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PREFÁCIO 

Uma das principais atribuições da Organização de Aviação Civil Internacional 

(OACI) é o estabelecimento de padrões de comunicação e informação. Em seu documento 

relativo aos Procedimentos para Serviços de Navegação Aérea – Gestão de Tráfego Aéreo (Doc. 

4444), por exemplo, são padronizados tanto a língua falada por pilotos e controladores de voo 

quanto os dados trocados para comunicar a intenção de voo e relatórios de voo. Da mesma 

forma, o Anexo 15 à Convenção de Chicago padroniza os serviços e produtos de informação 

aeronáutica; assim é certo dizer que esses são exemplos básicos de gestão da informação. 

O SWIM (do inglês, System Wide Information Management) busca atender à 

necessidade de complementar a comunicação homem-homem com o intercâmbio de dados 

máquina-máquina e enfatiza a necessidade de um constante aperfeiçoamento da distribuição e 

acessibilidade aos dados, em termos de qualidade, confiabilidade e oportunidade durante os 

intercâmbios de informações.  

Portanto, o SWIM enfrenta o desafio de criar um “ambiente de 

interoperabilidade” que permita tornar transparente para os usuários toda a complexidade do 

intercâmbio de informações operacionais. O conceito SWIM introduz uma mudança 

significativa nas práticas de negócios a respeito de como a informação é gerenciada durante 

todo o ciclo de vida de um sistema ATM. Sua implementação visa fornecer informações de 

qualidade para as pessoas certas, com os sistemas certos e em momento oportuno. A adoção do 

SWIM mudará o paradigma da arquitetura de informação ATM, do intercâmbio de dados ponto 

a ponto para a interoperabilidade em todo o sistema. 

A OACI, em sua Concepção Operacional ATM Global (Doc. 9854), prevê a 

aplicação do SWIM para promover a integração ATM baseada na informação e seu emprego é 

reforçado no Manual de Requisitos do Sistema ATM (Doc. 9882), sendo também parte 

integrante da metodologia em blocos para evolução do Sistema ATM, conforme consta no 

Plano Global de Navegação Aérea – GANP (Doc. 9750). Atualmente, Japão, China, Estados 

Unidos da América e países da Europa vinculados ao EUROCONTROL adotam o SWIM como 

um requisito fundamental para a evolução de seus respectivos sistemas ATM. 

No Brasil, representantes do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

(DECEA) acompanham as iniciativas da OACI para o desenvolvimento e evolução do SWIM, 

em especial por intermédio da participação ativa no Painel de Requisitos e Desempenho de 



DCA 351-5/2019 
 

 

Gerenciamento do Tráfego Aéreo (ATMRPP) e no Painel de Gerenciamento da Informação 

(IMP). Em 2013, o SWIM passou a compor o Programa SIRIUS como uma atividade inserida 

no Empreendimento “Melhoria da qualidade, integridade e disponibilidade da informação 

aeronáutica” (PFF017) e, em 2017, dada a relevância e abrangência do tema, passou a compor 

o Empreendimento “Melhoria da interoperabilidade de sistemas e dados ATM por meio da 

implantação do conceito SWIM no SISCEAB” (PFF026). 

Ainda em 2017, foi instituído pelo DECEA, por intermédio da Portaria n  

203/DGCEA, de 24 de novembro de 2017, o Comitê Técnico sobre SWIM, com o propósito de 

agregar integrantes da sociedade civil para o desenvolvimento do tema. O primeiro resultado 

das atividades deste Comitê é esta Diretriz, que inclui uma visão geral sobre o SWIM, descreve 

seus componentes e estabelece critérios gerais a serem observados ao longo dos próximos anos, 

que possibilitarão a implementação com sucesso do SWIM no cenário nacional. 

Com base nesta Diretriz será elaborado pelo Comitê e submetido à aprovação do 

DECEA uma proposta de plano para a implementação do conceito SWIM no Brasil. 
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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDADE 

Estabelecer diretrizes acerca do gerenciamento da informação de todo o sistema 

– SWIM (do inglês, System Wide Information Management) no âmbito do Sistema de Controle 

do Espaço Aéreo (SISCEAB), em suporte à garantia da interoperabilidade nacional e global 

necessária ao gerenciamento do tráfego aéreo, em consonância com o Conceito Operacional 

ATM Global (GATMOC) (Doc. 9854), da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). 

1.2 ÂMBITO 

A presente Diretriz se aplica a todas as Organizações do SISCEAB e aos 

membros da Comunidade Aeronáutica interessados em prover ou usufruir de informação por 

intermédio de uma estrutura SWIM nacional. 

1.3 CONCEITUAÇÕES 

Para efeito desta Diretriz, os termos listados a seguir possuem os significados 

que os sucedem. 

1.3.3 ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS (SOA) 

Abordagem para integrar aplicativos que atuam em plataformas heterogêneas 

usando padrões industriais amplamente aceitos. Cada aplicativo é apresentado como um ou 

mais serviços, em que cada serviço de informação provê uma funcionalidade específica. 

Serviços de Informação (aplicativos) se comunicam entre si em uma sequência coordenada 

definida por um “modelo de negócio”, que no caso do SWIM é estabelecido pela governança. 

1.3.4 BAIXO ACOPLAMENTO 

Significa que um provedor de serviço SWIM tem um impacto reduzido sobre o 

consumidor desse mesmo serviço. Dependências são minimizadas, permitindo que os 

componentes e serviços operem com o mínimo possível de conhecimento a respeito dos outros 

componentes ou serviços. 
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1.3.5 COMUNIDADE ATM 

Conjunto de organizações, agências ou entidades que pode participar, colaborar 

e cooperar no planejamento, desenvolvimento, uso, regulação, operação e manutenção do 

Sistema ATM. 

1.3.6 CONSUMIDOR DE SERVIÇO SWIM 

Membros da comunidade ATM que necessitam consumir os serviços de 

informações disponibilizados no âmbito do SWIM brasileiro. 

1.3.7 DOMÍNIO 

Conjunto de atividades com missão e finalidade comuns e que compartilha os 

mesmos requisitos operacionais e funcionais. Cada domínio deve ser considerado 

separadamente de outras atividades, ao mesmo tempo que com elas mantém vínculos 

relevantes. 

1.3.8 GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO AERONÁUTICA (AIM) 

Conjunto de práticas de gerenciamento de informações aeronáuticas que compõe 

o AIS centrado em dados, visando à respectiva integridade, rastreabilidade e oportunidade. 

1.3.9 GOVERNANÇA 

É caracterizada pelas pessoas, políticas e processos exigidos para a condução, 

comunicação, orientação e aplicação dos comportamentos e ritos organizacionais necessários 

para a interoperabilidade global. 

1.3.10 IMPLANTAÇÃO 

Processo de evolução do SWIM nacional caracterizado pelas execuções e 

operacionalizações de cada empreendimento, compreendendo os programas de trabalho, as 

configurações técnicas, os projetos básicos e executivos, os processos de aquisição, finalizando 

com a entrega operacional, técnica, logística e patrimonial ao DECEA. 
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1.3.11 IMPLEMENTAÇÃO 

Etapa do processo de evolução do SWIM nacional caracterizado pela realização 

de todo o planejamento de execução do empreendimento, compreendendo a declaração de 

escopo, as justificativas de implementação, os resultados esperados, os cronogramas, as 

diretrizes técnicas, a orçamentação, a definição das fases e das metas de implantação, 

estabelecidos pelo DECEA. 

1.3.12 INFRAESTRUTURA TÉCNICA SWIM 

Consiste em serviços de infraestrutura, como, por exemplo, serviços de 

mensagens, serviços de segurança etc. 

1.3.13 INSTALAÇÕES DE OPERAÇÕES EM SOLO 

Instalações dos PSNA (centros, instalações em terminais, gerenciamento central 

do fluxo de tráfego, torres etc.) e centros de operações. 

1.3.14 MODELO DE INFORMAÇÃO 

Representação de conceitos e as relações, restrições, regras e operações para 

especificar a semântica de dados para um domínio de informação escolhido. 

1.3.15 MODELO DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO 

Permite o gerenciamento e a distribuição de dados de serviços de informação em 

formato digital. Normalmente, é definido para um domínio específico, como, por exemplo, 

informação aeronáutica. 

1.3.16 PADRÃO OPERACIONAL 

Um padrão operacional que descreve o fluxo essencial de um serviço baseado 

no SWIM. Define características essenciais de uma solução para um problema comum no 

desenvolvimento de software. 

1.3.17 PONTO DE ACESSO SWIM  

Entidade lógica que agrupa uma série de capacidades técnicas. Exemplos: 

mensagens, segurança, registro, gestão de interface etc. 
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1.3.18 PROVEDOR DE SERVIÇO SWIM 

Responsável por manter em operação os serviços de informação cuja produção 

e disponibilização estejam sob sua responsabilidade.  

1.3.19 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 

Serviço que possibilita o compartilhamento de informações ATM. 

1.3.20 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AERONÁUTICA (AIS) 

Serviço criado com o fim de reunir, compilar, editar e divulgar informações ou 

dados aeronáuticos relativos ao território de um país e às áreas fora dele, em que o país seja 

responsável pelo serviço de tráfego aéreo por acordo internacional. 

1.3.21 SISTEMAS AIS LEGADOS 

São os sistemas atualmente em utilização na estrutura de gerenciamento do 

Serviço de Informação Aeronáutica (AIS). 

1.3.22 SISTEMA ATM 

Sistema que proporciona o Gerenciamento do Tráfego Aéreo, mediante a 

integração, de forma colaborativa, de recursos humanos, informações, tecnologias, instalações 

e serviços apoiados por sistemas de comunicações, navegação e vigilância, baseados em terra, 

no espaço (satélites) e a bordo das aeronaves. 

1.3.23 SWIM AR-SOLO (A/G) 

Capacidade que permite que um conjunto de informações seja intercambiado 

com a aeronave para melhorar a consciência operacional e tomada de decisões usando 

conectividade de dados ar-solo e sistemas de bordo. O SWIM A/G complementa a transição da 

comunicação de voz para digital, permitindo que as tripulações de voo tenham acesso a mais 

informações. 
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1.3.24 SWIM SOLO-SOLO (G/G) 

Capacidade que permite que um conjunto de informações seja intercambiado 

entre os sistemas que compõe o SISCEAB, de forma padronizada, controlada e em tempo 

oportuno. 

1.4 ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS  

Para efeito desta Diretriz, as abreviaturas, siglas e acrônimos listados a seguir 

possuem os significados que os sucedem. 

AIRM  Modelo de Referência da Informação ATM 

AIS  Serviços de Informações Aeronáuticas 

AIXM  Modelo de Intercâmbio de Informação Aeronáutica 

ASBU  Evolução por Blocos do Sistema de Aviação 

ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange 

ATC  Controlador de Tráfego Aéreo 

ATFM  Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo 

ATM  Gerenciamento de Tráfego Aéreo 

ATS  Serviços de Tráfego Aéreo 

AU  Usuário do Espaço Aéreo 

CDM  Tomada de Decisão Colaborativa 

FIXM  Modelo de Intercâmbio de Informação de Voo 

FOC  Centro de Operações de Voo 

FUA  Uso Flexível do Espaço Aéreo 

GANP  Plano Global de Navegação Aérea 

GATMOC Conceito Operacional ATM Global 

GNSS  Sistema Global de Navegação por Satélites 

IM  Gerenciamento da Informação 

IP  Protocolo de Internet 

IWXXM WXXM da OACI 

MET  Meteorologia 

OACI  Organização de Aviação Civil Internacional 

PSNA  Provedor de Serviços de Navegação Aérea 

ROI  Retorno sobre o Investimento  
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SDM  Gerenciamento da Prestação de Serviço 

SLA  Acordo de Nível de Serviço 

SOA  Arquitetura Orientada a Serviços 

SWIM  Gerenciamento da Informação de Todo o Sistema 

TBO  Operação Baseada em Trajetória 

TI  Tecnologia da Informação 

UDDI  Universal Description, Discovery and Integration 

WXXM Modelo de Intercâmbio de Informação Meteorológica 

XML  eXtensible Markup Language 
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2 VISÃO GERAL DO CONCEITO SWIM 

2.1 HISTÓRICO 

2.1.1  O caminho em direção aos serviços de informação foi iniciado com o avanço da 

tecnologia ao longo dos últimos 25 anos. Os sistemas dos operadores de aeronaves e dos 

Controladores de Tráfego Aéreo (ATC) dependem amplamente do suporte de sistemas 

automatizados, que, por sua vez, dependem de dados precisos e atualizados. Algumas técnicas 

de navegação aérea, como, por exemplo, as aproximações apoiadas por Sistema Global de 

Navegação por Satélite (GNSS), requerem dados digitais precisos, transmitidos com alta 

integridade do originador para o usuário final. Portanto, surgiu a necessidade de padronizar a 

distribuição de dados digitais. 

2.1.2  Historicamente, dados e informações foram fornecidos como produtos de papel, 

mensagens textuais não digitais ou dados eletrônicos não padronizados. Tais produtos, como 

os avisos aos aeronavegantes (NOTAM) e as mensagens de Meteorologia (MET), não 

satisfazem mais as necessidades dos usuários do sistema. Frequentemente, as informações são 

digitalizadas tardiamente na cadeia de dados, com o risco de interpretações errôneas e com 

multiplicação desnecessária de esforços. Em vez disso, os dados devem ser digitalizados o mais 

próximo possível da sua origem e disponibilizados através de serviços de informação 

interoperáveis. 

2.1.3  Os documentos da OACI que tratam do domínio Informação Aeronáutica (Anexo 15 e 

Doc. 10066) contêm provisões que tratam das configurações de dados digitais para a 

informação aeronáutica a ser divulgada pelos Estados. No entanto, ainda não foram fornecidas 

provisões específicas para que tais dados digitais sejam tramitados por intermédio de serviços 

de informação. Em paralelo, no domínio de Meteorologia, a documentação correlata da OACI 

(Anexo 3) foi atualizada com os Padrões e Práticas Recomendadas (SARPS) para a 

disponibilização de dados meteorológicos digitais. Para outros domínios de informação, tal 

como o de informações de voo e fluxo, as disposições da OACI acerca da transição para dados 

digitais estão em curso. 
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2.2 A NECESSIDADE DO SWIM 

2.2.1  O Doc. 9854 reconhece que as deficiências da atual oferta e gestão da informação 

relacionada ao ATM serão mitigadas, em parte, por melhorias na gestão da informação (IM). O 

modelo atual de troca de informações é limitado pelas seguintes restrições: 

a) ausência de um entendimento comum sobre o Gerenciamento Global de 

Informações ATM. Os sistemas atuais não foram projetados e implementados 

com padrões internacionalmente aceitos para serem interoperáveis globalmente, 

o que acarreta: 

i. ausência de interoperabilidade semântica, já que os conceitos ATM 

vigentes podem ter diferentes significados entre os domínios; 

ii. complexidade de sistemas, alto custo de manutenção e elevado grau de 

dificuldade para as equipes ATM; 

iii. inconsistências nas definições, listas de códigos, valores, unidades 

métricas, formatação (data e hora, latitude/longitude etc.), 

identificadores etc.; 

iv. qualidade da informação desconhecida; 

v. qualidade dos dados desconhecida (exatidão, resolução e integridade), o 

que precisa ser resolvido com o uso de padrões de desempenho; 

vi. processos operacionais inconsistentes envolvendo gerenciamento de 

informação ou serviços de informação relacionados à segurança em 

suporte à tomada de decisão ATM global; 

vii. treinamentos inconsistentes; 

b) interfaces que foram projetadas em uma base ponto a ponto ou aplicação a 

aplicação têm flexibilidade limitada para aceitar novos usuários, sistemas 

adicionais, novos conteúdos ou mudanças de formatos; 
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c) os produtos de informação legados, como os NOTAM, são limitados em 

funcionalidades e usabilidades devido a sua natureza textual. Produtos baseados 

em papel também são limitados em usabilidade e interoperabilidade sem o 

formato digital. Dados de planos de voo são distribuídos sem métodos 

padronizados para referenciamento da informação requerida para o 

planejamento do voo. Mensagens meteorológicas atuais são distribuídas em 

diferentes formatos e padrões, além de focarem nos produtos legados (SIGMET, 

METAR etc.) em vez da distribuição de dados meteorológicos; 

d) limitações de tamanho de mensagens e abordagem não mensurável são 

problemáticas para o intercâmbio de informações com a infraestrutura atual; 

e) a infraestrutura atual pode tornar difícil e caro para um stakeholder acessar, de 

forma oportuna, informações originadas por outro stakeholder; ou seja, a 

ausência de interoperabilidade global dificulta a colaboração entre as partes 

interessadas; 

f) se torna desafiador conceber estruturas de segurança e suportar a crescente 

necessidade de troca aberta e oportuna de dados entre sistemas e stakeholders 

com a variedade atual de sistemas e ao mesmo tempo respeitar as preocupações 

de segurança legítima de todos os stakeholders;  

g) atualmente, a maioria das organizações gerencia a informação ATM em um 

isolamento parcial, o que pode gerar duplicações e inconsistências. Há um 

desperdício significativo de tempo e esforço para o alinhamento de padrões 

(entre organizações e ciclos de vida); 

h) o ambiente de colaboração atual se concentra entre os Prestadores de Serviços 

de Navegação Aérea (PSNA) e o Centro de Operações de Voo (FOC) baseados 

em solo, com pouca oportunidade para o envolvimento da aeronave no processo 

de colaboração. Os processos usados para colaborar com os usuários não são 

suficientes para permitir a gama completa de benefícios definidos no Plano 

Global de Navegação Aérea (GANP) (Doc. 9750). Muitas dessas trocas 

colaborativas ocorrem entre as tripulações e o PSNA, mas também são úteis para 

o Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (ATFM). As trocas colaborativas 

melhoram a eficiência do serviço fornecido pelo PSNA ao usuário do Sistema; 
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i) os atuais métodos digitais usados para intercâmbio de informações podem não 

ser adaptados para apoiar algumas das trocas colaborativas previstas pelo 

conceito de Operação Baseada em Trajetória (TBO), ou, similarmente, o 

gerenciamento de trajetória 4D. Esses métodos, como voz A/G, Comunicações 

entre Controlador e Piloto por Enlace de Dados (CPDLC) e Vigilância 

Dependente Automática por Contrato (ADS-C), podem não ser adequados para 

atender às trocas colaborativas não críticas entre o PSNA e a aeronave; 

j) atualmente, as tripulações de voo podem não ter acesso a uma plataforma de 

informações comum ou compartilhada para atender às suas necessidades em voo 

ou no solo. A indisponibilidade de informações para os usuários não suportados 

pelo FOC, seja sob demanda ou em tempo real, impede que as tripulações de voo 

tomem decisões embasadas e dificulta sua capacidade de reagir às iniciativas de 

ATFM. Portanto, as futuras necessidades de Tomada de Decisão Colaborativa 

(CDM) e ATFM podem não ser totalmente suportadas devido à atual ausência 

de informações para a tripulação de voo; e 

k) quando as condições operacionais atrapalham os fluxos planejados para o espaço 

aéreo, o tempo disponível para o ATC concluir as trocas colaborativas diminui. 

A falta de mecanismos reduz a eficácia do planejamento contínuo do ATFM que 

permite atualizações para aeronaves em voo. 

2.2.2  O GATMOC (Doc. 9854) reconhece que as deficiências da atual provisão e 

gerenciamento da informação ATM serão mitigadas, em parte, por melhorias globais que 

destinam-se a integrar a rede ATM no âmbito das informações, e não somente no escopo dos 

sistemas como ocorre atualmente. Tais melhorias poderão ser alcançadas mediante a adoção do 

conceito SWIM. 

2.3 BENEFÍCIOS DO SWIM  

O SWIM contribuirá para os seguintes benefícios: 

a) Gerais: 

i. maior agilidade na entrega de serviços: permite que as organizações 

respondam rapidamente às novas necessidades de negócio, 

desenvolvendo novas capacidades e alavancando serviços existentes; 
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ii. redução de custos: promove a reutilização dos ativos existentes, 

aumentando a eficiência e reduzindo os custos de desenvolvimento de 

aplicativos, compartilhando mais prontamente as bases de códigos 

disponíveis e serviços entre os PSNA. Uma implementação integrada do 

SWIM melhora a coordenação entre todos os componentes do sistema 

ATM moderno, reduzindo a dispendiosa e demorada conversão de 

dados; 

iii. retorno sobre o investimento (ROI): permite melhorias operacionais no 

sistema ATM e fornece um ROI para os projetos que implementam o 

SWIM e para outros projetos habilitados ao SWIM; 

iv. aumento do desempenho do sistema; 

v. comunicações mais flexíveis e de melhor custo-benefício em função da 

aplicação de padrões comuns para a troca de informações; e 

vi. interconexões flexíveis (baixo acoplamento) que minimizam o impacto 

das mudanças entre provedores e consumidores de serviço SWIM. 

b) SWIM Solo-Solo: 

i. as informações atuais disponíveis sobre a infraestrutura de rede existente 

são limitadas, enquanto haverá mais informações disponíveis sobre o 

SWIM. Essa informação será mais amigável ao sistema, permitindo 

integrar as informações em ferramentas de tomada de decisão; 

ii. os dados disponíveis em um ambiente SWIM poderão ser acessados mais 

oportunamente e de maneira mais amigável (considerando a utilização 

de interface apropriada); 

iii. o SWIM pode acomodar não apenas os dados dos domínios padronizados 

como também outros tipos de informações podem ser compartilhados 

entre PSNA, aeroportos e Operadores para suportar o ATFM e CDM 

usando o SWIM como uma plataforma de intercâmbio; e 
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iv. SWIM é um ambiente de troca de informações e não irá melhorar 

diretamente o processo de elaboração de informações. Entretanto, o 

Gerenciamento de Qualidade (pontualidade e precisão) de cada provedor 

de serviço SWIM, suportado pelos requisitos de governança, contribuirá 

para a melhoria da qualidade das informações a serem compartilhadas 

via SWIM. 

c) SWIM ar-solo: 

i. permite que o FOC e o piloto compartilhem informações meteorológicas 

e aeronáuticas atualizadas, contribuindo para que o processo de tomada 

de decisão seja mais adequado e oportuno; 

ii. possibilita o acesso mais adequado da tripulação de voo a restrições de 

fluxo e informações de restrição do espaço aéreo, auxiliando as equipes 

no replanejamento de seus voos. Ainda, facilita o acesso a informações 

que apoiem negociações adequadas com o ATFM ou permitem a 

coordenação perfeita de atualizações de planos de voo iniciadas pelo 

FOC; 

iii. alocação de recursos, decisões de controle operacional e mitigação de 

interrupção podem ser aprimorados com a disponibilidade de 

informações para as partes interessadas no solo, como tempo de chegada 

da aeronave, condições da aeronave, tripulação e carga útil etc.; 

iv. melhoria na tomada de decisões por todos os participantes ATM durante 

todas as fases estratégicas, pré-táticas e táticas de voo (pré-voo, durante 

o voo e pós-voo), com compartilhamento da consciência situacional e 

maior disponibilidade de dados de qualidade e informações de fontes 

oficiais; e 

v. suporte para o Gerenciamento da Prestação de Serviço ATM (SDM 

ATM). 
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2.4 COMPONENTES DO SWIM 

Em resumo, o SWIM é uma forma colaborativa, padronizada, governada e 

gerenciada de intercâmbio de informações em um ambiente de rede. Os componentes do SWIM 

são informação, serviços de informação e infraestrutura técnica SWIM suportados pela 

governança SWIM (incluindo padrões), conforme ilustrado na Figura 1 e detalhado nos itens 

a seguir. As aplicações habilitadas ao SWIM e redes baseadas em Protocolo de Internet (IP) 

não são componentes do SWIM, mas estão diretamente relacionadas a este, já que as aplicações 

trocam informações por meio do uso de serviços de informações que, por sua vez, usam 

recursos da infraestrutura técnica SWIM com conectividade IP. 

 
Figura 1: Os componentes do SWIM 

2.4.1 INFORMAÇÃO 

A captação, análise, formatação e documentação de dados originam 

informações. Informações são dados contextualizados, tornando-os úteis para a comunidade 

ATM. A comunidade depende de informações oportunas, precisas, relevantes e de qualidade 

garantida, para tomar decisões fundamentadas. A informação é a base do SWIM, permitindo 

que a comunidade opere de maneira segura e eficiente. 
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2.4.2 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

Os serviços de informação são os meios pelos quais as organizações 

disponibilizam suas informações. Isso inclui funcionalidades que permitem que um consumidor 

de serviço SWIM interaja de maneira eficiente com um provedor. Os serviços de informação, 

portanto, consistem em operações e mensagens dentro de um escopo funcional definido que 

permitem a troca eficiente de informações. Os serviços de informação substituirão a atual 

distribuição de informações baseada em mensagens. 

2.4.3 INFRAESTRUTURA TÉCNICA SWIM 

O SWIM opera sobre infraestruturas técnicas (G/G e A/G) por meio das quais as 

informações ATM serão trocadas usando serviços de informação. A infraestrutura técnica 

SWIM consiste em serviços de infraestrutura (por exemplo, serviços de mensagens, serviços de 

segurança etc.). Estes são, tanto quanto possível, baseados em Tecnologia da Informação e 

Comunicação que usam conectividade de rede IP. A implementação da infraestrutura técnica 

SWIM pode, dependendo das necessidades específicas, diferir de um contexto para outro (ou 

seja, pode haver diferenças entre as regiões SWIM). 

2.4.4 GOVERNANÇA SWIM 

2.4.4.1  Governança SWIM é o conjunto de agentes de governança, normas, políticas e 

processos que assegura o fornecimento das informações necessárias para a interoperabilidade 

global por meio de serviços de informação seguros e confiáveis. Atingir a interoperabilidade 

requer que todos os stakeholders do SWIM adotem as regras de governança acordadas. Em 

particular, essas regras devem abordar tópicos como acesso a serviços de informação, qualidade 

e confiança. 

2.4.4.2  Em um ambiente com baixo acoplamento como o SWIM, onde os serviços são 

prestados e consumidos por uma série de entidades, a governança é essencial. Ela deve 

estabelecer os processos para garantir que as regras, políticas e padrões sejam seguidos. 

Também deve definir as cadeias de responsabilidade, autoridade e comunicação, bem como os 

mecanismos de medição e controle para que os participantes possam realizar suas funções e 

responsabilidades. 
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2.5 REGIÕES SWIM  

O conceito de Região SWIM é mencionado pela OACI no documento Manual 

on Flight and Flow – Information for a Collaborative Environment (FF-ICE) (Doc. 9965). A 

região SWIM será delimitada pela área de influência de uma dada estrutura de governança (a 

estrutura de governança que define os padrões, as políticas etc., aplicáveis a todos os 

participantes dentro da região). Dentro de uma Região SWIM, uma série de organizações pode 

optar por interoperar com os padrões estabelecidos para aquela Região SWIM em particular. 

Por sua vez, cada organização pode se estruturar com os padrões que considere adequados para 

aplicar internamente, desde que tenham sido elaborados com base nos objetivos do Conceito 

SWIM e possam interoperar com os padrões da Região SWIM. 

2.6 ORIENTAÇÃO A SERVIÇOS NO SWIM 

2.6.1  A orientação a serviços é adotada no SWIM para a troca de informações entre os 

stakeholders, ou seja, um provedor de serviço SWIM publica e expõe seus serviços para o uso 

de consumidores. Isso é feito através de registros que listam os serviços e os detalhes específicos 

para consumi-los, conforme ilustrado na Figura 2. 

2.6.2  O uso de SOA no SWIM permite que os aplicativos de software dos domínios interajam 

uns com os outros por meio de serviços de informações que podem ser acessados sem o 

conhecimento do outro aplicativo da plataforma subjacente. Isso simplifica os requisitos de 

interface com sistemas existentes e garante que novos sistemas possam ser construídos com 

restrições mínimas de tecnologia (hardware, software e de definição de dados). 

 
Figura 2: Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) 
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2.6.3 REGISTRO SWIM  

2.6.3.1  Alcançar a interoperabilidade em todas as áreas ATM requer governança e o registro é 

o elemento que reúne os requisitos de interoperabilidade do SWIM e permite a aplicação de 

políticas, quando necessário, sendo, desta forma, o principal mecanismo para suporte à 

governança estabelecida. 

2.6.3.2  O registro também possibilita o gerenciamento do ciclo de vida dos serviços, 

proporcionando aos stakeholders um processo transparente e fidedigno acerca do estado dos 

serviços de informação SWIM. 

2.6.3.3  Ainda, é por meio do registro SWIM que os consumidores identificam os serviços 

adequados às suas necessidades, com base nas informações previamente publicadas pelos 

provedores de serviço SWIM. A Figura 3 ilustra como um Registro SWIM é usado pelos 

provedores e consumidores de serviço SWIM. 

2.6.3.4  Embora o termo “registro SWIM” seja usado no singular, provavelmente haverá vários 

registros SWIM em diferentes organizações ou regiões; esses serão ligados entre si com o 

objetivo de funcionar como um único registro lógico global para usuários autorizados. 

 

 
Figura 3: Conceito de um Registro SWIM 
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2.6.3.5  Dentre as informações armazenadas no registro, é importante destacar: 

a) Descrição dos Serviços: informações necessárias para usar, implementar e 

gerenciar um serviço. 

b) Modelos de Informação: inclui o Modelo de Referência de Informações 

ATM (AIRM) e os modelos de intercâmbio de informação como AIXM, 

IWXXM, FIXM e outros. 

c) Políticas e diretrizes: prescrevem as condições e restrições para interagir 

com um serviço, como segurança, condições comerciais e leis aplicáveis. 

d) Perfis de infraestrutura técnica SWIM: inclui um agrupamento de funções 

e serviços para um determinado conjunto de restrições e requisitos técnicos 

que permitem que as partes interessadas realizem o compartilhamento de 

informações. 

2.6.3.6  O registro pode ter as seguintes funcionalidades: 

a) Publicação: Permitir o registro de novos serviços de informação. 

b) Descoberta: Facilitar a descoberta de serviços de informação com recursos 

de pesquisa e navegação.  

c) Gerenciamento da Evolução: Permitir a evolução controlada e colaborativa 

do serviço de informação e de seu ciclo de vida.  

d) Notificações: Manter as partes interessadas atualizadas. 

e) Gerenciamento de Dependências: Facilitar a análise de impacto e a 

identificação das dependências. 

2.6.3.7  O registro SWIM, ao lidar com informações críticas sobre serviços e informações, deve 

possuir mecanismos de segurança para assegurar o(a): 

a) controle de acesso baseado em papéis (Role-Based Access Control – RBAC), 

que considera os diferentes stakeholders que produzem, utilizam ou 

gerenciam informações do registro SWIM;  

b) integridade e confiança das informações disponíveis; 
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c) gestão de riscos e segurança, para garantia de disponibilidade do registro 

SWIM, confidencialidade baseado em controle de acesso e integridade das 

informações gerenciadas pelo registro SWIM; e 

d) gestão de riscos e segurança para prevenção, detecção e resposta a incidentes 

cibernéticos direcionados ao registro SWIM e suas informações. 

2.6.4 SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO 

2.6.4.1  O compartilhamento de informações é um elemento essencial para alcançar melhorias 

de desempenho e inovação no ATM. Nesse contexto, o SWIM está projetado para melhorar o 

compartilhamento de informações, disponibilizando a informação correta para as partes 

interessadas no momento oportuno, porém, o desafio é fazer isso de forma organizada. Mais 

especificamente, exige a definição do intercâmbio de informações com base em acordos entre 

as partes interessadas e meios mutuamente acordados. 

2.6.4.2  A definição de um serviço de intercâmbio de informação padronizado indica: o que um 

serviço fornece, a mensagem de serviço (a estrutura da mensagem no nível lógico), o 

comportamento, os níveis de desempenho e como o serviço pode ser acessado. 

2.6.4.3  A interoperabilidade é alcançada por meio de utilização mutuamente acordada de 

modelos de intercâmbio de informação, tecnologia e padrões apropriados no âmbito de cada 

serviço e comunidade de interesse. 

2.6.5 MODELOS DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO 

2.6.5.1  Os modelos de intercâmbio de informação são desejáveis quando a informação é 

fornecida por um número de provedores diferentes e colocada à disposição para uma ampla 

gama de consumidores de serviços de informação. 

2.6.5.2  Para permitir a interoperabilidade, a informação deve ser clara e inequivocamente 

definida, de forma a permitir sua perfeita compreensão. Em outras palavras, existe necessidade 

de interoperabilidade semântica, o que requer uma definição detalhada da informação, tanto no 

âmbito conceitual quanto no âmbito dos dados que são trocados entre os sistemas. 
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2.6.5.3  O conceito de domínios pode ser utilizado para a definição de modelos de intercâmbio 

de informação, facilitando a gestão, por se tratar de unidades menores e mais gerenciáveis. A 

Figura 4 mostra os domínios de informação OACI, identificados por aquela Organização com 

base nos principais serviços existentes no cenário atual, sendo que os Estados ou organizações 

individuais podem optar por definir outros domínios para sua própria região, conforme 

necessário. Na mesma Figura, é possível observar que a forma como a informação é gerenciada 

sistematicamente não coincide com a forma de utilização dessa mesma informação por parte 

dos usuários. Para garantir que essas inevitáveis sobreposições não acarretem dificuldades de 

uso e interpretação dos dados e informações, foi estabelecido o AIRM, Modelo de Referência 

de Informações ATM, usado como referência semântica entre os domínios. 

 

Figura 4: Domínios de Informação Potenciais 

2.6.5.4  De acordo com o Manual do Conceito SWIM da OACI (Doc. 10039), um Domínio de 

Informação é focado em identificar, definir e satisfazer as necessidades de informação do 

conjunto de atividades de negócio associado a uma área específica. 

2.6.5.5  O conceito de abranger progressivamente um ambiente transparente de informações, 

suportado por modelos de intercâmbio de informação relacionados aos domínios em cada 

contexto de usuário, é realizado pelos aplicativos habilitados ao SWIM. Isso significa que os 

aplicativos podem consumir serviços de informação relacionados a um ou mais domínios. 

Como consequência, o provedor de serviço SWIM precisa balancear suas necessidades com as 

do consumidor de uma maneira ágil. Para que isso aconteça, o SWIM se apoia fortemente na 

distinção entre o AIRM e os modelos de intercâmbio de informação. 
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2.6.5.6  Os domínios de informação mais utilizados na comunidade aeronáutica atualmente são: 

meteorologia, informação aeronáutica, flight and flow e vigilância. Esses domínios 

correspondem respectivamente aos modelos de intercâmbio de informação AIXM, FIXM, 

WXXM e iWXXM, e ASTERIX, apesar de este último ainda não ser considerado como parte 

integrante do conceito SWIM, visto não ter sido demonstrada sua conformidade com o AIRM. 

Outros domínios de informação podem e muito provavelmente farão parte do SWIM no futuro. 

2.6.5.7  Em nível global, o AIRM está estruturado para fornecer suporte entre os vários modelos 

de intercâmbio de informação (AIXM, FIXM, WXXM etc.). Os exemplos específicos dos tipos 

de suporte incluem o alinhamento em termos dos níveis de abstrações (detalhes fornecidos), 

assim como em termos do conteúdo. As características do AIRM a este nível são: 

a) garantir consistência com o preconizado pela OACI; 

b) complementar e apoiar os modelos de intercâmbio de informação de uma 

forma consistente; 

c) fomentar a convergência ao nível semântico; 

d) permitir uma abordagem baseada em modelos de informação; 

e) fornecer uma referência integrada nos documentos da OACI (Anexos, 

Manuais etc.); 

f) apoiar a interoperabilidade global; e 

g) oferecer suporte aos critérios de conformidade SWIM. 

2.7 EVOLUÇÃO DO SWIM  

Futuros avanços relacionados ao SWIM serão apresentados nos itens a seguir, 

em conformidade com o previsto no Plano Global de Navegação Aérea da OACI (Doc. 9750), 

doravante denominado apenas GANP. 

2.7.1 MÓDULOS DO ASBU NO SWIM 

2.7.1.1  O GANP apresenta uma abordagem baseada em blocos para a evolução dos sistemas 

de aviação, o chamado ASBU, cujo esquema é o apresentado na Figura 5. Tal abordagem é 

baseada em quatro áreas de melhoria de desempenho específicas e inter-relacionadas, cujo 

desenvolvimento está estruturado em módulos, bem como os marcos temporais estão divididos 

em blocos aos quais se associam os módulos. 
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2.7.1.2  O SWIM está contido em dois módulos da segunda área de melhoria de desempenho, 

conforme Figura 6. O primeiro módulo é parte do Bloco 1 (B1-SWIM), cujo prazo final de 

implementação está previsto para 2019; o segundo, compõe o Bloco 2 (B2-SWIM), com prazo 

final planejado para 2025. 

 
Figura 5: Esquema geral do ASBU, conforme previsto no GANP (Doc. 9750) 

 

 

Figura 6: Módulos SWIM no ASBU 
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2.7.1.3  No Bloco 1, o SWIM é composto de aplicativos de solo que utilizam redes IP, enquanto 

a maior parte do intercâmbio de dados entre ar e terra continua sendo baseada em comunicação 

ponto a ponto. A partir do Bloco 2, a aeronave deverá estar totalmente conectada à rede como 

um ponto de acesso SWIM, permitindo plena participação em processos ATM colaborativos 

com acesso a grandes volumes de dados dinâmicos, incluindo dados meteorológicos. As 

implementações iniciais serão para intercâmbios de dados não críticos (relacionados à 

segurança operacional), com suporte de enlaces de dados comerciais.  

2.7.1.4  Conforme ilustrado na Figura 7, os módulos SWIM, em conjunto com os módulos 

relacionados ao FF-ICE, à informação ATM digital e à informação meteorológica avançada, 

contribuem para a garantia de sistemas e dados interoperáveis, por intermédio do conceito 

operacional FF-ICE, quando este estiver plenamente incorporado às operações. Mais 

informações sobre o FF-ICE estão disponíveis no Apêndice 1. 

 
Figura 7: Módulos do ASBU que convergem para o alcance do conceito operacional FF-ICE e 

objetivo de melhoria de desempenho associado (Fonte: Doc. 9750) 

2.7.2 SWIM AR-SOLO 

2.7.2.1  O GANP (Doc. 9750) identifica o ASBU B2-SWIM como “um meio que permite a 

participação de bordo no ATM colaborativo através do SWIM”. Em geral, o intercâmbio e o 

acesso a informações entre a tripulação e as instalações de operações em solo não são 

harmônicos. Especificamente, a tripulação não tem acesso a uma plataforma comum e 

compartilhada de informações para atender às suas necessidades de informação durante o voo 

ou em solo. Isso impede que a tripulação tome decisões bem fundamentadas e dificulta sua 

capacidade de planejar o voo de forma estratégica e tática, vindo a inibir a capacidade de 

previsão, a flexibilidade e a eficiência do sistema ATM, o que motiva a exploração do uso do 

SWIM a bordo pela comunidade ATM. 



DCA 351-5/2019   33/51 

 

2.7.2.2  As soluções ar-solo estão sendo exploradas pela comunidade aeronáutica internacional 

e irão promover a adaptabilidade da infraestrutura técnica SWIM, a fim de permitir o acesso às 

tripulações de voo das informações relevantes em todo o sistema. 

2.7.2.3  As informações providas às tripulações serão provenientes de uma infraestrutura 

técnica SWIM comum, devendo ter como objetivo principal, o aumento da consciência 

situacional entre a tripulação e as instalações de operações em solo. 

2.7.2.4  Essa política proporcionará o planejamento estratégico e tático, assim como a tomada 

de decisões mais bem fundamentadas. Ainda, será o mecanismo que permitirá que os usuários 

do espaço aéreo tenham a capacidade de fornecer dados quase em tempo real. Esse conveniente 

enlace de comunicação bidirecional ajudará a criar um cenário compartilhado e deverá 

contribuir para maior capacidade de previsão, flexibilidade e eficiência no Sistema ATM. 
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3 O SWIM NO ATM NACIONAL 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

3.1.1  Um planejamento evolutivo do SWIM para o ATM Nacional deverá concentrar esforços 

em curto prazo que permitam garantir a existência das funcionalidades habilitadoras do SWIM 

já estabelecidas em documentos conceituais da OACI, visando facilitar sua implementação 

quando normas específicas forem publicadas, o que possibilitará a confecção de documentos 

estratégicos com detalhamento para as fases de implementação do SWIM no SISCEAB. 

3.1.2  Um acompanhamento permanente do desenvolvimento do SWIM, alcançado pela 

EUROCONTROL e FAA, incluindo a participação do Brasil em Programas como o SWIM 

Mini Global Demonstration (FAA) e o SWIM Master Class (EUROCONTROL), será uma 

forma de adquirir conhecimentos prévios sobre os processos e tecnologias envolvidas e permitir 

que o DECEA consiga planejar adequadamente um programa de implementação customizado 

para as necessidades nacionais. Esse procedimento deve minimizar os custos de implementação 

do SWIM no Brasil. Além disso, esse acompanhamento pode se beneficiar de acordos já 

existentes com a FAA e EUROCONTROL, visando obter treinamentos, visitas às instalações, 

cursos especializados e consultorias específicas. 

3.1.3  Dentre as funcionalidades habilitadoras que o DECEA deve ter como objetivos de curto 

prazo estão: a base de rede IP, que proporcionará um canal seguro, eficiente e rápido para todo 

o tráfego necessário de dados do sistema ATM; os protocolos dos domínios de informações e 

de troca de dados; e a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). 

3.1.4  Na concepção SWIM, espera-se o uso de equipamentos e softwares comerciais para 

suportar uma SOA, que facilitará a adição de novos sistemas, intercâmbio de dados e aumento 

da consciência situacional comum. 

3.1.5  Assim, para os novos projetos do DECEA que envolvam desenvolvimento de sistemas 

ATM com requisitos de TI, a busca, em nível de arquitetura, da tecnologia SOA é necessária, 

devendo as instituições responsáveis serem balizadas por esse preceito. 
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3.2 ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SWIM NACIONAL 

A visão global da implementação do SWIM no cenário nacional, considerando 

os prazos e marcos recomendados pela OACI, conforme contido nos blocos 1, 2 e 3 do GANP, 

é a ilustrada na Figura 8 e deve ser considerada no Plano de Implementação. 

 
Figura 8: Etapas de implementação do SWIM Nacional 

3.3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

3.3.1  O GATMOC (Doc. 9854) lista e descreve os diversos membros que compõem a 

comunidade ATM internacional. Sendo o Brasil um dos membros dessa comunidade, é natural 

que seus componentes sejam considerados como stakeholders do SWIM nacional. Além desses, 

outros órgãos brasileiros também devem ser considerados como partes interessadas no SWIM 

nacional. A lista do completa dos stakeholders é apresentada a seguir:  

a) SAC/MINFRA; 

b) DECEA; 

c) ANAC; 

d) Provedores dos Serviços de Navegação Aérea; 

e) Usuários do Espaço Aéreo; 

f) Indústria de apoio ao ATM; 
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g) Organização da Aviação Civil Internacional; 

h) Autoridades regulatórias internacionais; 

i) Administração Aeroportuária Local; 

j) Estados membros da ATM Global; e 

k) Instituições acadêmico-científicas. 

3.3.2  É importante observar que qualquer um dos stakeholders listados acima pode, também, 

se comportar como provedor ou consumidor de serviço de informação SWIM. O DECEA é o 

Órgão Central para estabelecimento e coordenação dos processos ATM no Brasil, porém o 

SWIM possibilita que outros provedores de informação tenham papel relevante no serviço 

ATM. 

3.3.3 AUTORIDADE SWIM 

O DECEA, na qualidade de autoridade SWIM, será responsável por: 

a) estabelecer os requisitos de governança para o SWIM – O DECEA será o 

principal responsável pelo estabelecimento da governança do SWIM 

nacional, que deverá estar em conformidade com as normas e regulamentos 

internacionais emanados da OACI e com os acordos internacionais com 

outros estados membros da comunidade ATM internacional; 

b) manter a infraestrutura técnica SWIM, incluindo o Registro; 

c) prover a conectividade através da rede de telecomunicações; 

d) firmar os acordos de nível de serviço necessários com os demais 

stakeholders; 

e) aprovar os serviços a serem publicados no Registro, bem como estabelecer 

os requisitos para que estes mantenham seu status; e 

f) zelar pela conformidade, segurança, disponibilidade e eficiência do 

intercâmbio de informações no âmbito do SWIM. 
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3.3.4 PROVEDORES DE SERVIÇOS SWIM 

Os provedores de serviços SWIM são responsáveis por: 

a) cumprir os requisitos de governança estabelecidos pelo DECEA; 

b) firmar com o DECEA os acordos de nível de serviço necessários; 

c) manter seu cadastro atualizado no Registro SWIM; 

d) manter a descrição dos seus serviços atualizada no Registro SWIM; 

e) gerenciar o ciclo de vida de seus serviços observando o estabelecido pela 

governança SWIM; e 

f) manter os serviços disponíveis para a comunidade ATM. 

3.3.5 CONSUMIDORES DE SERVIÇOS SWIM 

Os consumidores de serviços SWIM devem: 

a) manter seu cadastro atualizado no Registro SWIM; 

b) zelar pela conformidade, segurança, disponibilidade e eficiência do 

intercâmbio de informações no âmbito do SWIM; e 

c) cumprir os requisitos de governança estabelecidos. 

3.4 PREMISSAS E DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

3.4.1  Os seguintes aspectos devem ser considerados como premissas para a adoção do conceito 

SWIM no ATM nacional pelo DECEA: 

a) estabelecimento e implementação dos requisitos necessários ao provimento 

da Rede de Telecomunicações necessária ao suporte do conceito SWIM, 

incluindo aspectos de segurança; 

b) harmonização da infraestrutura de comunicação de dados para comunicação 

ar-solo em um nível de desempenho adequado. Em solo, o IP deverá estar 

disponível em todos os sistemas, e a implementação do sistema de Aplicação 

de Comunicação de Dados entre Órgãos ATS (AIDC) como o meio básico 

para automatizar as comunicações solo-solo entre órgãos ATS pode ser 

considerada uma etapa intermediária facilitadora; 
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c) adoção dos modelos de intercâmbio de informação padronizados em todos 

os domínios de informação; 

d) estabelecimento da Política de Governança, incluindo, no mínimo, as 

atribuições e responsabilidades dos stakeholders, a definição e mecanismo 

de controle dos ciclos de vida dos serviços e os critérios de acesso ao Registro 

SWIM; 

e) mapeamento dos riscos à segurança cibernética associados ao SWIM e 

elaboração de modelo de gestão da segurança cibernética associado; e 

f) consideração dos requisitos e padrões previstos para o SWIM na 

modernização de sistemas legados e na implantação de novos sistemas no 

SISCEAB, no que couber. 

3.4.2  Adicionalmente, as seguintes diretrizes específicas devem ser observadas, em um 

processo de decisão colaborativa com a Comunidade ATM, visando alcançar as necessidades 

dos provedores e consumidores de serviços SWIM: 

a) a avaliação dos volumes de transmissão de dados em relação às previsões de 

tráfego de mensagens, assim como futuros aplicativos e serviços, auxiliarão 

o planejamento da infraestrutura, incluindo requisitos de espectro e largura 

de banda. A definição de formatos de dados comuns e de protocolos de 

intercâmbio de dados deve ser considerada prioridade para dar suporte à 

implantação ou à adaptação progressiva da arquitetura adequada do sistema 

ATM; 

b) o impacto da implementação do SWIM em vários sistemas ATM tende a ser 

complexo e não deve ser subestimado, sendo que a implantação progressiva 

do SWIM em fases claramente definidas com acordos de transição que 

permitam a combinação de sistemas SWIM e não SWIM pode ser 

considerada; 

c) custo e benefício devem ser comprovados a partir de aplicações específicas 

relacionadas à Meteorologia, ao Gerenciamento da Informação Aeronáutica 

e ao Gerenciamento de Tráfego Aéreo; 

d) redundância e resiliência são necessárias para a infraestrutura, incluindo um 

plano de backup e procedimentos de contingência; 
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e) os serviços de informação devem fornecer valor agregado e não apenas 

substituir as mensagens atuais; 

f) o SWIM deve estar vinculado aos centros de operações dos operadores de 

aeronaves, por meio do seu sistema de suporte ao plano de voo e operação 

de voo, com o objetivo de proporcionar um entendimento comum da 

situação; e 

g) para troca de informações críticas de segurança com o ATC, a decisão em 

relação à tecnologia a ser empregada deverá aguardar até que a OACI tenha 

se manifestado acerca dos prós e contras do SWIM A/G versus data link, de 

modo a evitar o investimento duplicado para a troca das mesmas 

informações. 

3.4.3  Para alcançar as melhores trajetórias de voo, melhorar a capacidade do espaço aéreo e o 

acesso ao espaço aéreo, os seguintes itens essenciais serão necessários para justificar os 

investimentos requeridos: 

a) maximizar a satisfação dos requisitos de trajetória do operador; 

b) gestão do espaço aéreo para melhor capacidade (gestão dinâmica do espaço 

aéreo), com divulgação oportuna de informações operacionais pertinentes; 

c) utilização e acesso flexível ao espaço aéreo, considerando, por exemplo, 

FUA, permissões de sobrevoo, requisitos nos limites de FIR e de Estados 

etc.; 

d) definição do equilíbrio entre a TBO e a rede de rotas estruturada; 

e) operação de modo misto (TBO e rede de rotas estruturada) reduzirá a 

flexibilidade do operador de aeronaves, devendo ser desenvolvido um plano 

de transição baseado no fluxo de tráfego regional e nacional; e 

f) cada implementação de tecnologia para suportar a TBO deve ser avaliada por 

custo/eficiência e comparada com outro método alternativo que possa 

suportar a operação pretendida. 
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3.4.4  Cada região OACI terá diferentes benefícios e pontos críticos na implantação do SWIM 

e, consequentemente, do FF-ICE. Necessidades regionais específicas devem ser refletidas na 

transição, no entanto, o ambiente atual das operações globais dos operadores de aeronaves deve 

ser considerado na implementação regional e nacional. 

3.4.5  Para maximizar os benefícios do operador nacional, regional e global e minimizar o seu 

impacto, uma abordagem baseada no fluxo de tráfego aéreo deve ser considerada no plano de 

transição. Para obter a avaliação de questões operacionais e demonstrar o custo-benefício, testes 

operacionais devem ser considerados como parte do plano de transição. 

3.5 GOVERNANÇA NO SWIM  

A governança deverá nortear toda a infraestrutura, os padrões e o gerenciamento 

de informações, considerando, minimamente, os seguintes aspectos: 

a) responsabilidades quanto à aprovação e evolução dos padrões; 

b) processos obrigatórios a serem seguidos; 

c) definir a infraestrutura técnica SWIM que será fornecida; 

d) definir a necessidade e a natureza de uma Autoridade Colaborativa SWIM 

nacional ou regional e, em caso afirmativo, os componentes que podem ser 

fornecidos ou gerenciados por essa autoridade;  

e) definir as funções de gerenciamento de acesso à informação que serão 

executadas por cada provedor e consumidor de serviço SWIM; 

f) estabelecer um conjunto de políticas regulatórias comuns; 

g) promover a interoperabilidade semântica e estrutural entre as partes 

interessadas, desenvolvendo um conjunto de artefatos semânticos e 

estruturais comuns (por exemplo, taxonomias, ontologias, vocabulários 

controlados); 

h) definir a forma como os custos serão compartilhados entre as partes que 

participam do SWIM e os mecanismos de recuperação de custos que serão 

utilizados; e 

i) estabelecer a política de segurança cibernética para o SWIM.  
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3.5.1 GOVERNANÇA DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO  

3.5.1.1  Um aspecto importante no SWIM é a governança global da abordagem de serviços. Um 

componente-chave do conceito SWIM é o ciclo de vida do serviço, desde a identificação inicial 

da necessidade do negócio a um possível serviço de informação por meio das seguintes etapas: 

proposta, definição, desenvolvimento, verificação, organização, depreciação e aposentadoria 

final. 

3.5.1.2  Durante o ciclo de vida de um serviço de informação, deve-se esperar uma evolução 

natural por vários motivos. Gerenciar a mudança de um serviço de informação que já está em 

uso pode ser muito mais desafiador do que criar um novo serviço. A governança de serviços de 

informação deve incluir aspectos relacionados aos seguintes itens, além de outros: 

a) registro de serviço; 

b) versões de serviço; 

c) posse de serviço; 

d) financiamento de serviço; 

e) modelagem de serviço; 

f) descoberta e acesso de serviço; 

g) implantação de serviços e de aplicativos compostos; 

h) segurança para serviços; 

i) processos para suportar a publicação e validação de serviço; 

j) documentação sobre o gerenciamento do ciclo de vida de serviços e sua 

reutilização; 

k) controle das versões aprovadas; e 

l) mecanismo de gestão dos Acordos de Nível de Serviço (SLA). 
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3.6 DESENVOLVIMENTO DOS DOMÍNIOS DE INFORMAÇÃO 

A implementação dos diversos domínios de informação, na prática, ocorre de 

maneira transversal e interativa, de acordo com a maturidade de seu respectivo modelo de 

intercâmbio de informação, existência de SARP da OACI, prazos previstos no ASBU etc. Nos 

itens a seguir consta uma breve descrição do grau de desenvolvimento em que cada domínio de 

informação se encontra no Brasil. 

3.6.1 INFORMAÇÃO AERONÁUTICA (AIM) 

3.6.1.1  O domínio de Informação Aeronáutica consiste nas informações dentro do escopo do 

Serviço de Informação Aeronáutica (AIS), abrangidas pelo modelo de intercâmbio de 

informação AIXM, definido em http://aixm.aero/, e por evoluções deste. 

3.6.1.2  Atualmente, este é o domínio SWIM cujo desenvolvimento está mais avançado no 

Brasil, tendo em vista que a adoção do AIXM foi considerada na transição do AIS para o AIM 

e incluída no escopo do Projeto AIM-BR, estabelecido na DCA 351-3 e constante do Programa 

SIRIUS, no Empreendimento sob o código PFF017, denominado “Melhoria da Qualidade, 

Integridade e Disponibilidade da Informação Aeronáutica”. 

3.6.1.3  Entretanto, ainda não faz parte do escopo do Projeto AIM-BR o desenvolvimento 

relativo à parte de distribuição eletrônica de informações que permitiria o acesso dos diferentes 

usuários (stakeholders) do Sistema ATM Nacional. Essa funcionalidade coincide com os 

objetivos do Módulo B1-SWIM do GANP (Doc. 9750). 

3.6.1.4  A disponibilização das informações aeronáuticas em formato eletrônico é tecnicamente 

possível, entretanto, é necessário o estabelecimento de políticas, diretrizes e padronizações para 

garantir a integridade dos dados, a segurança e a interoperabilidade dos aplicativos. 

3.6.1.5  Adicionalmente à adoção do AIXM como modelo padronizado para intercâmbio de 

informações no domínio do AIS, a SOA foi considerada como requisito para os sistemas 

implantados no âmbito do Projeto AIM-BR. Desta forma, tais sistemas são aptos a interoperar 

por meio da futura infraestrutura técnica SWIM do Brasil, quando assim for implantada. 
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3.6.2 METEOROLOGIA AERONÁUTICA (MET) 

3.6.2.1  O domínio de Informação Meteorológica consiste nas informações meteorológicas de 

interesse da comunidade aeronáutica, abrangidas pelo modelo de intercâmbio WXXM, definido 

em http://wxxm.aero/, e por evoluções deste. Este domínio é tratado pela OACI (Doc. 9750) e 

está sendo desenvolvido por três diferentes Empreendimentos no projeto SIRIUS: 

a) PFF-14 “Coleta de Dados sobre o Ambiente Meteorológico”; 

b) PFF-15 “Tratamento de Dados Meteorológicos”; e 

c) PFF-16 “Integração de Produtos Meteorológicos com o ATM”. 

3.6.2.2  O PFF-16 prevê a transição para a codificação da informação meteorológica do 

OPMET para o formato XML. Esse empreendimento deve se beneficiar do conceito SWIM, 

devendo para isso se ajustar aos princípios SOA, visando operar como um “domínio de 

informação meteorológica” do futuro SWIM do Brasil. 

3.6.3 FLIGHT AND FLOW (FF) 

3.6.3.1  O domínio Flight and Flow abrange o planejamento e a execução das missões de voo 

dos operadores de aeronaves, dentro da Abordagem Baseada em Desempenho (Performance-

Based Approach – PBA) que emana das boas práticas da aviação em um ambiente motivado 

pela busca da eficiência nas operações, encorajada pelo Conceito Operacional de ATM Global 

da OACI (Doc. 9854) e pelos Requisitos de Sistema ATM que dão suporte ao referido Conceito 

(Doc. 9882), entre outros. Tais requisitos conduziram à elaboração das orientações constantes 

no Manual sobre FF-ICE da OACI (Doc. 9965), que descreve de maneira estruturada os papéis 

de cada participante no sistema ATM, suas interfaces, fluxos de dados, os dados em si 

necessários, com foco no planejamento e execução dos voos com eficiência e livres de conflito.  

3.6.3.2  O FF-ICE implica mudanças significativas nos procedimentos operacionais do ATM, 

que incluem níveis de colaboração mais avançados entre os participantes, uso generalizado de 

trajetórias 4D, uso do conceito de rotas preferenciais, homogeneização entre os processos 

estratégicos e táticos, entre outras, e podem requerer alguns anos para serem implementadas. 

No momento presente da aviação global, seria extremamente difícil elaborar um modelo de 

intercâmbio de informação que acomodasse todas essas mudanças, entretanto elementos iniciais 

estão disponíveis no modelo FIXM, o qual também irá evoluir à medida que os elementos do 

FF-ICE se materializem. 
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3.6.4 VIGILÂNCIA 

3.6.4.1  O domínio de informação Vigilância inclui as informações que descrevem a posição e 

outras variáveis relevantes (velocidade, por exemplo), refletindo o estado momentâneo das 

aeronaves. Este domínio, apesar de ser citado como um dos domínios possíveis dentro do 

SWIM, não está claramente definido e, principalmente, não está clara sua distinção em relação 

ao domínio Flight and Flow. Assim, ainda não foi criado um modelo de intercâmbio de 

informação para este domínio que esteja de acordo com o AIRM. Provedores comerciais de 

informação de vigilância1 utilizam formatos proprietários que ainda não foram 

compatibilizados com o AIRM, porém essas fontes de dados têm sido cada vez mais utilizadas 

no Brasil e no mundo e acredita-se que num futuro próximo precisarão, de alguma maneira, ser 

consideradas parte integrante do SWIM. Uma situação paralela já existe com o produto de 

dados da FAA denominado TFMData, que provê dados de vigilância e também não tem 

compatibilidade demonstrada com o AIRM. 

3.6.4.2  Como essas questões claramente transcendem o ATM Nacional, respostas devem ser 

elaboradas em âmbito global. Porém, é importante que o desenvolvimento do SWIM no Brasil 

esteja preparado para acomodar essas evoluções quando essas questões entrarem na ordem do 

dia. Outra questão potencialmente importante é a sobreposição entre os domínios de Flight and 

Flow e vigilância, pois a implementação do conceito FF-ICE exige as posições correntes das 

aeronaves, no entanto não deixa claro se as posições e variáveis de estado correntes fazem parte 

ou não do domínio Flight and Flow. 

                                                 
1 FlightAware e FlightRadar24, por exemplo. 
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4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1  As sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas por 

intermédio dos endereços eletrônicos http://publicacoes.decea.intraer/ ou 

http://publicacoes.decea.gov.br/, acessando o link específico da publicação. 

4.2  Os casos não previstos nesta Diretriz serão submetidos ao Exmo. Sr. Diretor-Geral do 

DECEA. 

  



46/51  DCA 351-5/2019 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Concepção 

Operacional ATM Nacional: DCA 351-2. Rio de Janeiro, 2008. 

______. Diretriz para a Implantação do Projeto Gestão de Informações Aeronáuticas do 

SISCEAB – Projeto AIM-BR: DCA 351-3. Rio de Janeiro, 2009. 

CANADÁ. Organização da Aviação Civil Internacional. Conceito Operacional ATM Global 

(GATMOC): Doc. 9854. Montreal, 2005. 

______. Gerenciamento de Tráfego Aéreo: Doc. 4444. Montreal, 2016. 

______. Manual sobre Requisitos do Sistema ATM: Doc. 9882. Montreal, 2008. 

______. Manual sobre o FF-ICE: Doc. 9965. Montreal, 2012. 

______. Manual sobre o Conceito SWIM: Doc. 10039. Montreal, 2015. 

______. Plano Global de Navegação Aérea 2016- 2030 (GANP): Doc. 9750. Montreal, 2016. 

______. Procedimentos para Serviços de Navegação Aérea – Gerenciamento de Informação 

Aeronáutica (PANS-AIM): Doc. 10066. Montreal, 2018. 

 



DCA 351-5/2019   47/51 

 

Anexo – Flight and Flow Information for a Collaborative Environment (FF-ICE) 

Visão geral 

O FF-ICE: 

– é definido pela OACI (Doc. 9965) como: “Informação de voo e fluxo 

necessária para a coordenação, gerenciamento e notificação de voos entre membros da 

Comunidade ATM em um ambiente colaborativo previsto no Conceito Operacional ATM 

Global”. 

– pode se referir tanto a uma instância única (um voo individual) como a um 

agrupamento de voos (cada um com sua própria informação de voo no FF-ICE). Concentra-se 

nas necessidades globais de compartilhamento de informações de voo, mas também atende às 

necessidades regionais e locais. 

– é limitado ao compartilhamento de informações de voo entre membros da 

Comunidade ATM. O processo se inicia com a apresentação dessas informações pelos usuários 

do espaço aéreo e termina com o arquivamento das informações relevantes após o voo.  

– suporta todos os componentes do GATMOC (Doc. 9854) que exigem 

informações de voo: Balanceamento de demanda e capacidade (DCB), gestão de conflitos 

(CM), gerenciamento da prestação de serviço (SDM), organização e gestão do espaço aéreo 

(AOM), operações de aeródromo (AO), sincronização de tráfego (TS) e operações do usuário 

do espaço aéreo (AUO). Constitui a base necessária para os sistemas ATM mais avançados e 

para o desenvolvimento do gerenciamento de trajetória quadridimensional (4D). 

– representa a evolução do plano de voo OACI atual2 para um mecanismo de 

processos e informações específicas de voos necessário para suportar o Conceito Operacional 

ATM Global. O FF-ICE utilizará e fornecerá informações a outros domínios de informação, 

tais como: informação aeronáutica, informação meteorológica e vigilância. 

                                                 
2 O formato de plano de voo atualmente adotado pela OACI é o denominado FPL2012. 
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Continuação do Anexo – Flight and Flow Information for a Collaborative Environment 

(FF-ICE) 

 

Aspectos de implementação 

● O FF-ICE será o principal facilitador para acomodar operações baseadas em trajetória 

(TBO)3 entre Operadores e PSNA. Por intermédio do FF-ICE serão definidos os requisitos 

de informação para suporte ao planejamento de voo, gerenciamento de fluxo e 

gerenciamento de trajetória. Ao todo, prevê-se que o FF-ICE substituirá o atual formato de 

plano de voo, bem como o mecanismo de Aplicação de Comunicação de Dados entre 

Órgãos ATS (AIDC) atualmente utilizado, suportando vários intercâmbios de dados e 

informações relacionados a voos. 

● O intercâmbio de dados e informações de voo e fluxo através do FF-ICE destina-se a ajudar 

no intercâmbio de informações integradas da situação do gerenciamento de tráfego aéreo 

passado, presente e futuro. Essa troca de informações permitirá uma melhor tomada de 

decisão colaborativa entre os stakeholders ATM envolvidos em toda a operação de um voo, 

ou seja, gate to gate, facilitando, assim, as operações de trajetória em 4D. 

● O FF-ICE fornece definições de elementos de dados globalmente padronizadas, além dos 

mecanismos para o seu intercâmbio. Todas as informações relacionadas aos voos estarão 

incluídas no FF-ICE e serão intercambiadas utilizando-se o formato de dados FIXM sobre 

o SWIM. 

Benefícios do FF-ICE 

● O FF-ICE é um elemento chave para TBO e permitirá que o PSNA acomode melhor a 

necessidade do operador em reduzir os custos operacionais ou aumentar a previsibilidade 

de chegadas e saídas através da coordenação da trajetória. 

                                                 
3 O GATMOC (Doc. 9854) identifica algumas mudanças significativas à medida que o sistema ATM avança para 
a visão conceitual. Uma dessas mudanças constitui o conceito de Operações Baseadas em Trajetória (TBO): “O 

ATM considera a trajetória de um veículo aéreo tripulado ou não tripulado durante todas as fases de voo e gerencia 
a interação dessa trajetória com outras trajetórias ou perigos para alcançar o resultado ideal do sistema, com desvio 
mínimo da trajetória de voo solicitada pelo usuário, quando possível.” 
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Continuação do Anexo – Flight and Flow Information for a Collaborative Environment 

(FF-ICE) 

 

● O FF-ICE conterá uma ampla gama de dados que podem suportar as evoluções de 

automação do ATM com novas tecnologias, contribuindo para a gestão da capacidade do 

espaço aéreo e a melhoria na flexibilidade de planejamento e execução do voo. 

● Com o FF-ICE, os PSNA terão acesso a informações de voo detalhadas, permitindo-lhes 

melhorar a gestão da capacidade do espaço aéreo. 

● O FF-ICE facilitará uma coordenação mais adequada entre os operadores e os ACC, a fim 

de manter a eficiência de voo, apoiando o rerroteamento a bordo em função das restrições 

climáticas e do espaço aéreo. 

Pontos Críticos 

● As restrições de capacidade do espaço aéreo atual e de flexibilidade podem continuar a 

restringir os operadores de aeronaves de receberem trajetórias preferenciais e reduzir o 

benefício potencial do FF-ICE, até que tais restrições possam ser removidas ou reduzidas, 

com a implementação de procedimentos avançados ATM. 

● A ausência de informações MET e AIS adequadas, pontuais e precisas que possam 

alimentar os sistemas de planejamento de voo afeta a confiabilidade das informações 

recebidas pelo PSNA e, portanto, não contribuem para um gerenciamento de demanda e 

capacidade mais preciso. 

● Espera-se que o FF-ICE não seja inicialmente obrigatório, pelo que será necessária uma 

transição gradual com base em condições que irão beneficiar tanto os PSNA como os 

operadores. Provavelmente não haverá uma única data de transição, criando um misto de 

PSNA capazes e não capazes. O modo misto aumentará a carga de trabalho para os PSNA 

ou operadores de aeronaves. Na falta de padronização, os operadores podem precisar 

fornecer tanto planos de voo ICE como planos legados, ou, ainda, dar andamento aos planos 

de voo herdados, o que exigiria que os PSNA estabelecessem um método para transferir as 

informações para o modelo FIXM e vice-versa. 
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Impacto para os operadores de aeronaves 

● O FF-ICE exigirá que os operadores enviem informações adicionais de voo como parte de 

seu plano de voo, como trajetória detalhada (informações aprofundadas da malha de voos), 

desempenho da aeronave (decolagem / pouso / subida / descida / peso), além do que é 

atualmente exigido. 

● O requisito de informação do FF-ICE (mandatório e opcional) exigirá que uma companhia 

aérea atualize seu sistema de plano de voo e a capacidade de intercâmbio de informações 

mais detalhadas entre outros sistemas da empresa, como controle de desempenho e carga. 

● O intercâmbio de informações do plano de voo seria iniciado antes da operação atual, que 

é de uma a três horas antes do horário programado de decolagem (STD), e poderia começar 

mais de 24 horas antes que a STD, exigindo um maior nível de automação. 

● Para suportar o conceito FF-ICE e TBO, um maior nível de automação de FPL será 

necessário, incluindo a otimização de rota dinâmica em tempo real, gerando a necessidade 

de modificações profundas no processo e nos procedimentos para Despachantes e Pilotos. 

●  Recursos de alto nível de compartilhamento de informações para/do Centro de Operações 

de Voos dos Operadores de Aeronaves, por meio de sistemas como o EFB com a banda 

larga da cabine, podem ser necessários para suportar o FF-ICE no contexto do TBO. 

Considerações de Implantação do FF-ICE 

● O FF-ICE poderá fornecer informações precisas do plano de voo ao ATFM para um 

gerenciamento de fluxo otimizado. No entanto, o benefício poderá ser limitado pela 

capacidade do espaço aéreo e pelas capacidades do PSNA. Para maximizar seu benefício, 

será necessária uma mudança dinâmica e apropriada da gestão do espaço aéreo e das 

melhorias na capacidade instalada ATM, que farão uso das informações do plano de voo. 

● O SWIM e os serviços de informações SWIM relevantes, fornecendo informações 

oportunas e de boa qualidade para AIS, MET e ATM, devem estar disponíveis para 

assegurar a capacidade pretendida de operação através do FF-ICE. 
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● Os requisitos de cruzamentos de limites de FIR ou as restrições de rota de sobrevoo 

limitariam as flexibilidades das trajetórias e diminuiriam o benefício do FF-ICE. Essas 

limitações estruturais devem ser reduzidas para maximizar o benefício do FF-ICE. 

● As informações necessárias para apoiar o FF-ICE devem ser avaliadas com base em uma 

análise do custo-benefício (para fornecer informações adicionais e retorno de eficiência do 

uso ATM da informação). As partes interessadas devem procurar fontes de dados 

alternativas disponíveis no ambiente atual. 

● Um plano de transição adequado do plano de voo atual para o FF-ICE é necessário para 

garantir que os principais fluxos de tráfego regionais sejam capturados na implementação 

inicial para maximizar a eficiência e minimizar a carga de trabalho. 

● Procedimentos e processos de backup de contingência devem ser desenvolvidos como parte 

do padrão global (por exemplo, falha SWIM, incluindo infraestrutura e serviços SWIM ou 

outros casos de ameaças à segurança cibernética de grande porte). 


