacionais da referida utilização da CPDLC; 

 Analisar impacto sobre a capacidade ATC dos espaços aéreos em que a 

CPDLC será utilizada; 

 Propor modelo operacional para a utilização da CPDLC em espaço aéreo 

continental. 

Não é escopo do projeto: 

 Analisar a IHM do SAGITARIO; 

 Analisar aa infraestrutura existente para suportar Data Link; 

 Elaborar o plano de capacitação de ATCO. 

 Realizar análise de risco ao gerenciamento da segurança operacional. 

Cliente potencial 

O cliente é o DECEA. 

Resultados parciais e finais 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica; 

 Subsídio científico para a tomada de decisão relativa à operacionalização do 

CPDLC no contexto continental; 

 Quantificar ganhos operacionais com o uso do CPDLC Continental; 

 Definir modus operandi. 



 
 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão 

da pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e 

de Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros  X  

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos X   

Cronograma 

 2018 2019 2020 2021 

Entregáveis 
Semestres (S) 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1  

Propor experimentos/ensaios    I     

Realizar ensaios         

Relatórios de resultados         

Levantamento de requisitos para aplicação         

Minuta de modo de operação do CPDLC 

Continental 

        

Definir estratégia de implantação no SISCEAB        T 

 

Legenda: I 

T 

Início do projeto 

Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 

 

Recursos necessários 

 2018 2019 2020 2021 2022 

PLANSET (R$)
5
 - - - - - 

PLAMENS - - - - - 

PACESP - - - - - 

Capital Intelectual 
2 Oficiais Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo; e 

2 Graduados Controlador de Tráfego Aéreo. 

Infraestrutura 
Laboratórios da Divisão de Pesquisa do ICEA e Laboratório de 

Simulação do ICEA (LABSIM). 

 

 

                                                 
5  Não está relacionado à PLANSET do ICEA, mas do DECEA, já que é um projeto direto do 

empreendimento PFF 010.12-00 do programa SIRIUS. 



 
 

10. Integração entre Simuladores de aeronaves de combate e de operações aéreas militares 

Objetivo 

Integrar o Simulador de Operações Aéreas Militares (SOpM), instalado no ICEA, aos 

simuladores de Aeronaves de Combate (F-5 e A-29) instalados nos esquadrões de defesa aérea, de 

modo a possibilitar o treinamento integrado de Controladores de Operações Aéreas Militares 

(COAM) e Pilotos Operacionais de Defesa Aérea (PODA). 

Escopo do projeto 

Desenvolver as peças de software necessárias bem como especificar a estrutura de 

rede mínima necessária para operação integrada dos simuladores supracitados. 

Além da troca de dados de visualização, o projeto abrange a troca de dados de voz 

entre pilotos e pilotos e entre pilotos e controladores. 

Cliente potencial 

Os clientes são o DECEA, o COMAE e o COMPREP. 

Resultados parciais e finais 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância militar; 

 Capacitação integrada de pilotos e controladores de defesa aérea; 

 Missões que demandam grande esforço aéreo (BVR ou pacotes) poderão ser 

treinadas em ambiente virtual, gerando maior economia e segurança; 

 A expertise adquirida nesse projeto poderá ser utilizada em futuras 

integrações, inclusive na integração de simuladores da futura aeronave de combate da 

Força Aérea Brasileira, Gripen NG; 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão da 

pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e de 

Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros   X 

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos   X 

 

 

Cronograma 

 

 



 
 

 2019 2020 

Entregáveis 
Semestres (S) 

S1 S2 S1 

Integração SRBC-Flightgear I   

Integração SOpM-Flightgear    

Integração SOpM-Esquadrão   T 

 
Legenda: I 

T 

Início do projeto 

Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

  Concluído 

Recursos necessários 

 2019 2020 

PLANSET (R$) - - 

PLAMENS - - 

PACESP - - 

Capital Intelectual ICEA: 1 Mestre, 1 Engenheiro e 4 Analistas de Sistemas 

Infraestrutura Laboratórios da Divisão de Pesquisa do ICEA 

Aeroporto para testes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROJETO DE PESQUISA PLANEJADOS 

 

Os projetos de pesquisa em andamento no ICEA estão listados na Tabela 1 e 

detalhados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Projetos de Pesquisa Planejados 

Projeto 
Área de interesse 

principal 

Painel da 

OACI/fórum 

associado 

Execução  

Integração de RPAS em espaço 

aéreo não segregado 

Gerenciamento de 

tráfego aéreo 
RPASP Interna 

Fatores Humanos no controle do 

espaço aéreo e na aviação 

Gerenciamento de 

tráfego aéreo 

ATMRPP 

 
Interna 

Gestão e distribuição de 

procedimentos de navegação aérea 

digitais para a inspeção em voo 

Inspeção em voo 

 

- 
Em colaboração 

com universidades 

 

Sumário 

1. Integração de RPAS em espaço aéreo não segregado 

2. Fatores Humanos no controle do espaço aéreo e na aviação 

3. Gestão e distribuição de procedimentos de navegação aérea digitais para a inspeção em voo 

 



 
 

1. Integração de RPAS em espaço aéreo não segregado 

Objetivo 

Propor padrões de operações menos restritos no que tange o tráfego aéreo para o uso 

de RPAS por usuários públicos, militares ou comerciais, facilitando assim a integração do RPAS 

com o espaço aéreo não-segregado. 

Escopo do projeto 

 Realizar pesquisa na área de RPAS; 

 Buscar padrões de operação do RPAS em espaço aéreo não-segregado; 

 Reduzir restrições de operação do RPAS; e 

 Avaliar a segurança das operações do RPAS. 

Não é escopo do projeto: 

 Desenvolver algoritmo anticolisão para RPAS; 

 Operação em local fora da interferência do tráfego aéreo; e 

 Definir padrões de comunicação de dados e voz. 

Cliente potencial 

O cliente primário é o DECEA, além dos potenciais usuários de RPAS que podem vir 

a usar esse recurso de maneira comercial. 

Resultados parciais e finais 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica; 

 Viabilizar o uso de RPAS de modo mais abrangente no Espaço Aéreo 

Brasileiro; 

 Atendimento às metas contidas no GANP; e 

 Análise de risco no uso de RPAS em Espaço Aéreo não-segregado. 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão da 

pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e de 

Capital intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros  X  

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos   X 



 
 

Cronograma 

 2020 2021 2022 

Entregáveis 
Semestres (S) 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Relatórios de avaliação de Risco do uso de RPAS I      

Levantamento de requisitos para aplicação RPAS       

Minuta de norma       

Artigos publicáveis      T 

 
Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

Recursos necessários 

 2018 2019 2020 2021 2022 

PLANSET (R$)
6 

- - - - - 

PLAMENS - - - - - 

PACESP - - - - - 

Capital Intelectual ICEA: 1 Doutor ou doutorando, 3 Mestres ou mestrandos, 2 BCT 

Infraestrutura Laboratórios da Divisão de Pesquisa do ICEA 

                                                 
6  O projeto está previsto no PLANSET ATM02.035 “Implantar infraestrutura para aplicação de 

aeronaves remotamente pilotadas (RPAS)”. Atualmente não há previsão de recursos. 



 
 

2. Fatores Humanos no controle do espaço aéreo e na aviação 

Objetivo 

Desenvolvimento de indicadores de desempenho humano para suporte aos processos 

de tomada de decisão no âmbito do SISCEAB, para suporte às atividades de treinamento e 

capacitação de controladores de tráfego aéreo e para a harmonização das operações nos diversos 

órgãos operacionais do SISCEAB, por meio do fomento ao estabelecimento de doutrinas. 

Escopo do Projeto 

 Realizar pesquisa na área de indicadores psicológicos e neurofisiológicos; 

 Definir indicadores psicológicos e neurofisiológicos relevantes para o 

SISCEAB; 

 Definir a fonte e como coletar os dados necessários para o cálculo dos 

indicadores; 

 Definir como aplicar os indicadores na rotina operacional; e 

 Definir como aplicar os indicadores à doutrina no SISCEAB. 

 Não é escopo do projeto: 

 Desenvolver ferramenta para coleta de dados. 

Cliente potencial 

O cliente é o DECEA. 

Resultados parciais e finais 

 Subsídio científico para a tomada de decisão relativa às operações do 

SISCEAB; 

 Atendimento às metas contidas no GANP; 

 Padronização da operação; 

 Ferramenta para gestão de fatores humanos no SISCEAB; e 

 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica. 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão da 

pesquisa 
Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e de 

Capital intelectual 
X   

Ausência ou restrição de Recursos financeiros X   

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos X   



 
 

 

Cronograma 

 2020 2021 2022 2023 

Entregáveis 
Semestres 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Estudo exploratório I        

Levantamento de requisitos para o instrumento de 

coleta de dados 
        

Definição e aquisição do instrumento de coleta de 

dados 
        

Treinamento para a equipe do projeto         

Coleta de dados         

Análise dos dados e definição de parâmetros de 

medição 
        

Relatório de acompanhamento das atividades 

desenvolvidas 
        

Publicação de artigo científico        T 

 
Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

 



 
 

3. Gestão e distribuição de procedimentos de navegação aérea digitais para a inspeção em voo 

Objetivo 

Desenvolvimento de Sistema Inteligente para gestão e distribuição de procedimentos 

de navegação aérea digitais não homologados, em suporte à atividade de inspeção em voo. 

Escopo do projeto 

Está incluso no escopo do projeto: 

 Desenvolvimento de software; 

 Proposição de modelo de negócio; e 

 Adoção dos padrões AIXM e ARINC para troca de dados. 

Não é escopo do projeto: 

 Desenvolvimento de hardware. 

Cliente potencial 

O cliente primário é o GEIV e o secundário, o ICA. 

Resultados parciais e finais 
 Publicações de autoria dos participantes do projeto em periódicos e eventos de 

relevância acadêmica. 

 Protótipo de datacard que possibilite ao GEIV realizar o voo de homologação 

de procedimentos de navegação aérea com o uso de dados digitais; 

Riscos de não conclusão 

 Classificação dos riscos 

Aspectos que colocam em risco a conclusão da pesquisa Baixo Médio Alto 

Ausência ou restrição de Recursos Humanos e de Capital 

intelectual 
  X 

Ausência ou restrição de Recursos financeiros  X  

Atualização normativa X   

Riscos tecnológicos X   

 

  



 
 

Cronograma 

 2020 2021 2022 

Entregáveis 
Semestres (S) 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Revisão de literatura I      

Especificação detalhada do escopo do projeto, incluindo:   

(a) inventário de metodologias, ferramentas e aplicativos 

necessários à implementação dos modelos 

planejados; e 

      

(b) inventário e modelagem do processo de produção e 

gestão das cartas de procedimentos. 

      

Modelagem da otimização da eficiência do AIXM para a 

gestão e distribuição de dados em formato digital ao 

padrão SWIM 

      

Protótipo de Datacard:  

(a) Concepção       

(b) Projeto       

(c) Validação       

Codificação e teste da solução desenvolvida (incluindo o 

modelo de negócio) 

      

Sistematização da solução desenvolvida      T 

 

Legenda: I Início do projeto 

 T Término do projeto (entrega final) 

  Planejado 

Recursos necessários 

 2019 2020 2021 

PLANSET (R$) - - - 

PLAMENS - - - 

PACESP - - - 

Capital Intelectual  

Infraestrutura 

 


