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 R E S U M O 
 

Propõe-se no presente trabalho analisar, por meio de simulação, a carga de trabalho dos 

controladores de tráfego aéreo do Controle de Aproximação de Brasília (APP-BR) em seis 

diferentes cenários de sua área. Para tanto, utiliza-se o software RAMS Plus, ferramenta 

computacional especialmente desenvolvida para operações em espaço aéreo e lado aéreo dos 

aeroportos. 

O escopo da análise foi montado para as operações no espaço aéreo que apresentam origem 

ou destino no Aeroporto Internacional de Brasília (Juscelino Kubitscheck). 

Os quatros primeiros cenários abordados, chamados de iniciais, apresentam configurações 

de trajetórias de vôo distintas realizadas em dois tipos de setorização (Norte/Sul e Leste/Oeste), 

cada um deles com dois setores.  

Após a análise dos cenários iniciais, foi criada uma nova situação com o intuito de avaliar a 

carga de trabalho dos Controladores num momento futuro onde deverá haver maior demanda do 

Tráfego Aéreo. No cenário proposto, o tráfego foi acrescido em 30% (trinta por cento) em 

relação aos primeiros.. Assim, incrementou-se um terceiro setor, não utilizado nas primeiras 

situações, buscando verificar a eficácia da divisão do controle do espaço aéreo na redução da 

carga de trabalho ora estudada. 

Além da análise de carga de trabalho, foram abordadas outras questões de relevância no 

planejamento do espaço aéreo como: potenciais conflitos, número de aeronaves controladas 

simultaneamente, tempo de vôo, e, custo de combustível em cada cenário.  

 
 
 
 
 
Palavras-chave: carga de trabalho, ATC, simulação, Brasília 
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 A B S T R A C T 

The goal in the present work is to analyze, through simulation, the Controllers' workload of 

Brasília Approach Control (APP-BR) in six different scenarios of Brasília Terminal Area. Using 

RAMS Plus software, it was especially developed for air traffic analysis.   

The mark of the analysis was set up for the operations in the air space with origin or 

destiny in the International Airport of Brasília (Juscelino Kubitscheck).   

The four first approached models, calls of initials, present configurations of paths of 

different flight and two types (North/South and East/West), each one of them with two sections.    

After the analysis of the initial models it was proposed to the model that increases by 30 

percent the number of traffic, starting from the initial model that presented smaller workload. 

This model had the objective of analyzing the behavior of the Controllers’ workload in a future 

situation.   

Finally, the last model presents the increment of a third section and search to evaluate the 

effectiveness of the division of the air space in a larger number of sections.   

Additionally to the analysis of workload, subjects of great relevance in the planning of the 

air space were analyzed,  as number of possible conflicts and aircrafts controlled simultaneously, 

time of flight and cost of fuel in each model. 

 

 

 

Palavras-chave: workload, ATC, simulation, Brasília 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Motivação 

A aviação no mundo evoluiu muito nos últimos anos. Em termos tecnológicos, aeronaves 

cada vez maiores, mais pesadas e velozes cruzam os continentes. Em termos econômicos, o uso 

desse meio de transporte tem ficado cada dia mais acessível a mais usuários. Acompanhando 

esse desenvolvimento, o controle de tráfego aéreo vem se aprimorando a fim de promover um 

serviço seguro, ordenado e com a máxima fluidez, visto que um controle eficiente influencia 

inclusive o fator econômico da aviação. 

Desde os primórdios do controle não-radar até o emprego de técnicas que utilizam a 

navegação por satélite, muitas fases foram consolidadas no controle de tráfego aéreo. A Figura 1 

ilustra os diversos recursos de navegação possíveis na cabine de comando de uma aeronave 

moderna, como o radar meteorológico, informações provenientes de satélites, computador de 

bordo, equipamentos de comunicação e navegação de última geração. 

 
Figura 1 ‐ Cabine de comando do Boeing 737‐700. Fonte: Wikipédia (2007) 

Porém, o gerenciamento e a aplicação de novas tecnologias no espaço aéreo devem ser 

feitos com embasamento científico, procurando minimizar a possibilidade de falhas no Sistema. 

Além da segurança, que é o pilar principal que norteia a atividade de controle de tráfego aéreo, a  
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busca por rotas e procedimentos que tragam a redução de custos para os usuários deve ser uma 

meta constante.  

O gerenciamento do uso do espaço aéreo com normas internacionais da OACI 

(Organização de Aviação Civil Internacional) bem definidas, o controle de trafego aéreo efetivo 

e a infra-estrutura de solo são questões fundamentais para a sustentação e a segurança do 

desenvolvimento do Transporte Aéreo. As operações que envolvem os vôos das aeronaves são 

minuciosamente planejadas. Existe uma preocupação buscando o melhor gerenciamento do 

tráfego aéreo voltado para a segurança da aeronave ao longo de toda a rota que será percorrida.  

Durante a fase de planejamento do vôo são feitas coordenações entre os órgãos de controle 

de tal forma que quando o avião estiver pronto para decolar, todos já estarão a postos para 

recebê-lo em cada setor que compõe o espaço aéreo até o aeroporto de destino. Para atender a 

crescente demanda de vôos é preciso quebrar antigos paradigmas partindo-se em busca de 

caminhos claros e precisos para reconstrução e planejamento de novas estruturas e modelos. 

A infra-estrutura aeroportuária precisa ser adequada para essa nova concepção. Já o uso do 

espaço aéreo necessita ser bem planejado. O gerenciamento dos vôos nos horários de maior pico 

e a implementação de rotas que permitam maior fluidez nos aeroportos mais movimentados são 

algumas das estratégias possíveis. 

No Brasil, a situação de caos instalada com a conhecida crise do “Apagão Aéreo”, iniciada 

após 29 Setembro de 2006, data do trágico acidente entre os vôos de prefixos GOL1907 e 

N600XL, mostrou claramente que a carga de trabalho do controlador de tráfego aéreo (daqui 

por diante simplesmente chamado de Controlador) também constitui um fator de extrema 

importância no gerenciamento do espaço aéreo. 

Desta forma, um órgão de controle deve estar suficientemente equipado de material 

humano para cumprir sua missão de controle, vigilância e informação de tráfego, sob o risco de 

restringir não somente a fluidez das aeronaves, como também degradar a própria segurança 

destas. 
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 Neste contexto, a simulação aplicada ao gerenciamento de tráfego aéreo e orientada na 

análise e busca de alternativas na circulação aéreaé de fundamental importância para que as 

regras do controle de tráfego aéreo, bem como os demais fatores relacionados ao gerenciamento 

do espaço sejam testados. Assim, a garantia de adequados níveis de segurança dos usuários e a 

promoção de uma melhor utilização do espaço aéreo e da infra-estrutura dos aeroportos podem 

ser alcançadas. 

No que tange ao transporte aéreo, atualmente, há uma demanda cada vez mais exigente 

quanto à abrangência do serviço prestado e uma evolução tecnológica global que está em ritmo 

muito acelerado. Assim, para acompanhar esse novo nível de exigência operacional são 

necessários estudos científicos e pesquisas aprofundadas que possam descrever os vários 

cenários dessa situação, e, que possam analisar possíveis situações futuras a fim de se antecipar 

ao problema.  

Os campos de análise operacional e gerencial de aeroportos são diversos e subdivididos em 

tantos outros setores. Cada item da operação aeroportuária, como espaço aéreo, pistas, pátios e 

terminais, pode ser subdividido em subsistemas para facilitar a análise e o entendimento. Após 

esse processo, todas as partes devem se juntar para então formarem um grande sistema.  

No gerenciamento do transporte aéreo, todos os setores funcionam em conjunto e 

sincronizados, portanto, para pesquisá-los é necessário ter uma visão também do todo, buscando 

identificar cada elemento que compõe a CAG (Circulação Aérea Geral). 

Diante de novas demandas e do aparecimento de tecnologias capazes de aumentar a 

segurança e a capacidade do sistema tráfego aéreo é imprescindível o investimento em estudos 

que busquem maior entendimento deste sistema e possam avaliar sua operação. Assim, por meio 

de ações fundamentadas pretende-se evitar o aparecimento de “gargalos” que prejudiquem a 

fluidez da malha aérea brasileira. 

Com o crescimento do transporte aéreo no Brasil, problemas como atrasos nos vôos, 

ineficiência do ATC (Air Traffic Control) e geração de custos não esperados têm sido freqüentes 

nos últimos meses. Segundo pesquisas, sabe-se que o crescimento da aviação está diretamente 

relacionado com o incremento dos setores da economia, PIB e taxa cambial (Oliveira, 2005).  
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 O Brasil tem apresentado uma taxa de crescimento positiva da economia, sendo 

esperada a continuidade no crescimento da aviação.  

A carga de trabalho dos controladores de tráfego aéreo tem sido destaque no cenário de 

crise que se instalou no setor e, em muitas situações, o fator limitante na fluidez do tráfego aéreo. 

Apesar da introdução de novas tecnologias e procedimentos, a carga de trabalho dos 

controladores de tráfego aéreo ainda será um limitante na capacidade do espaço aéreo 

(Majumdar & Polak, 2001). 

A capacidade do espaço aéreo não pode ser simplesmente definida pelo critério 

internacional de separação entre as aeronaves, baseado em suas performances. A experiência em 

áreas de alta densidade de tráfego mostra que uma medida segura de capacidade está baseada na 

carga de trabalho, que pode ser definida como o trabalho físico e mental realizado pelo 

Controlador na sua atividade de controle. 

A Figura 2 retrata uma rotina na operação dos aeroportos mais movimentados do Brasil, 

uma seqüência de aeronaves aguardando a autorização de decolagem, enquanto a pista ainda 

encontra-se ocupada. 

 
Figura 2 ‐ Seqüência de aeronaves no Aeroporto de Congonhas. Fonte: site airlines.net 
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 É, portanto, recomendável o desenvolvimento de ferramentas de análise e 

planejamento para que o controle de tráfego aéreo esteja preparado para suportar o inevitável 

crescimento da demanda do setor no Brasil. Os modelos de simulação são excelentes para 

representar sistemas que possuem um número muito grande de variáveis e com dinâmica muito 

complexa, caso em que a aplicação de modelos analíticos possui restrições (Chwif, 1999).  

Este trabalho faz uso da ferramenta de simulação aplicada a espaço aéreo RAMS Plus 

(Reorganize Mathematical ATC Simulator), que tem sido ao longo de anos amplamente utilizada 

em estudos do EUROCONTROL e também nos EUA (Labancová, 2004). 

 

1.2. Objetivo 

O principal objetivo do estudo é analisar a carga de trabalho dos controladores de tráfego 

aéreo utilizando-se para isso o software RAMS PLUS aplicado à Área de Controle Terminal de 

Brasília; bem como avaliar diferentes configurações de setorização e trajetórias de vôo e suas 

conseqüências na carga de trabalho dos Controladores. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado em nove capítulos. No Capítulo 2 encontra-se a revisão 

bibliográfica, onde são descritas as bases teóricas para o desenvolvimento do trabalho. Este 

capítulo é composto pelas revisões sobre o controle de tráfego aéreo, carga de trabalho dos 

controladores de tráfego aéreo, planejamento de pessoal ATC e o uso de técnicas de simulação 

no ATC .  

O Capítulo 3 trata dos princípios que norteiam o controle de tráfego aéreo, com suas regras 

de separação, órgãos de controle e seus serviços. 

No Capítulo 4, a carga de trabalho no controle de trafego aéreo é detalhada com suas 

principais atividades e relações. Também são discutidos os fatores que causam maior impacto na 

carga de trabalho conforme algumas pesquisas desenvolvidas na área. 
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 No Capítulo 5 desenvolve-se uma descrição do objeto em estudo, a Área de Controle 

Terminal de Brasília, apontando algumas de suas características e demais aspectos como a 

setorização da área terminal e o Aeroporto de Brasília. 

O Capítulo 6 descreve a ferramenta de simulação RAMS Plus, abordando suas 

características principais, estrutura dos dados, aplicação da carga de trabalho e outras 

potencialidades da ferramenta. 

O Capítulo 7 aborda a metodologia utilizada para confecção dos cenários, as demandas 

relacionadas ao movimento de aeronaves, regras de utilização das pistas, rotas e restrições 

definidas.  

O Capítulo 8 trata da análise dos resultados das simulações, comparando as cargas de 

trabalho observadas nos diferentes cenários e indicando as melhores opções de configuração dos 

setores sob o ponto de vista operacional. Também são analisados valores de grande relevância no 

planejamento do espaço aéreo como o número de conflitos e o número de aeronaves controladas 

simultaneamente, tempo de vôo e custo de combustível em cada cenário. 

No Capítulo 9 são apresentadas as conclusões do trabalho, abrangendo uma visão geral do 

que foi realizado e sugerindo propostas de extensão em trabalhos futuros, além de abordar 

algumas dificuldades e limitações encontradas na realização da pesquisa. 

Finalizando, encontram-se nos Anexos algumas informações acerca do trabalho com as 

simulações e os cenários com a série de arquivos do RAMS Plus, de onde foram originados os 

resultados obtidos na pesquisa e algumas informações adicionais. 
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 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O dicionário Aurélio traz a seguinte definição para a palavra simulação: 

“[simulas’äw] s.f. Ato ou efeito de Simular. Experiência ou ensaio realizado com o auxílio 

de modelos.” 

Simulação pode ser definida como a técnica de estudar o comportamento e reações de um 

determinado sistema através de modelos, que imitam na totalidade ou em parte as propriedades e 

comportamentos deste sistema em uma escala menor, permitindo sua manipulação e estudo 

detalhado.  

A simulação pode ser definida sob vários aspectos e percepções. No entanto, dentro da 

literatura acadêmica, algumas merecem destaque pela profundidade e fundamentação: 

Segundo (Naylor, 1966), a simulação retrata a operação de um modelo ou algo similar, que 

constitui uma representação deste sistema ou organismo. O modelo é sensível a manipulações 

que seriam impossíveis, muito caro ou de execução impraticável nas entidades que representam. 

A operação do modelo pode ser estudada e, a partir daí, propriedades relacionadas com o 

comportamento do sistema real, ou de seus subsistemas, podem ser inferidas.  

Conforme (Shannon, 1975), a simulação consiste no processo de elaborar um modelo de 

um sistema real e conduzir experimentos com esse modelo, tendo como propósito a compreensão 

do comportamento do sistema ou a avaliação de diversas estratégias (dentro do limite imposto 

por um critério ou conjunto de critérios) para a operação do sistema. Law et. al (1991) define 

como sendo a técnica empregada na análise numérica de modelos a partir de dados coletados 

para estimar as reais características do sistema. 

Um bom exemplo de simulação é aquele usado na indústria aeronáutica, onde a 

aerodinâmica dos aviões em projeto é testada em túneis de vento através de pequenas maquetes 

que apresentam o mesmo formato do avião, ou seja, é o “modelo” do avião real. Esta técnica é 

aplicada, pois seria completamente inviável construir todo o avião e tentar fazê-lo voar com 

pilotos de prova. A perda de vidas e investimentos seriam enormes e certamente nossos aviões 

não seriam como hoje os conhecemos se não fosse usada a simulação. 
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 Segundo (Feitosa, 2000), a evolução vertiginosa da informática nos últimos anos tornou o 

computador digital um importante aliado da simulação com o objetivo de otimizar o 

processamento numérico necessário à análise dos modelos. Esses, na medida em que se tornam 

mais eficientes e disponíveis, têm contribuído para a disseminação das técnicas de simulação, 

que, nos anos 90, já ocupavam a segunda posição entre as técnicas mais utilizadas pelos 

estudiosos da área de Pesquisa Operacional (Hillier et al., 1999). 

A simulação por computador é usada nas mais diversas áreas, citando como exemplos as 

análises de previsão meteorológica, treinamento de estratégia para militares e pilotagem de 

veículos ou aviões. Até mesmo o estudo aerodinâmico, antes feito por maquetes, pode ser 

realizado agora pelo computador. 

Isso é possível pois o computador é alimentado com as propriedades e características do 

sistema real, criando um ambiente “virtual”, que é usado para testar as teorias desejadas. O 

computador efetua os cálculos necessários para a interação do ambiente virtual com o objeto em 

estudo e apresenta os resultados do experimento no formato desejado pelo analista. 

Conforme (Chwif, 1999), em uma simulação, é construído um modelo lógico-matemático 

que representa a dinâmica do sistema em estudo. Este modelo normalmente incorpora valores 

para tempos, distâncias, recursos disponíveis e outras características observáveis do sistema. 

Através de programas específicos de simulação, esta modelagem é feita visualmente com objetos 

orientados à simulação e com o auxílio de janelas para entrada de dados e definição de 

parâmentros, não necessitando serem digitados comandos na lógica (programação). 

Ao modelo são anexados dados sobre o sistema. Somando-se os dados e o modelo lógico-

matemático, teremos uma representação do sistema no computador. Com esse sistema podemos 

realizar vários testes e coletar dados de resultados que irão mostrar o comportamento do sistema 

bem próximos do real. 
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 De forma sucinta, estes são os passos de uma simulação, na maioria dos casos: 

• É realizado um estudo sobre o comportamento do sistema a ser simulado, coletando-se as 

informações de tempo necessárias;  

• O modelo é construído no simulador e alimentado com os tempos coletados na etapa 

anterior;  

• O simulador é acionado para fazer funcionar o modelo e gerar resultados sobre o seu 

comportamento;  

• Estes resultados são analisados e, baseado nas conclusões, novas mudanças são feitas no 

modelo para aperfeiçoar o processo. Neste ponto, retorna-se para a etapa 3, gerando 

novos resultados.  

Os passos acima descritos compõe o ciclo de vida de uma simulação e devem ser repetidos 

até que o modelo se comporte de forma satisfatória. A Figura 3 proposta por Chwif (1999) 

mostra o ciclo de vida da simulação: 

 
Figura 3 ‐ Ciclo da simulação. Fonte: Chwif, 1999 
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 Como se trata de uma réplica fiel do sistema original, os resultados obtidos pelo modelo 

serão válidos também para a situação real. A simulação é uma das mais poderosas ferramentas de 

análise disponíveis para os responsáveis por projeto e operação de processos complexos ou 

sistemas. Em um mundo de crescente competitividade, a simulação se tornou uma ferramenta 

muito poderosa para planejamento, projeto e controle de sistemas.  

Simuladores que trabalham com valores médios ou usam os próprios valores coletados do 

sistema como dados de entrada, são denominados Determinísticos.A desvantagem de se simular 

um sistema com dados determinísticos é que, no caso de valores médios, não se consegue 

observar ou considerar o impacto individual que cada valor do dado provoca no sistema, e isto 

pode ser bastante significativo. 

No caso de se usar os próprios valores coletados, o resultado é melhor, mas restrito apenas 

ao número de coletas. Quando os dados terminam, a simulação é obrigada a recomeçar do 

primeiro valor, entrando em uma repetição que acabará gerando resultados bastante idênticos aos 

do período anterior. Outro inconveniente é que as ocorrências (como quebras ou sobrecargas) 

serão reproduzidas no sistema sempre da mesma maneira, sem a variação que é observada no 

sistema real. Isto pode ocultar do analista diversas situações que, na prática, ocorrem no sistema. 

Os simuladores Estocásticos são capacitados a imitar a aleatoriedade do sistema real 

através de distribuições probabilísticas, as quais representam matematicamente as chances de 

ocorrência de todos os valores possíveis para um determinado processo do sistema. Em conjunto 

com um sistema gerador de números aleatórios como o denominado Método de Monte Carlo, ou 

outros, os simuladores estocásticos permitem reproduzir o comportamento do sistema com todas 

as possibilidades e combinações, e sem limite no período de tempo desejado pelo usuário. 

Os métodos de simulação têm sido utilizados em diversas áreas, no planejamento de 

localização de instalações e roteirização de frotas, muitas vezes a exata descrição do problema é 

prioritária, dentro desta realidade, os métodos de simulação apresentam-se como eficientes 

ferramentas de suporte à decisão dos gestores (Ballou, 2006).  
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2.1. Modelos de capacidade 

Segundo (Santana, 2002), na investigação de determinado sistema, surgem duas 

alternativas iniciais a serem seguidas: realizar experimentos com o próprio sistema, ou com um 

modelo desse sistema. A realização de experimentos com o próprio sistema nem sempre é viável. 

No caso do espaço aéreo, por exemplo, intervir no sistema real geraria uma série de 

inconvenientes, incorrendo em elevados custos e atrasos, além de por em risco a segurança das 

operações.  

Se o próprio experimento em si já não seria algo simples de ser conduzido, mais difícil 

ainda seria reproduzi-lo repetidas vezes e sob exatamente as mesmas condições. No caso do 

modelo, diferentemente, as condições experimentais estão sob total controle de quem está 

realizando o experimento. O sistema, embora fictício, “pertence” ao analista (Feitosa, 2000). 

Relacionado à questão da capacidade do espaço aéreo, vários modelos foram propostos e 

desenvolvidos ao longo do tempo. Os modelos desenvolvidos são encontrados na literatura sob o 

enfoque de três grupos: 

Modelos Empíricos: são modelos simples, os quais geralmente se baseiam em extensas 

pesquisas de tráfego, dados experimentais, em determinados aeroportos, de onde se extraem 

tabelas e gráficos resultando assim nas análises para objeto de estudo. Apesar de superficiais, a 

maioria deles torna-se muito importante nas etapas de verificação e validação de modelos 

analíticos e de simulação, que possuem uma estrutura mais complexa. 

Modelos Analíticos: Os modelos analíticos encontram-se localizados em um nível superior aos 

modelos empíricos. Relacionam a capacidade do sistema aos atrasos, estimando-os, gerando 

resultados que obedecem a certas condições de contorno e intervalos de tempos. Assim como os 

modelos empíricos, podem ajudar na construção de modelos mais complexos, compondo blocos 

ou partes dos mesmos. 

 Dentro da abordagem de modelos analíticos, (Horonjeff & McKelvey, 1994) e (Kanafani, 

1983) apresentaram um conceito bem didático e simples de se analisar, definindo um modelo 

onde a capacidade de pista é inversamente proporcional ao tempo de separação (t), e que (t) pode 



 

30

 ser escrito como t = d / v, onde (v) é a velocidade de aproximação e (d) é a separação entre 

as aeronaves. 

Modelos de Simulação: são aqueles que, utilizando representações matemáticas e lógicas do 

mundo real, convertem parâmetros e dados de entrada em saídas que caracterizam o sistema em 

questão. Em síntese buscam retratar o comportamento real do sistema, prevendo-se 

conseqüências e resultados (Almeida, 1998). 

No ciclo de vida da simulação, já explorado na Figura 3, é apresentado em três etapas 

principais do processo, a concepção, a implementação e, por fim, a análise. É importante 

ressaltar que dentro da etapa de implementação o modelo deve passar por dois passos 

importantes, a verificação e validação.  

Conforme (Moser, 2007), a validação do modelo é necessária para torná-lo aplicável na 

prática. O grande objetivo desta etapa é verificar se os resultados produzidos pelo modelo são 

coerentes com a realidade das operações do aeroporto ou espaço aéreo simulado, por meio de 

métricas. É verificada a conformidade dos valores obtidos com aqueles observados na situação 

real, por meio de medições em campo, tais como atrasos, movimentação das aeronaves por hora, 

por pista, etc. 

A aderência do modelo às regras de gerenciamento de tráfego, tanto em espaço aéreo como 

em solo, é também validada. Esta etapa conta principalmente com o recurso de animação gráfica 

dos resultados, que pode ter sua velocidade controlada a fim de observar a movimentação em 

tempo real, acelerado ou retardado. A animação é uma ferramenta de auxílio à análise e não pode 

ser tomada por si só para esta tarefa. A animação ajuda a identificar os problemas (em geral os 

conflitos) que posteriormente devem ser resolvidos com ferramentas específicas, que consideram 

a lógica implementada para o gerenciamento de prioridades no solo e no espaço aéreo. 

As etapas de validação e verificação dos modelos propostos neste trabalho serão 

apresentadas mais adiante no item 7.2 deste documento. 
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 2.2. Simulação no ATC 

Os primeiros modelos de simulação de fluxo de aeronaves na área de movimento e espaço 

aéreo terminal de aeroportos foram desenvolvidos nos Estados Unidos no final dos anos 60, pela 

Federal Aviation Administration – FAA, com o objetivo de investigar os problemas associados a 

congestionamentos e atrasos nos aeroportos em decorrência do aumento substancial da demanda 

pelo transporte aéreo (Pereira, B. D. et al., apud Moraes, 2000). O ADSIM (Modelo de 

Simulação de Atrasos em Aeroportos) e o RDSIM (Modelo de Capacidade e Atrasos de Pistas) 

são dois exemplos.  

(Feitosa, 2000) aplicou o software ARENA com o objetivo de conceber, analisar e validar 

um modelo de simulação aplicável à análise operacional de terminais de passageiros de 

aeroportos regionais brasileiros. Na construção e verificação do modelo foram considerados 

elementos que caracterizam o sistema estudado em termos de layout físico, rotinas operacionais e 

perfil dos usuários.  

(Santana, 2002) avaliou a capacidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos através de 

diferentes cenários, que combinaram melhorias na infra-estrutura aeroportuária pela adição de 

uma terceira pista de rolagem e um terceiro terminal de passageiros. Este trabalho utilizou o 

software SIMMOD e abordou o problema sob três projeções de crescimento do tráfego (otimista, 

médio e pessimista) e trouxe importante contribuição no entedimento dos fatores que restringem 

as operações no aeroporto. 

(Húpalo, 2003) abordou a capacidade do espaço aéreo na Área de Controle Terminal de 

São Paulo com a aplicação de cinco diferentes cenários que englobaram desde o espaço aéreo até 

as características de solo nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Este trabalho 

também foi realizado com o software SIMMOD, sendo os cenários construídos a partir da 

variação do mix de aeronaves em cada aeroporto e o incremento em 10, 20 e 30% no volume de 

tráfego. 

Entre as principais vantagens da simulação, pode-se citar (TransSolutions, 2000): 

Conceito básico de fácil entendimento; 

• Facilidade em se encontrar justificativas; 
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• Credibilidade; 

• Risco mínimo; 

• Flexibilidade na elaboração dos diversos modelos. 

Por sua vez, o processo de simulação conta também com algumas desvantagens, entre elas: 

• Incapacidade de gerar soluções ótimas por conta própria (modelo ruim trará resultados 

péssimos); 

• Grande demanda de tempo para o seu desenvolvimento; 

• Grande demanda de dados. 

A simulação aplicada ao tráfego aéreo pode ser dividida em dois principais enfoques; 

treinamento e planejamento. Em geral, a simulação aplicada ao treinamento dos Controladores é 

realizada em velocidade real com o objetivo de familiarizar os Controladores às rotas e 

procedimentos, bem como desenvolver a habilidade destes profissionais. 

A simulação aplicada ao planejamento pode ser realizada tanto em tempo real, como em 

tempo acelerado, difere do primeiro enfoque pela ênfase na análise dos diversos relatórios 

possíveis como carga de trabalho, densidade de tráfego, atrasos e outros. 

Na literatura internacional, a simulação em tempo real é conhecida como RTS – Real Time 

Simulation, já aquela realizada em tempo acelerado como FTS – Fast Time Simulation. 

(Majumdar et. al., 2005) destaca que melhores resultados podem ser obtidos a partir da 

combinação das duas modalidades de simulação. Neste estudo, apenas o conceito FTS será 

utilizado. 
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 A Tabela 1 traz uma comparação entre RTS e FTS, destacando as principais vantagens e 

desvantagens em cada modalidade de simulação aplicada ao ATC: 

Tabela 1 ‐ Comparação entre RTS e FTS ( Labancová, 2004) 

Fast Time Simulation Real Time Simulation 

1. Modelo baseado em simulação 

2. Não necessita de controladores 

3. Simulação ocorre por meio de um computador 
servido de um software 

Vantagens: 

1. Rápida avaliação de um grande número de 
combinações do espaço aéreo e tráfego  

2. Capacidade de simular áreas extensas e 
reduzidas (versatilidade) 

3. poucos recursos necessários 

Desvantagens: 

1. Limitada interação com o controlador 

 

 

 

 

Benefícios: 

1. Rápida avaliação de diversas combinações de 
setorização e estruturas de rotas 

2. Modificações podem ser introduzidas através de 
pequenas observações durante todo o período de 
observação 

 

 

1. Necessita de controladores e pseudo-pilotos 

2. Dependência do número de simuladores 

 

Vantagens: 

1. Possibilita experiência “hands on” para os 
controladores que podem avaliar os problemas 
com maior profundidade 

2. simulações realísticas produzem resultados 
qualitativos 

Desvantagens: 

1. Capacidade da simulação limitada à capacidade 
do simulador 

2. reduzido número de variáveis podem ser 
simuladas 

3. alto custo devido ao grande volume de recursos 
necessários 

Benefícios: 

1. Proporciona um exercício prático aos 
controladores dentro de um ambiente realístico 

2. Verifica resultados de Fast Time Simulator 

3. Estuda procedimentos, coordenações e tarefas 
em detalhes. 



 

34

 2.3. Simulação e carga de trabalho 

(Woodward & Small 2000) destacaram a relação entre a carga de trabalho dos 

Controladores e a Re-setorização Dinâmica, que consiste na busca de novas configurações de 

setores para um determinado espaço aéreo com o objetivo de equilibrar a carga de trabalho entre 

os seus setores. Neste trabalho foram elencados 6 fatores principais que geram uma re-

setorização com exemplos ocorridos no espaço aéreo americano; indisponibilidade de 

equipamento, mudanças climáticas, mudanças na configuração dos aeroportos, uso especial do 

espaço aéreo, volume de tráfego e mudança das trajetórias oceânicas. 

(Majumdar et. al., 2005) mostrou que uma avaliação confiável da carga de trabalho dos 

Controladores nos setores de um órgão de controle é extremamente importante, sobretudo em 

áreas de volume elevado de tráfego. Em seu estudo, Majumdar avaliou as metodologias 

empregadas em diferentes países da Europa e nos EUA para estimar a capacidade do espaço 

aéreo. Também discutiu a respeito do impacto que as novas tecnologias advindas do CNS/ATM 

na carga de trabalho dos Controladores, uma vez que algumas tarefas serão eliminadas. 

(Teixeira, 2007) avaliou a carga de trabalho dos controladores de tráfego aéreo da Área 

Terminal de São Paulo, área de maior volume de tráfego no Brasil. O estudo teve como foco a 

re-setorização dinâmica com o propósito de balancear a carga de trabalho. Este recente estudo foi 

o primeiro desenvolvido no Brasil que fez uso do simulador RAMS Plus. 

Atualmente, os principais ferramentas de análise da carga de trabalho para ATC são o 

SDAT, o TAAM, o RAMS e o PUMA. A Tabela 2 traz as principais características destes 

modelos: 
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Tabela 2 ‐ Principais modelos de carga de trabalho ATC (Majumdar et. al., 2005) 

Quesitos SDAT TAAM RAMS PUMA 

Desenvolvedor FAA (USA) Preston Group-
Boeing EUROCONTROL NATS (UK) 

Tipo Analítico Simulação Simulação Simulação 

Fonte de dados 
das tarefas 

Inputs/Outputs dos 
dados de 

comunicação e 
observação de tarefas 

Tarefas baseadas na 
observação dos 

Controladores nos 
ATC Europeus 

Tarefas baseadas na 
observação dos 

Controladores nos 
ATC Europeus 

Análise das Tarefas 
Observáveis - OTA, 
incluindo defriefing 

cognitivo 

Controlador Planejador e Tático Tático Planejador e Tático 
Pode ser adaptado 
para Planejador e 

Tático 

Diferenciação 
do peso das 

tarefas 

Resolução de 
conflitos 

probabilística 

Detecção/resolução 
de conflitos por 

simulação 

Detecção/resolução 
de conflitos por 

simulação 

Possível considerar 
todas as tarefas 

realizadas - 
observáveis ou não 

Considera a varredura 
no setor e o 

planejamento das 
tarefas 

Considera algumas 
varreduras e 

planejamento de 
tarefas/ 

monitoramento 

Considera algumas 
varreduras e 

planejamento de 
tarefas/ 

monitoramento e boa 
coordenação de 

tarefas 

Excelente modelagem 
para aspectos 

cognitivos 

Uso e validação Somente nos EUA 
Forte validação do 

método na Alemanha 
e Suiça 

Espaço aéreo 
Europeu junto ao 

EUROCONTROL 

Validação em 
progresso 

Pontos fortes 

Necessita de poucas 
informações de 

manual SDAT. A 
carga de trabalho 

pode ser rapidamente 
mensurada em 

comparação aos 
métodos de simulação 

RTS e FTS 

Considerável 
adaptação pelo 

DFS/Alemanha, onde 
tem sido largamente 

utilizado na avaliação 
de capacidade. Boa 

detecção e resolução 
de conflito 

Largamente utilizado 
e validado em 

diversas setorizações 
na Europa. Modelo 

flexível e 
relativamente de fácil 

uso. Equipe de 
trabalho ATC 

relativamente bem 
modelada e boa 

resolução de conflitos 
baseada nas regras do 

Espaço Aéreo 
Europeu 

Único modelo que 
considera aspectos 

cognitivos dos 
Controladores. 

Considera mais de 
uma tarefa 

simultaneamente. 
Tem sido usado como 

método 
complementar de 

análise 

Pontos fracos 

Muito limitado aos 
dados de gravação de 

comunicação. Não 
avalia todas as tarefas 
executadas. Não pode 

ser utilizado para 
planejamento de 
cenários futuros 

Simulações podem 
levar muito tempo. 

Elementos de 
Workload necessitam 

melhor definição. 
Aprimoramento  na 

calibração dos 
parâmetros. Não 
avalia aspectos 

cognitivos e 
considera apenas uma 

tarefa por vez. 

Não é apropriado 
para avaliação de 

aspectos cognitivos. 
Assume que duas 

tarefas não podem ser 
executadas 

simultaneamente. 

Método OTA de 
difícil avaliação. 

Qualquer mudança na 
base de dados 

necessita de uma 
nova simulação em 
tempo real. Não se 
encontra totalmente 
validado para o uso 
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Dentre as ferramentas de simulação utilizadas para planejamento de tráfego aéreo, o 

software RAMS Plus tem sido utilizado como a principal ferramenta de auxílio à tomada de 

decisão no EUROCONTROL e em estudos nos EUA, Ásia e Índia. O RAMS Plus conta com 

mais de dez anos no mercado, sendo submetido a várias melhorias em suas versões. As 

características apresentadas  na Tabela 2 mostram que o software possibilita boa análise de 

workload e outras importantes aplicações.  

O software RAMS Plus foi escolhido no presente trabalho por duas razões principais. Em 

primeiro lugar, apesar da larga utilização do software pelo mundo, até o início da pesquisa não 

havia nenhum trabalho realizado no Brasil com uso desta ferramenta. Assim, vislumbrou-se a 

possibilidade de trazer o conhecimento do software para o cenário nacional. Outro fator 

determinante nesta escolha foi o apoio irrestrito do desenvolvedor, ISA Software, tanto na fase 

de liberação da licença acadêmica quanto no suporte ao usuário no decorrer da pesquisa.  
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 3. CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO 

 

3.1.  Estrutura do espaço aéreo 

O Comando da Aeronáutica, para fins dos serviços de tráfego aéreo, adota as Normas e 

Métodos Recomendados pela Organização de Aviação Civil Internacional - OACI, ressalvadas 

as restrições ou modificações apresentadas pelo Governo Brasileiro, sob a forma de "diferenças" 

(ICA 100-12, 2006). Assim, a responsabilidade do piloto procedente de outro país é atentar para 

as diferenças publicadas pela autoridade brasileira em relação às regras de tráfego aéreo e demais 

restrições/modificações apresentadas, por exemplo, qualquer diferença definida no espaço aéreo 

brasileiro.  

Os serviços de tráfego aéreo são prestados em todo o espaço aéreo que se superpõe ao 

território nacional, incluindo águas territoriais e jurisdicionais, bem como o espaço aéreo que se 

superpõe ao alto mar que tiver sido objeto de acordos internacionais. O Brasil é responsável pela 

prestação dos serviços de tráfego aéreo em uma área de aproximadamente 22 milhões de 

quilômetros quadrados. A Figura 3.1 mostra a área de controle sob responsabilidade dos 

controladores brasileiros: 

 
Figura 4 ‐ Espaço aéreo brasileiro. Fonte: ITA 
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As cinco áreas da Figura 4 são denominadas FIR – Região de Informação de Vôo, espaço 

aéreo de dimensões definidas, dentro do qual são proporcionados serviços de informação de vôo 

e de alerta. Acima do nível de vôo 245 (24.500 pés de altitude), o espaço é definido como 

Espaço Aéreo Superior e, abaixo deste nível como Espaço Aéreo Inferior. 

Os pilotos recebem o serviço de controle de tráfego aéreo em áreas específicas, os Espaços 

Aéreos Controlados, que geralmente, representam áreas com maior concentração de rotas ou nas 

proximidades de aeroportos de maior movimento. Dentro destas áreas os vôos IFR e VFR são 

controlados de conformidade com a classificação do espaço aéreo (classes A, B, C, D e E de 

espaços aéreos ATS). Os espaços aéreos estão definidos da seguinte forma: 

• Áreas Superiores de Controle (UTA) - compreendem as aerovias superiores e outras 

partes do espaço aéreo superior; 

• Áreas de Controle (CTA) - compreendem aerovias inferiores e outras partes do espaço 

aéreo inferior; 

• Áreas de Controle Terminal (TMA) - configuração variável indicada nas cartas e 

manuais publicados pelo DECEA; 

• Zonas de Controle (CTR) - configuração variável indicada nas cartas e manuais 

publicados pelo DECEA; e 

• Zonas de Tráfego de Aeródromo (ATZ) - configuração variável indicada nas cartas e 

manuais publicados pelo DECEA (para aeródromos controlados). 

Dentro da classificação do espaço aéreo brasileiro há, ainda, os Espaços Aéreos 

Condicionados, que são subdivididos em áreas Proibidas (SBP), Perigosas (SBD) ou Restritas 

(SBR), de acordo com sua utilização. Estas áreas são, em geral, menores em relação aos espaços 

aéreos controlados e, entre outras aplicações, são utilizadas para áreas de refinarias, presídios, 

treinamento de aeronaves militares e civis.  

Para efeito das responsabilidades, exigências e separações a serem empregadas, os espaços 

aéreos ATS são classificados e designados alfabeticamente, de acordo com o seguinte: 
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• Classe A: Somente vôos IFR são permitidos; todos os vôos estão sujeitos ao serviço de 

controle de tráfego aéreo e são separados entre si. 

• Classe B: São permitidos vôos IFR e VFR; todos os vôos estão sujeitos ao serviço de 

controle de tráfego aéreo e são separados entre si. 

• Classe C: São permitidos vôos IFR e VFR; todos os vôos estão sujeitos ao serviço de 

controle de tráfego aéreo; os vôos IFR são separados entre si e dos vôos VFR; os vôos 

VFR são separados apenas dos vôos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos 

outros vôos VFR e aviso para evitar tráfego quando solicitado pelo piloto. 

• Classe D: São permitidos vôos IFR e VFR; todos os vôos estão sujeitos ao serviço de 

controle de tráfego aéreo; os vôos IFR são separados entre si e recebem informação de 

tráfego em relação aos vôos VFR (e aviso para evitar tráfego quando solicitado pelo 

piloto). Os vôos VFR recebem apenas informação de tráfego em relação a todos os outros 

vôos (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto). 

• Classe E: São permitidos vôos IFR e VFR; apenas os vôos IFR estão sujeitos ao serviço 

de controle de tráfego aéreo e são separados dos outros vôos IFR; todos os vôos recebem 

informação de tráfego sempre que for possível; aeronaves VFR podem voar neste espaço 

aéreo sem autorização prévia e sem notificação. 

• Classe F: São permitidos vôos IFR e VFR; apenas os vôos IFR recebem serviço de 

assessoramento de tráfego aéreo; todos os vôos recebem serviço de informação de vôo, 

quando solicitado pelo piloto. 

• Classe G: Espaço aéreo no qual são permitidos vôos IFR e VFR, recebendo somente 

serviço de informação de vôo. 

Na prestação dos serviços de tráfego aéreos, Controladores e pilotos devem observar as 

normas e regulamentos estabelecidos na legislação em vigor. Diversas características são 

encontradas na prestação destes serviços como a utilização do Tempo Universal Coordenado 

(UTC), a emissão de autorizações e informações aos pilotos, o cumprimento de procedimentos 
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 em casos de emergência e em falha de comunicações e, até mesmo em caso de interferência 

ilícita. 

Os pilotos devem atentar para as diversas situações em que deverão emitir mensagens de 

posição e outras mensagens previstas, a fim de que seu vôo receba o acompanhamento adequado 

por parte dos Controladores. 

Por outro lado, os controladores devem estar atentos ao tipo de vôo que as aeronaves estão 

submetidas (IFR ou VFR), às separações devido à esteira de turbulência, restrições 

meteorológicas e outras questões que possam afetar a prestação dos serviços de tráfego aéreo. 

 

3.2. Órgãos de controle 

Os órgãos de controle de tráfego aéreo são responsáveis por gerenciar e controlar todo o 

tráfego de aeronaves no espaço e em terra, o Controle de Tráfego Aéreo (ATC – Air Traffic 

Control) busca garantir a segurança ao transporte aéreo, atendendo à sua demanda. A garantia da 

segurança, basicamente, consiste na manutenção dos parâmetros de separação previstos, podendo 

ser definidos em distância ou tempo, conforme os equipamentos disponíveis na realização do 

serviço de controle de tráfego aéreo. 

Os órgãos de controle são responsáveis por porções do espaço aéreo e pelos aeroportos, 

estas áreas somadas representam a grande área de cobertura do espaço aéreo mostrada na Figura 

4 Assim, em uma área específica há somente um órgão de controle responsável, não podendo 

existir a sobreposição entre áreas de controle (ICA 100-12, 2006). 

Os órgãos de controle responsáveis por grandes áreas ou aqueles que gerenciam volume 

elevado de tráfego são subdivididos em setores de controle, com o objetivo de possibilitar a 

execução das atividades de controle. Os setores são guarnecidos por um ou mais controladores, 

que são responsáveis pela segurança das aeronaves que evoluem dentro dos seus limites. De 

forma geral, os órgãos de controle tráfego aéreo estão divididos em três grandes grupos: 
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• Torre de controle - TWR, que é responsável pela separação das aeronaves no solo e 

gerencia a utilização da pista através das autorizações de pousos e decolagens, realiza o 

Serviço de Controle de Aeródromo; 

• Controle de Aproximação – APP, que é responsável pela transição das aeronaves entre a 

fase de cruzeiro e o pouso, na chegada e, no procedimento de subida até o vôo em 

cruzeiro após a decolagem, realiza o Serviço de Controle de Aproximação; 

• Centro de Controle de Área – ACC, que é responsável pelas aeronaves em rota, nas 

chamadas aerovias ou em áreas definidas de controle (superiores ou inferiores), realiza o 

Serviço de Controle de Área. 

A Tabela 3 mostra a relação entre os órgãos de controle e suas respectivas áreas: 

Tabela 3 ‐ Órgãos ATC 

Órgão Sigla Área  Característica 

Torre de Controle TWR ATZ 
Gerencia a utilização da pista (pousos e decolagens) e 
controla as aeronaves nas proximidades do aeródromo 

com contato visual 

Controle de 
Aproximação APP TMA/CTR 

Conduz as aeronaves para as diferentes rotas na 
decolagem e seqüencia as aeronaves para o pouso nos 

aeroportos 

Centro de Área ACC UTA/CTA Monitora as aeronaves nas aerovias e alimenta as 
áreas de controle terminal 

 

Torre de Controle de Aeródromo - TWR 

A finalidade principal do serviço de controle de aeródromo é gerenciar o fluxo de 

aeronaves na região do aeródromo, em vôo ou no solo, emitindo instruções, autorizações e 

informações para os pilotos em vôo, em operação de taxiamento ou em operações de pouso ou 

decolagem. Além das informações sobre os demais tráfegos evoluindo nas proximidades, os 

dados informados são basicamente direção e velocidade do vento, pista em uso, temperatura e 
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 pressão atmosférica e informações meteorológicas (Teixeira, 2007). A Figura 3.2 ilustra a 

área sob jurisdição de uma torre de controle: 

 
Figura 5 – Zona de trafego de aeródromo. Fonte: ITA 

As operações de pouso e decolagem constituem fases cruciais na operação das aeronaves. 

Nestas ocorre a transição entre o espaço e o solo. Uma pequena falha, como por exemplo, a 

autorização de ingresso de uma aeronave na pista em momento inadequado, pode provocar um 

acidente de grandes proporções. Cabe lembrar que o acidente com maior número de vítimas na 

história da aviação, em Tenerife nas Ilhas Canárias (março de 1977), aconteceu entre duas 

aeronaves sobre a pista de pouso e decolagem, com 583 vítimas fatais e 61 feridos (Wikipedia, 

2007). 

Devido à demanda de tráfego e a sua complexidade, o Serviço de Controle de Aeródromo é 

dividido em posições de controle distintas. Um aeroporto de grande movimento pode apresentar 

as seguintes posições de controle: 

• Torre: responsável pelas autorizações de pousos e decolagens, bem como as autorizações 

e instruções às aeronaves que se encontram nas proximidades do aeródromo; 

• Solo: responsável pelo controle de aeronaves, veículos e pessoas na área de pátios e 

taxiways, possibilita a operação segura das aeronaves na fase de taxiamento e dos 

diversos serviços de apoio no solo; 
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• Autorização: responsável pela coordenação das autorizações junto ao ACC e emissão 

aos pilotos, onde importantes informações como nível de vôo, aerovia, saída, freqüências 

dos órgãos e manobra após a decolagem são repassadas aos pilotos; 

• Assistente: posição operacional ativada eventualmente para auxiliar outra posição 

operacional nas tarefas inerentes ao controle de tráfego aéreo; 

• Coordenador: executa as tarefas de coordenação entre as posições operacionais da TWR 

e entre esta e os demais órgãos de controle envolvidos; 

• Supervisor: ativada para supervisionar as atividades das posições operacionais de uma 

TWR, sendo exercida por Controlador experiente na área. 

O Serviço de Controle de Aeródromo requer muita atenção por parte dos Controladores e, 

como mencionado anteriormente, abrange uma fase muito importante do vôo. As torres de 

controle de grandes aeroportos possuem equipamentos que auxiliam a prestação dos serviços, 

como repetidores radar conhecidos como TARIS – Sistema de Informação Radar de Área 

Terminal, câmeras de vídeo distribuídas em diferentes pontos do aeroporto e radares de solo. 

O Radar de solo é pouco utilizado nas torres do Brasil, apenas na Torre do Aeroporto 

Internacional de Guarulhos. Mesmo em aeroportos que apresentam grande incidência de 

nevoeiros e conseqüente redução de visibilidade como o de Curitiba e Porto Alegre, ainda não 

dispõem do radar de solo. Os outros dois equipamentos, TARIS e câmeras de vídeo são 

largamente utilizados e, segundo os próprios Controladores, representam importante auxílio na 

prestação do serviço de controle. 

Controle de Aproximação - APP 

O Controle de Aproximação (APP) é responsável por controlar o espaço aéreo da Área de 

Controle Terminal e da Zona de Controle. As TMA apresentam, em geral, configuração 

cilíndrica, com altura de 15.000 pés e raio de 80 km. Comparado a área dos ACC, as TMA são 

menores e as aeronaves nesta área estão sujeitas a maiores variações em altitudes e velocidades. 
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 A proximidade do aeroporto e a pequena extensão fazem com que estas áreas apresentem 

maiores concentrações de tráfegos se comparados à área dos ACC. 

As características acima definidas fazem da TMA uma complexa área de trabalho, onde os 

Controladores estão sujeitos a diversos cruzamentos e necessitam tomar decisões rápidas e 

precisas a fim de manter a segurança e a fluidez dos tráfegos. A Figura 6 mostra a área terminal 

sob responsabilidade de um APP. 

 
Figura 6 ‐ Área de Controle Terminal. Fonte: ITA 

Nas terminais de maior movimento, o equipamento radar representa um auxílio de grande 

importância para o incremento da capacidade do espaço aéreo. Pois, sem este equipamento, as 

separações entre as aeronaves são realizadas por tempos e segundo os estimados e reportes dos 

pilotos em posições específicas. O radar possibilita a diminuição das separações e conseqüente 

incremento da capacidade. 

Dentro de um APP, os controladores podem ocupar diferentes posições operacionais 

(Supervisor, Controlador de Setor, Assistente de Setor e Coordenador) divididas em setores. Esta 

setorização busca a divisão das tarefas dentro do órgão de controle e conseqüente incremento de 

capacidade, uma vez que, para áreas de tráfego intenso, a operação do órgão na configuração de 

único setor seria incapaz de atender a demanda. 

Os controladores de um APP são responsáveis por conduzir as aeronaves desde a sua 

decolagem aos diferentes pontos de início das rotas e transferência destas para o ACC. Por outro 

lado, também cuidam das aeronaves que ingressam na área terminal por diferentes pontos até sua 
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 aproximação final para o pouso e transferência para TWR. A Figura 7 ilustra a setorização 

de um APP hipotético e suas posições operacionais: 

 
Figura 7 ‐ APP hipotético. Fonte: Arquivo Pessoal 

Atualmente, o Brasil conta com 46 Controles de Aproximação, sendo 20 equipados com 

radar (DECEA, 2007). Os APP de maior movimento são o de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Brasília e Salvador. 

Centro de Controle de Área - ACC 

O ACC é responsável pela prestação do serviço de controle de tráfego aéreo aos vôos 

controlados nas áreas de controle (aerovias e outras partes do espaço aéreo assim definidas), a 

fim de prevenir colisão entre aeronaves e acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo. 

Em função da extensa área sob jurisdição, os ACC podem apresentar áreas sem cobertura radar, 

onde a separação aplicada é feita por meio de tempo e estimados de bloqueios de posições 

específicas. 

Um ACC tem jurisdição dentro de uma Região de Informação de Vôo, nas áreas de 

controle e nas áreas e/ou rotas de assessoramento contidas nessa Região de Informação de Vôo. 

Os APP e as TWR subordinam-se operacionalmente ao ACC responsável pela Região de 

Informação de Vôo em que estão localizados. Assim, os ACC executam o papel de 

gerenciamento macro dos vôos dentro de uma FIR, sendo responsáveis pela fluidez da malha 

dentro das cinco FIR brasileiras. 

Setor 3 

Console radar 
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 Os ACC coordenam com as torres, antes de cada decolagem, a rota nível de vôo e 

demais informações necessárias para a realização de um vôo. Somente após a autorização do 

Plano de Vôo, a torre de controle autoriza o acionamento de motor e táxi da aeronave. Após a 

decolagem da aeronave, o ACC recebe o tráfego do APP e monitora até o seu ingresso na área 

terminal do aeroporto de destino. 

Dentro da nova concepção de gerenciamento de tráfego aéreo, os ACC são responsáveis 

por iniciarem o seqüenciamento das aeronaves para as diferentes áreas terminais contidas em sua 

FIR de jurisdição. Esta necessidade acontece porque os APP possuem espaço restrito para efetuar 

o seqüenciamento na área terminal. Os procedimentos STAR relativos às áreas terminais mais 

movimentadas iniciam, em geral, na área do ACC alimentador. 

O ACC ocupa importante papel no ATC, sendo o principal responsável pelo ritmo das 

operações na FIR. Nos países mais desenvolvidos, os Controladores designados para os ACC 

são, em geral, mais experientes e recebem maior carga de treinamento que os designados para os 

APP e TWR. No Brasil esta prática não é observada, pois muitos Controladores são designados 

para os ACC sem qualquer experiência em APP ou TWR. 

Atualmente, o espaço aéreo brasileiro está dividido em cinco ACC: o ACC Amazônico, 

responsável por controlar o tráfego aéreo da região Norte; o ACC Recife, responsável por 

controlar o tráfego aéreo da região Nordeste; o ACC Atlântico, responsável pelos vôos que 

chegam e partem da Europa e África; o ACC Brasília, que controla o tráfego aéreo da região 

Centro-Oeste e, por fim, o ACC Curitiba, que fica responsável por controlar o espaço aéreo da 

região Sul.  

A Figura 8 proposta por Teixeira (2007), divide um vôo em oito etapas, identificando cada 

fase sob controle de um órgão ATC. A Torre é responsável pelas etapas 2 e 8, o APP pelas 

etapas 3, 4, 6 e 7, o ACC pela etapa 5. Assim, o percurso de uma aeronave desde a decolagem 

até o pouso é mapeado: 
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Figura 8 ‐ Fases do vôo (Teixeira, 2007) 

Teixeira dividiu as fases de vôo da seguinte forma: 

1 – Plano de Vôo; 

2 – Táxi/decolagem – deslocamento em solo; 

3 – Subida inicial; 

4 – Saída da Área Terminal; 

5 – Cruzeiro; 

6 – Aproximação Área Terminal; 

7 – Aproximação Final; e  

8 – Pouso/táxi – deslocamento em solo. 
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 4. CARGA DE TRABALHO DOS CONTROLADORES 

4.1. Dinâmica do controle de tráfego aéreo 

As tarefas desenvolvidas pelos Controladores dentro de um órgão de controle são diversas 

e definidas em função de fatores como o próprio órgão de controle (ACC, APP, TWR). No 

capítulo anterior os serviços foram detalhados e, bem como as características de cada etapa das 

tarefas desenvolvidas pelos Controladores. 

Dentro de um único órgão de controle, os setores e posições operacionais também 

possuem diferentes características. Como exemplo, dentro de um APP, os setores de alimentação 

são coordenados entre si a fim de que o tráfego seja entregue ao setor final já seqüenciado. Por 

sua vez, o setor final deve estar atento às últimas manobras da aeronave antes do pouso e 

monitorar sua altura em relação ao terreno e sua aproximação final. 

O nível de automação de um órgão de controle também interfere de maneira direta nas 

tarefas dos Controladores. Muitas tarefas são feitas automaticamente por meio de software como 

a transferência entre setores, correlação entre as etiquetas e os planos de vôo e outros. Estas 

características diminuem a carga de trabalho do Controlador e aumentam a capacidade de um 

setor. 

As tarefas em um setor de controle são divididas entre dois Controladores: o Tático e o 

Planejador. O Tático é o responsável pelo contato direto com os pilotos através de uma 

freqüência específica onde transmite as autorizações e instruções. Em geral, o Tático concentra 

suas atividades na comunicação, vigilância das aeronaves e resolução de conflitos.  

A definição de procedimentos como STAR e SID é de fundamental importância no 

incremento de segurança e diminuição da carga de trabalho dos Controladores. Por meio de 

cartas e procedimentos específicos, pilotos antecipadamente são orientados das etapas seguintes 

do seu vôo e Controladores são poupados de tomar decisões para separação das aeronaves, que 

em muitos casos podem requerer rápida atitude e levar a falha humana. As principais tarefas 

desenvolvidas pelo Tático no serviço de controle de aproximação radar são: 

• Contato inicial com o piloto na decolagem e no ingresso em seu setor; 
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• Vigilância radar na saída e chegada; 

• Transferência da ficha de progressão de vôo; 

• Transferência de comunicação para outro setor ou órgão de controle; 

• Instruções de proa, nível, redução de velocidade, espera e outras; 

• Instruções para o seqüenciamento das aeronaves 

• Informações sobre as condições do aeroporto e da rota; 

• Informação sobre tráfegos na proximidade da aeronave e avisos para evitá-los; 

• Vetoração final para aproximação; e 

• Encerramento do plano de vôo. 

O Planejador é o responsável pelas coordenações entre seu setor e demais setores/órgãos 

envolvidos. Também tem papel importante na organização das fichas de progressão de vôo e das 

informações, principalmente relacionadas ao seu setor/área de trabalho. Suas tarefas estão 

concentradas na coordenação, inserção de dados e apoio ao Controlador Tático. Quanto menor o 

tempo dedicado a tarefas manuais e coordenações, mais o Planejador poderá auxiliar o Tático na 

tarefa de vigilância e resolução de conflitos.  

Neste contexto, destaca-se a importância de procedimentos e acordos operacionais claros e 

bem definidos entre os órgãos, de forma que seja minimizada a quantidade de coordenações e 

agilizem o fluxo das aeronaves. Desta forma, a carga de trabalho dos Controladores também será 

diminuída e a capacidade de controle no setor acrescida. As principais tarefas desenvolvidas pelo 

Planejador são: 

• Coordenação de tráfego entre os setores envolvidos; 

• Organização das fichas de progressão de vôo; 

• Organização de informações e dados importantes aos pilotos e ao Tático; 
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• Inserção de dados; 

• Auxílio ao Tático na solução de problemas técnicos (console, freqüências e etc); 

• Encerramento do plano de vôo; e 

• Informação de problemas ao Supervisor da Equipe Operacional. 

As tarefas dos Controladores foram definidas após minucioso estudo. Além da experiência 

de mais de dez anos do pesquisador em torres, APP e ACC, foram realizadas visitas no APP-SP, 

APP-CT, ACC-CT, ACC-BR e por fim, no próprio local em estudo, o APP-BR. Assim, as 

tarefas foram levantadas e seus pesos definidos através de observações e medições. 

É importante destacar que com a efetiva implantação do conceito CNS/ATM 

(Comunicação, Navegação, Vigilância/Gerenciamento de Tráfego Aéreo), a dinâmica da 

atividade ATM será alterada, sendo esperados a diminuição de carga de trabalho e conseqüente 

aumento da capacidade de controle em função da automação do sistema. As instruções serão 

emitidas via data link, o que trará mais agilidade e confiabilidade no gerenciamento de tráfego 

aéreo (Massumi, 2006). 

Por fim, destaca-se a importância da interação entre os Controladores de uma posição 

operacional para a boa execução do serviço. É importante que a consciência do trabalho em 

equipe esteja bem assimilada no órgão de controle para que um ambiente de cooperação e 

confiança se estabeleça. 

No Brasil, as posições de controle Tático e Planejador são conhecidas como Controle e 

Auxiliar. Na prática esta definição destaca o papel do Tático em detrimento do Planejador. 

Porém, os estudos mostram que as duas posições ocupam a mesma importância dentro de um 

setor de controle. 

Em momentos de menor movimento, o Tático pode acumular as funções do Planejador, 

respeitando condições em que a carga de trabalho no setor não seja tal que comprometa a 

segurança das aeronaves. Na prática, esta situação é efetivada pelo Modelo Operacional do 
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 Órgão de Controle, onde é definido o número máximo de aeronaves no setor para que a 

posição possa ser acumulada. 

 

4.2. Fatores relacionados à carga de trabalho 

(Taber et. al., 2000) desenvolve um estudo sobre re-setorização dinâmica, onde observa 

que o serviço de controle de tráfego aéreo está sujeito a algumas variáveis que afetam 

diretamente a carga de trabalho dos Controladores, sendo as principais variáveis: 

• Indisponibilidade de equipamentos:  

Na maioria dos casos, os equipamentos são utilizados continuamente durante as 24 horas 

do dia, gerando desgaste e sujeito às manutenções corretivas e preventivas. Os diversos 

equipamentos utilizados trabalham em duplicidade, com o objetivo de aumentar a segurança do 

sistema e possibilitar a reposição em momentos de manutenção.  

Conforme exposto no Capítulo 2, os equipamentos são de fundamental importância para o 

aumento de capacidade dos órgãos, caso haja a indisponibilidade de um radar, por exemplo, para 

o controle da mesma quantidade de tráfego haverá o aumento da carga de trabalho dos 

controladores.  

O problema técnico de maior gravidade, pela ótica da segurança, é a indisponibilidade de 

equipamentos de comunicação, pois sem estes não há como os Controladores repassarem as 

instruções para as aeronaves. A indisponibilidade do radar também constitui um grave problema 

para as áreas de maior demanda, já que sem estes equipamentos as separações devem ser 

majoradas gerando a saturação dos setores de controle e atrasos nos vôos. 

• Mudanças climáticas:  

Também afeta sobremaneira a circulação das aeronaves e gera maior carga de trabalho aos 

Controladores. Em situações de mau tempo, como por exemplo, a existência de nuvens 

Cumulunimbus, os temidos Cbs, os desvios de formações meteorológicas são necessários, 

obrigando os Controladores a buscar novas rotas para as aeronaves, que podem abranger 

diferentes setores e acarretam em maior número de coordenações. Em geral, as aeronaves ficam 
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 restritas a corredores, onde a condição de tráfego é mais favorável, aumentando a densidade 

de aeronaves em áreas específicas.  

• Uso especial do espaço aéreo: 

O uso especial do espaço para Área de Exclusão de Aeronaves e Área de Operação Militar 

limita a re-configuração de rotas devido a mau tempo, provocando congestionamento. Criar um 

novo setor como uma espécie de túnel através dessas áreas pode acomodar o congestionamento e 

reduzir a carga de trabalho dos controladores de vôo envolvidos. 

A Figura 9 mostra a Carta de Corredor Visual da Área Terminal de São Paulo. Dentro dos 

chamados corredores visuais há um setor específico que cuida destes vôos. Esta estratégia 

diminui a carga de trabalho dos outros setores, que estão dedicados aos vôos IFR. Outros órgãos 

de controle do Brasil também utilizam corredores específicos para os vôos VFR, vôos engajados 

em operação militar e até mesmo eventos aéreos. 

 
Figura 9 ‐ Rotas especiais VFR sobre a TMA‐SP (AIC 12/06, 2006) 
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O espaço aéreo sobre o Oceano Atlântico, na costa leste do Centro de Jacksonville e 

Miami, tem uma área de exclusão aérea. Essa área é controlada pelo FACSFACJAX (Fleet Area 

Control Facility, Jacksonville Naval Air Station). Quando essa área é delegada para o Kennedy 

Space Center, as rotas no sudeste da Flórida são fechadas. As aeronaves são então forçadas a 

contornar essa área por terra, o que causa um congestionamento de aeronaves e um aumento na 

carga de trabalho dos controladores de tráfego aéreo. 

Para acomodar melhor esse tráfego, o Centro de Jacksonville negocia com FACSFACJAX 

e o Centro de Miami um corredor através da área de exclusão aérea quando as rotas dessa área 

são fechadas. A TORRY – Ormond Beach Corridor é o nome dado a esse corredor que fica sob 

a coordenação do Centro de Jacksonville. Uma parte desse corredor que atravessa o Centro de 

Miami é então controlado pelo Centro de Jacksonville e fica restrito a esse Centro, quando essa 

área de exclusão for solicitada. Esta estratégia esta ilustrada na Figura 4.2: 

 
Figura 10 ‐ Corredor da Praia de Ormond  (Taber, 2000) 

• Volume de tráfego: 

Um grande fluxo de aeronave sobre um setor pode ultrapassar a capacidade previamente 

definida de aviões suportada por este setor. Esse excesso provoca um aumento na carga de 

trabalho dos controladores e atrasos devido ao congestionamento. Em contrapartida, uma baixa 
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 densidade de aeronaves em um setor, como por exemplo, durante o período da madrugada, 

pouco aproveita a capacidade dos setores e, conseqüentemente, os controladores do espaço 

aéreo. Exatamente neste ponto, a criação de corredores ou a aglutinação, também chamada de 

acoplamento de um setor, pode ser útil.  

Dado uma configuração genérica de um setor como a ilustrada na Figura 10 é possível 

acomodar um crescimento no fluxo de aeronaves dividindo-se os setores. Essa divisão faz com 

que não exista uma sobrecarga de trabalho do controlador, pois essa crescente demanda será 

gerenciada não mais por um único setor e um controlador, mas sim por dois setores e dois 

controladores. 

A Re-setorização Dinâmica (RD), do inglês Dynamic Resectorization (DR), é a habilidade 

para se fazer ajustes táticos nas fronteiras dos setores do espaço aéreo, buscando-se uma maior 

flexibilidade para gerenciar situações que possam aumentar a carga de trabalho dos controladores 

de tráfego aéreo e, conseqüentemente, introduzir atrasos (delays) no sistema. 

A RD é um dos processos concebidos para lidar com a crescente demanda por transporte 

aéreo, que tem como resultado uma maior densidade de aeronaves no espaço. Ela é uma 

ferramenta para facilitar a gerência do espaço e não uma solução para problemas de 

congestionamento do espaço. 

Com a RD não é possível prever todas as condições de saturação do espaço aéreo. Seu 

principal objetivo é maximizar a capacidade nos setores, equilibrando a carga de trabalho dos 

controladores ao longo do tempo. Os conceitos que norteiam a RD, embora muito importantes, 

não serão discutidos neste estudo, pois não constitui o foco do trabalho. Todavia, informações 

mais aprofundadas sobre RD podem ser encontradas nos trabalhos de  (Vink, 1997), 

(Wilhelmsen, 1999) e (Taber, 2000).  

 

4.3. Planejamento de pessoal ATC e horário de trabalho 

A MMA 100-30 constitui a documentação básica no âmbito do DECEA que normatiza as 

questões relacionadas ao planejamento de pessoal e horário de trabalho no ATC, sendo 
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 amplamente utilizada pelos gerentes de tráfego aéreo na condução das atividades e 

confecção das rotinas operacionais nos órgãos de controle. Os assuntos abordados neste 

documento são: 

 

• Definição das posições operacionais existentes nos diversos órgãos de controle 

Os órgãos de controle são classificados em categorias (Classe A, B ou C) em função de seu 

volume de tráfego. Assim, quanto maior o volume de tráfego monitorado por um órgão, maior 

será o número de posições operacionais deste. Por exemplo, a posição Coordenador somente 

existirá em órgãos de controle que justifique a presença de um profissional que faça a ligação 

entre os setores, sendo cada posição operacional definida em função do volume de tráfego 

apresentado. 

• Critério para cálculo de carga de trabalho nos órgãos ATC 

O objetivo é estabelecer as diretrizes básicas para o cálculo do número máximo de aeronaves que 

possam ser controladas simultaneamente por um Controlador, excetuando-se a sua aplicação às 

Torres de Controle, que devido à peculiaridade do serviço obedece outra diretriz. 

A avaliação do volume de tráfego atribuído às posições de um APP ou ACC será efetuada 

com base no movimento da média dos instantes de pico e a carga máxima de movimentos 

simultâneos que se atribui a cada Controlador, isoladamente. As posições operacionais serão 

alocadas em número suficiente para fazer face ao movimento do instante pico. 

O número de aeronaves que podem ser objeto de controle simultâneo por um Controlador 

que guarnece uma posição de um APP é, apreciavelmente menor que o atribuído a uma posição 

operacional de um ACC. Este fato se deve ao elevado número de cruzamentos ocorridos nesta 

fase do vôo, menor espaço existente para as manobras, além da maior complexidade (mudanças 

de altitudes e velocidades) que caracteriza esta fase de transição do vôo entre o aeroporto e a fase 

de cruzeiro. 
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 O modelo matemático definido neste documento estabelece que o número máximo de 

aeronaves que podem ser controladas simultaneamente por um Controlador é função direta ou 

inversa de alguns fatores considerados a seguir: 

Funções diretas: 

• Fator de disponibilidade do controlador (f) 

Percentual de tempo dedicado exclusivamente à comunicação com os pilotos. Este fator se 

apresentará com um percentual maior à medida que são incorporados recursos e ferramentas que 

auxiliem as demais tarefas inerentes ao Controlador tais como tratamento do plano de vôo, 

veiculação de mensagens ATS, identificação de alvos, correlação de pistas/plano de vôo, 

visualização do transponder modo C, hand-off automático, auxílio de Assistente e, 

principalmente o emprego do radar. 

Para melhor compreensão da interação destes fatores, podemos definir a carga de trabalho 

de um Controlador como sendo a somatória de tempos despendidos com: 

a) Comunicação (transmissão/recepção) ou “f”; 

b) Atividades manuais (preenchimento de strips) e coordenação; e 

c) Planejamento e distribuição do tráfego. 

Tendo como objetivo uma maior capacidade de controle simultâneo de aeronaves num 

determinado setor, devem-se direcionar os esforços para o aumento de “f”. Este aumento será 

possível a partir da aplicação de medidas que resultem em um menor envolvimento do 

Controlador nas atividades contidas nos dois itens acima (b e c). Basicamente, estas medidas 

envolvem a padronização de procedimentos, melhoria das técnicas e, principalmente o emprego 

do radar. 

• Distância média percorrida pelas aeronaves no setor (d) 

A distância média percorrida pelas aeronaves em um setor é função das trajetórias e 

procedimentos de rota e/ou terminal estabelecidos para cada setor. 
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Funções inversas: 

• Número de comunicações para cada aeronave no setor (n) 

O número de comunicações deve ser restrito ao mínimo necessário para o entendimento 

Piloto/Controlador, sendo de extrema importância que as instruções e autorizações sejam 

completas e emitidas com a antecipação suficiente para o planejamento do vôo. 

• Tempo médio de duração de cada mensagem (tm) 

As mensagens devem ser emitidas de forma objetiva, sem as longas explicações 

prejudiciais ao entendimento Piloto/Controlador. 

• Velocidade média das aeronaves no setor (Vm) 

As velocidades das aeronaves em área terminal ajustam-se aos máximos estabelecidos na 

IMA 100-12. 

O modelo matemático apresentado neste documento avalia os fatores acima descritos: 

N =  f.d/n.tm.Vm 

Onde, N representa número máximo de aeronaves controladas simultaneamente por um 

Controlador. 

• Critério para criação e ativação de posições operacionais nos órgãos de controle 

Devem ser analisados os dados estatísticos e suas projeções, disponíveis nos anuários 

estatísticos de tráfego aéreo. Estes dados são comparados aos valores de capacidade máxima 

estabelecida para cada setor a fim de que se possa avaliar a necessidade de criação de outras 

posições operacionais, re-setorização ou, em última instância, uma ampliação do órgão de 

controle. 
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• Definição dos turnos de serviço e confecção de escalas operacionais 

Os turnos de serviço, diurnos ou noturnos, em dias úteis ou não úteis, em princípio deverão 

ser distribuídos equitativamente entre os Controladores, devendo ser utilizado o processo de 

rodízio, de modo que haja uniformidade de procedimentos e distribuição eqüitativa da carga de 

trabalho, bem como a manutenção de uma boa condição técnica de modo que os Controladores 

possam exercer todas as atividades relacionadas à sua especialidade. 

• Cálculo do efetivo dos órgãos de controle de tráfego aéreo 

Os serviços operacionais dos órgãos de controle de tráfego aéreo deverão ser planejados de 

maneira a abranger todo o horário de funcionamento do órgão, sendo cada turno atribuído a uma 

Equipe Operacional. O tempo de duração nos turnos de serviço operacional diário poderá variar 

de seis a 12 doze horas de trabalho contínuo, em função da: 

a) Carga de trabalho das posições operacionais 

b) Horário de funcionamento do serviço operacional  

c) Características do local 

No cálculo do efetivo deve ser computado um excedente para situação de Controladores 

em férias, licença, curso e outros afastamentos. Na composição das equipes é importante que 

sejam observadas a experiência dos Controladores e o conhecimento da área de forma a 

equilibrar as equipes para uma melhor prestação dos serviços de tráfego aéreo. 
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 5. ÁREA TERMINAL DE BRASÍLIA 

5.1. Características gerais 

A Área Terminal de Brasília (TMA-BR) tem sua configuração em forma de circunferência com 

raio de 40 milhas náuticas e centro no VOR BRS, limites verticais do FL065 até o FL195, 

inclusive. Dentro de seus limites encontra-se a Área de Controle Brasília (CTR-BR), que 

apresenta como configuração arcos de círculos com centro em 15º 51’ 39’’ S/ 047º 53’ 07’’ W e 

raios de 14 NM e 20 NM, limitados por dois segmentos de reta. A Figura 11 mostra a 

configuração das áreas:  

 
Figura 11 ‐ Carta de Área Terminal Brasília (ARC‐BR) 
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As áreas de jurisdição do APP-BR incluem os seguintes espaços aéreos controlados (TMA-

BR e CTR-BR) e condicionados. As áreas controladas são classificadas em Classe “A” ou Classe 

“B”, conforme as definições apresentadas no Capítulo 3. 

• TMA BRASÍLIA 

Classificação: Classe “A”, acima do FL145 até o FL195 e Classe “C”, do FL065 até o FL 145 

(inclusive). Entre o FL065 e FL145 (inclusive) são permitidos vôos IFR e VFR, acima do FL145 

são permitidos apenas os vôos IFR. 

• CTR BRASÍLIA 

Classificação: Classe “C”, do GND até FL065, sendo permitidos vôos IFR e VFR. 

As trajetórias das aeronaves na área terminal deverão observar as cartas de aproximação 

padrão na terminal (STAR), a CAMV e suas implicações de altitude e velocidades, de acordo 

com a pista em uso no aeródromo de Brasília (SBBR). Após avaliação criteriosa pelos 

Controladores dos benefícios ao usuário e sem prejuízos à segurança da operação do órgão, 

deverá ser implementada uma maior utilização de trajetórias mais curtas que possam otimizar a 

chegada e saída das aeronaves. 

A Área Terminal de Brasília conta com grande número de procedimentos e cartas que 

facilitam as manobras dos pilotos e auxiliam no serviço dos controladores. Dentro do contexto 

brasileiro, a TMA-BR figura como uma das terminais com maior número de SID, IAC e STAR 

em vigor, somando mais de 40 cartas. Muitos destes procedimentos são realizados com apoio de 

satélites, os chamados GNSS, que permitem a configuração de rotas mais flexíveis e econômicas. 

A Figura 12 traz os detalhes da planta e perfil de uma IAC – Instrument Approach Chart GNSS. 
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Figura 12 ‐ Procedimento GNSS RWY 11L (AIP Brasil Map – Cartas Aeronáuticas) 

A TMA-BR também é provida de uma rota especial, denominada “Corredor Leste”, 

destinada à operação de aeronaves ultraleves motorizadas. Esta área possui definição de seus 

limites em publicação específica e provê separação regulamentar entre as aeronaves ultraleves e 

as demais aeronaves na terminal 

Em função da natureza do Aeroporto Internacional de Brasília, os controladores deverão 

atentar para a aplicação das regras previstas para aeronave presidencial, aeronaves em missão de 

defesa nacional e outras situações especiais previstas nas legislações em vigor. 

Os espaços aéreos condicionados são indicados nas cartas como áreas Proibidas (P), 

Perigosas (D) e Restrita (R). São identificadas por umas dessas letras, precedidas do indicativo 

de nacionalidade (SB) e seguida de três algarismos que significam, da esquerda para a direita: o 



 

62

 primeiro, a região na qual a área se situa, e os dois outros, o seu respectivo número. A 

Tabela 4 traz as áreas condicionadas na TMA-BR: 

Tabela 4 ‐ Áreas Condicionadas na TMA‐BR. Fonte: Modelo Operacional APP‐BR 

 SBD 603 – LUZIÂNIA 2  SBR 611 – PLANALTINA 1 
 SBR 605 – FORMOSA 1  SBR 612 – PLANALTINA 2 
 SBR 606 – FORMOSA 2  SBR 613 – PLANALTINA 3 
 SBR 607 – FORMOSA 3  SBR 614 – PLANALTO 
 SBR 608 – TORTO  SBR 615 - ALVORADA 
 SBD 610 – LUZIÂNIA 1  

Para realização do serviço de controle de tráfego aéreo, o APP-BR conta com 

equipamentos essenciais de comunicações VHF, visualização radar, telefonia, navegação e 

aproximação. 

Os sítios de telecomunicações que servem especificamente a TMA Brasília estão situados 

na unidade de transmissão (KT) VHF do DTCEA-GA (Sítio do Gama), com as freqüências 119,2 

MHz, 119,5 MHz, 119,7MHz, e 121,5 MHz. Os equipamentos possuem um alcance médio de 

200 NM, variando em função da altitude da aeronave em contato bilateral.  

Além das freqüências para veiculação de mensagens, o APP-BR dispõe da recepção das 

freqüências 118,1 MHz (TWR-BR), 127,8 MHz (ATIS) e dois equipamentos de comunicação 

variável PAE T6M, que possibilitam sintonizar qualquer freqüência VHF do sistema de tráfego 

aéreo.  

O APP-BR presta o serviço móvel através dos postos SITTI, que têm por objetivo permitir 

ao controlador o diálogo com os pilotos das aeronaves. Em caso de falha, a manutenção deste 

painel de comunicação é prestada pela Divisão Técnica deste Centro através dos mantenedores 

responsáveis pelo sistema de comunicações (Sala Técnica). 

Em relação ao subsistema de comunicações telefônicas, o APP-BR interliga-se com toda 

área de jurisdição do CINDACTA 1. As comunicações ponto-a-ponto são realizadas através do 

TF1 (hot-line), TF2, TF3 e TF4. O APP possui seis Postos Operadores (SITTI), que se 

apresentam sob forma de caixas integradas nos consoles operacionais.  

Os consoles operacionais comportam os dispositivos de visualização radar e seus 

comandos. Em caso de falha, a manutenção destes consoles é prestada pela Divisão Técnica do 
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 CINDACTA I através dos técnicos da visualização radar. A sala de controle radar é 

equipada com quatro consoles X-4000. Estes consoles permitem a transferência automática de 

planos de vôo entre o APP-BR e os órgãos adjacentes. 

O sistema de auxílios à navegação e a aproximação da TMA-BR é composto dos seguintes 

equipamentos de navegação e aproximação: 

• VOR/DME Brasília - BRS 115,9 MHz: setor Oeste da pista 11/29, afastado 5,5 NM, 

localizado na cidade satélite de Taguatinga/DF. 

• VOR Luziânia - LUZ 113,1 MHz: setor Sul da Terminal, na cidade de Luziânia - GO. 

• VOR Formosa – FRM 114,1 MHz: setor Este da Terminal, na cidade de Formosa - GO. 

• VOR Gama – XMA 117,3 MHz: situado no aeródromo de Brasília 

• ILS Brasília IBR 110,3 MHz: superfície de planeio 30 e possui apenas curso frontal 

orientado para a pista 11. 

• ILS Brasília LLZ 109,3 MHz: superfície de planeio 30 e possui apenas curso frontal 

orientado para a pista 29. 

• NDB Cocho CH 240 kHz: setor Este do aeroporto a 0,7 NM no alinhamento de 

aproximação da pista 29. 

• NDB Brasília BRS 340 kHz: situado no mesmo sítio do VOR Brasília. 

• NDB Trevo IR 280 kHz: situado no alinhamento de aproximação da pista 11, serve 

como Marcador Médio para o ILS e está a 0,6 NM da cabeceira. 

• NDB Luziânia LUZ 400 kHz: setor Sul da Terminal, na cidade de Luziânia - GO. 

• NDB Formosa FRM 210 kHz: setor Este da Terminal, na cidade de Formosa - GO. 
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 5.2. Modelo Operacional 

A equipe de serviço, como um todo, tem a responsabilidade pela segura e eficiente 

operação nos diversos setores. As responsabilidades pelo cumprimento das tarefas atribuídas a 

uma posição operacional são as mesmas quando uma; duas ou mais pessoas da equipe as estão 

desempenhando. Porém, o propósito do conceito de equipe não é o de responsabilizá-la por ações 

individuais de seus membros, quando tais ações, forem impróprias ou não previstas nas normas 

regulamentares e resultarem danosas aos interesses dos usuários e/ou objetivos finais do Sistema. 

Os controladores de tráfego áereo são distribuídos entre as diversas funções existentes, 

conforme sua experiência, habilidade e capacitação: Chefe de Equipe (CE), Supervisor (S), 

Controlador (C), Assistente de Controlador (A), Adjunto, Instrutor,  Checador e Técnico de 

Segurança do Controle do Espaço Aéreo (TSCEA). 

O Modelo Operacional do APP-BR estabelece as atribuições de cada função exercida na 

equipe de serviço de modo a nortear os controladores na execução das diversas atividades 

necessárias no desempenho do controle de tráfego aéreo do órgão. 

A circulação na TMA-BR é baseada em rotas pré-definidas, sendo utilizadas as STAR para 

as chegadas e as SID para as saídas, conforme as cabeceiras em uso. No caso dos tráfegos em 

cruzamento, os controladores instruem os pilotos conforme rotas que não interfiram na 

circulação padrão utilizada.  

Através do Modelo Operacional são fixados procedimentos entre o APP-BR e os órgãos 

adjacentes. Assim, atividades fundamentais como a transferência dos tráfegos, setor de entrada e 

saída, seqüenciamento das aeronaves e restrições nas rotas são estabelecidas antecipadamente 

entre os órgãos de controle. Desta forma, independente da equipe de serviço, os procedimentos 

são observados pelos órgãos de controle e pilotos. 

Para o gerenciamento dos setores (agrupamento/desagrupamento), o Modelo Operacional do 

APP-BR considera os seguintes parâmetros: 

• Condições técnico-operacionais dos consoles; 

• Condições meteorológicas na TMA-BR; e 
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• Quantitativo de aeronaves por setor definido para cada setor. 

• A critério do Supervisor de Equipe, quando julgar conveniente à operação. 

 

Os setores deverão ser desagrupados nas seguintes condições: 

• Seja ultrapassado o limite de oito aeronaves nos setores alimentadores e cinco no setor 

final; 

• Sempre que houver aeronave efetuando aproximação de vigilância (PPI); 

• Na ocorrência de operação presidencial; 

• Em situação de aeronaves em emergência e; 

• Em condição de vôo de aeronave laboratório (GEIV). 

O sistema deverá prover efetivo suficiente para ativar todos os postos que a demanda exija, 

nos diferentes turnos, num quantitativo que possibilite alocar dois controladores para cada um 

dos postos de controle existentes (Tático e Planejador), dois Supervisores, neste caso para 

quando mais de três posições de controle estiverem alocadas. 

Com tal efetivo, haverá garantia de revezamento entre os controladores, visando atender 

necessidades fisiológicas, de alimentação e de descanso. Além disso, propicia atender a demanda 

de tráfego com a ativação da plena capacidade do sistema, com todos os postos de controle 

disponíveis ativados. 

Sempre que um setor de controle apresente em condições normais, e sem a existência de 

situações especiais, um quantitativo igual ou inferior a três tráfegos controlados, a critério do 

Supervisor, a operação poderá ocorrer sem a presença do Planejador. Caberá ao Tático acumular 

as tarefas do Planejador. 
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 Além das atividades já estabelecidas nos manuais e acordos operacionais que são 

observadas pelo APP-BR e órgãos de controle em geral, o Modelo Operacional do APP-BR 

define as seguintes: 

• Coordenar o tráfego para cumprir as prioridades de táxi, decolagem e pouso previstos; 

• Aplicar os procedimentos normais de controle de tráfego aéreo sempre que o piloto em 

comando da aeronave presidencial assim o solicitar; 

• Informar aos pilotos em aproximação que, em caso de operação NÃO RADAR, deverão 

permanecer em espera até que a aeronave presidencial efetue seu pouso; 

• Informar ao piloto da aeronave presidencial da existência de tráfego com prioridade sobre 

a mesma, quando for o caso; 

• Dar, sempre que possível, prioridade nas comunicações bilaterais à aeronave 

presidencial; 

• Manter contato com os órgãos locais encarregados da manutenção dos equipamentos de 

proteção ao vôo, quando houver indícios de falha nos referidos equipamentos, de forma 

que os mesmos estejam guarnecidos por seus responsáveis nas horas necessárias;  

• Manter discrição sobre as operações da aeronave presidencial, prestando informações 

somente a pessoas credenciadas e;  

• Manter, sempre que possível, livres os fixos e níveis a serem atingidos pela aeronave 

presidencial, bem como manter o dobro de separação longitudinal prevista nas 

publicações em vigor. 

Uma aeronave poderá ser autorizada para aproximação visual paralela simultânea com 

outra em aproximação visual ou por instrumentos para as RWY 11R e 11L ou 29R e 29L desde 

que o piloto informe que tem a aeronave precedente à vista e reporte que pode manter a 

separação visual. 

Operações de Aproximações Paralelas Simultâneas para as pistas 11R/11L ou 29R/29L 

somente deverão ser autorizadas com operação radar. Exceto para duas aeronaves em 

aproximação com plano de vôo visual. 

A fim de facilitar que uma aeronave visualize a outra, será permitida uma separação Radar 

de até 3NM na CTR Brasília, propiciando condições para a execução da aproximação visual e 
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 das operações simultâneas, conforme previsto na AIC 02/00, de 20/01/2000. Porém, durante 

as aproximações paralelas simultâneas, a separação entre as aeronaves que estão executando o 

procedimento IFR para a mesma pista nunca deverá ser menor que 5NM. 

A coordenação APP/TWR para aproximação paralela simultânea deverá ocorrer sempre 

que possível no mínimo a 15NM de distância do aeródromo para que a TWR possa se adequar 

aos pousos e decolagens iminentes, evitando conflitos como: arremetidas; viaturas ou pessoas 

trabalhando na pista, etc. 

 

5.3. Setorização 

A setorização é uma técnica que tem como principal objetivo possibilitar a absorção de um 

dado volume de tráfego por um órgão de controle através da divisão do seu espaço aéreo. Dentro 

desta técnica alguns conceitos são fundamentais: 

Setor saturado: Setor saturado é aquele  em que a quantidade de tráfegos voando 

simultaneamente ultrapassa a quantidade máxima autorizada para o setor, especificada em 

norma, ou a quantidade de tráfegos que sobrevoarem o setor em determinado intervalo de tempo, 

normalmente de uma hora, ultrapassa a quantidade máxima autorizada para o setor neste mesmo 

intervalo de tempo, especificado em norma. 

Alguns manuais definem pré-saturação de setor como a situação na qual as medidas de 

controle de fluxo e setorização devem ser tomadas a fim de evitar a saturação do setor. Para 

possibilitar uma melhor distribuição do volume de tráfego, o espaço aéreo da TMA-BR está 

atualmente dividido em setores, conforme mostrados na Tabela 5: 

Tabela 5 ‐ Setores da TMA‐BR. Fonte: Modelo Operacional APP‐BR 

SETOR RESPONSABILIDADE 

S1 
Saídas/Chegadas setores SW/W/NW 
RWY 11R/L e SW/W/N/NE RWY 29R/L 

S2 eSaídas/Chegadas N/E/S RWY 11R/L 
S3 Final RWY 11R/L 
S4 Saídas/Chegadas setores S/SE/E RWY 29R/L 
S5 Final RWY 29R/L 
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De forma resumida, O APP-BR opera em plena capacidade com dois setores alimentadores e um 

setor final. O maior volume de tráfego está ligado ao setor Sul e Sudeste da terminal, onde 

acontecem respectivamente as chegadas e saídas da Área Terminal de São Paulo. 

 

5.4. Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek 

Brasília era apenas um projeto quando o presidente Juscelino Kubitschek pousou pela 

primeira vez no Planalto Central, no ano de 1956. Mas o aeroporto já existia e se chamava Vera 

Cruz. Construído em 1955 pelo então vice-governador de Goiás, Bernardo Sayão, a pedido do 

presidente da Comissão de Localização da Nova Capital Federal, Marechal José Pessoa, o 

aeroporto recebeu no dia 02 de outubro daquele ano a primeira comitiva para construção da nova 

capital federal. 

O Aeroporto de Vera Cruz localizava-se onde está situada, atualmente, a Estação 

Rodoferroviária de Brasília. Possuía uma pista de terra batida com 2,7 mil metros de 

comprimento e uma estação de passageiros improvisada em um barracão de pau-a-pique coberto 

com folhas de buriti. O nome Vera Cruz foi sugestão de José Pessoa, cuja expectativa era batizar 

com este mesmo nome a cidade de Brasília. 

A inauguração do atual aeroporto foi em 03 de maio de 1957 após pouco mais de seis 

meses de construção. Neste ano, também foram inauguradas as instalações do destacamento Base 

Aérea, que funcionou em parceria com o aeroporto, o aeroporto recebeu o primeiro pouso da 

aeronave presidencial, um Viscount, turbo-hélice de fabricação inglesa. 

Após cinqüenta anos de existência, o Aeroporto Internacional de Brasília destaca-se no 

cenário nacional pela infra-estrutura que apresenta. Possui duas pistas paralelas com 3.200 e 

3.300 metros de comprimento e um pátio com capacidade para abrigar até 32 aeronaves nas 

posições de estacionamento. Em função do distanciamento do eixo das pistas estar acima de 760 

metros, o aeroporto também apresenta a possibilidade de operação de pousos e decolagens 
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 simultâneas, fato que incrementa sua capacidade. A Figura 13 destaca o sítio aeroportuário 

de Brasília, com detalhes para a configuração das pistas de pouso e decolagem. 

Nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, embora com pistas paralelas, não é possível a 

operação simultânea, devido à proximidade entre os eixos das pistas ser menor que 760 metros. 

Porém, este tipo de operação requer alto nível de atenção e treinamento por parte dos 

Controladores do APP-BR e TWR-BR, órgãos de tráfego aéreo envolvidos. 

 
Figura 13 ‐ Sítio Aeroportuário de Brasília. Fonte: Google Earth, 2007 

Dotado de uma arquitetura moderna representa o único do país com estilo satélite em seu 

terminal de passageiros, estilo que facilita a movimentação dos passageiros em trânsito, 

minimizando o tempo e o comprimento da trajetória dos passageiros entre o desembarque e o 

embarque (Correia, 2000). 

Apesar das vantagens apresentadas acima, o Aeroporto de Brasília apresenta algumas 

restrições como limitado número de vagas no meio-fio, longa trajetória de taxi para a pista nova 

e único acesso entre o pátio e a pista nova. A primeira restrição tem gerado desconforto aos 

passageiros na chegada ao aeroporto. Já as demais restrições merecem especial atenção por 

serem potenciais gargalos para operação do aeroporto. 

Desde a inauguração da nova pista em dezembro de 2005, o aeroporto também convive 

com uma restrição de recuo em sua cabeceira 11R, fruto de decisão judicial que visa a 

minimização de ruído aeronáutico sobre a área residencial situada nas proximidades do 
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 aeroporto. Esta restrição é divulgada aos usuários através de NOTAM D550/05. Na Figura 

14, a linha em vermelho indica a trajetória de aproximadamente 5.000 metros de táxi percorrida 

pelas aeronaves do pátio até a cabeceira 11R. O círculo em verde indica o único acesso do pátio 

à nova pista. 

 
Figura 14 ‐ de aeródromo (ADC SBBR) 

 

5.5. Importância Estratégica do Aeroporto Juscelino Kubitschek 

Terceiro em movimento de passageiros e aeronaves do país, o aeroporto tem como 

característica principal servir como ponto de distribuição de vôos para destinos de todo o Brasil, 

sendo 30% dos seus vôos de conexão, por sua localização estratégica, é considerado hub da 

aviação civil. Em 2006 passaram pelo aeroporto aproximadamente 10 de milhões de passageiros. 

No primeiro trimestre de 2007 foram 2,5 milhões, 5% a mais do que no mesmo período do ano 

passado. A Figura 15 traz os aeroportos mais movimentados em número de pousos e secolagens 

no ano de 2005, onde o Aeroporto de Brasília ocupa a terceira posição: 
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Figura 15 ‐ Aeroportos mais movimentados em 2005. Fonte: DECEA 

Segundo informações do site oficial da INFRAERO, o Aeroporto de Brasília se prepara 

para a quinta etapa de ampliação, quando será construída uma nova área de embarque e 

desembarque, chamada de satélite, que ampliará a capacidade do terminal de passageiros. Com 

isso, a movimentação de pousos e decolagens será ainda mais intensa. A obra, já programada no 

plano de expansão do aeroporto, ampliará a capacidade do terminal de passageiros para 16 

milhões de passageiros por ano. A Tabela 6 traz o movimento operacional do Aeroporto 

Internacional de Brasília nos últimos cinco anos:  

Tabela 6 ‐ Movimento Operacional em SBBR (INFRAERO, 2007) 

Ano Movimento de 
aeronaves 

Movimento de 
carga (Qtde) 

Movimento de 
Passageiros 

2002 128.961 59.395.963 6.503.720 
2003 122.182 59.365.963 6.503.720 
2004 129.979 65.777.657 9.926.786 
2005 130.885 83.811.080 9.426.569 
2006 126.427 46.672.036 9.699.911 

O Aeroporto Internacional de Brasília dispõe de centro de convenções, salas vips, espaço 

cultural e estacionamento de veículos. Oferece também uma rede comercial, o Aeroshopping de 

Brasília, com cerca de 140 pontos comerciais, distribuídos nos três pavimentos, além da 

variedade de serviços prestados aos usuários. O Aeroporto também representa um significativo 

mercado de trabalho, que abre mercado para empresas de forma direta e indireta, ligando Brasília 

às principais cidades do Brasil por cerca de dez 10 companhias aéreas (INFRAERO, 2007). 
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 As características principais do Aeroporto Internacional de Brasília podem ser 

resumidas na Tabela 7: 

Tabela 7 ‐ Aeroporto SBBR (INFRAERO, 2007) 

Área do sítio aeroportuário 28.995.153,00 m² 

Área do pátio de aeronaves 57.113 m² 
Pistas 11L/29R 3.200/45 metros 

11R/29L 3.300/45 metros 
Terminal de 
passageiros 

Capacidade/ano 7.400.000 pessoas 

Área 90.100 m² 
32 posições para estacionamento de aeronaves 
1.204 vagas para estacionamento de automóveis 
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 6. FERRAMENTA RAMS PLUS 

6.1. Características principais 

O RAMS Plus – Reorganised ATC Mathematical Simulator é um software ATM de 

simulação em tempo acelerado de fácil utilização. A ferramenta foi desenvolvida pela ISA 

Software e tem como principais objetivos o estudo e análise de estruturas do espaço aéreo, o 

Controle de Tráfego Aéreo, conceitos ATC futuros, movimentos e atrasos nos aeroportos. 

Para modelagem dos cenários e posterior avaliação dos resultados no simulador, diversos 

dados e informações são necessários. Busca-se aproximar da situação que ocorre na realidade. 

Os dados usualmente utilizados na simulação são: 

• Amostra de tráfegos (movimento): coletada das estatísticas de tráfego, onde são retiradas 

as informações de tipo de aeronave, estimados, rotas e etc; 

• Auxílios à navegação: com as informações de suas coordenadas geográficas; 

• Way points: com as informações de suas coordenadas geográficas; 

• Desenho da área terminal: definidas os limites laterais e verticais; 

• Setores: definidos os limites laterais e verticais;  

• Rotas de chegada: definidos os rumos dos segmentos de aproximação, bem como as 

altitudes previstas; 

• Rotas de saída: definidos os rumos dos segmentos de saída, bem como as altitudes 

previstas; 

• Áreas restritas: áreas proibidas, restritas e condicionadas; e 

• Tarefas dos controladores: conjunto de ações necessárias pelos controladores na execução 

do serviço de controle de tráfego aéreo. 

O processo de modelagem de um cenário consiste em um trabalho minucioso, buscando a 

representação da realidade através do simulador. Os ajustes necessários influenciarão 
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 diretamente nos resultados do modelo. Neste processo, é importante que o pesquisador lance 

mão de técnicas específicas com o intuito de suplantar as padronizações do software que 

porventura possam trazer alguma restrição na modelagem.  

A razão pela qual se decide por uma abordagem FTS consiste na obtenção de resultados 

acurados com baixo custo. A partir de procedimentos utilizados por controladores experientes, 

pode ser aplicada a melhor opção obtida por um estudo em FTS em um treinamento RTS.  

A grande vantagem do FTS é a habilidade de avaliar um grande número de combinações 

do espaço aéreo e tráfego de maneira rápida, bem como a capacidade de simular extensas áreas 

geográficas com rapidez. Por outro lado, a interação com os controladores é limitada, fator que 

pode ser entendido como uma desvantagem deste modelo de simulação.  

 
As ferramentas FTS possibilitam boa relação custo-benefício para análise de um sistema, 

tendo como objetivo final responder questões a cerca de modificações ou mudanças de estágio de 

um sistema. Para responder estas questões, RAMS Plus simula uma larga gama de ambos, 

conceitos ATM presentes e futuros, produzindo resultados analíticos em curto espaço de tempo, 

desta forma, é possível ter mais tempo para análises comparativas enquanto o tempo de 

preparação dos dados é reduzido. 

A comparação de resultados de diferentes modelos de simulação para avaliar as mudanças 

oferece informações para o planejamento do ATM e soluções organizacionais, que podem ser 

desde questões macro, como por exemplo, a definição do efetivo operacional de um órgão de 

controle, até questões micro, como o ajuste de limites de um setor de controle. 

As características do simulador RAMS Plus incluem um editor integrado e uma tela de 

representação gráfica, rápido desenvolvimento de dados, geração estocástica de dados, cálculo 

padrão de vôos em 4D, setorização 4D, detecção espacial de conflitos 4D, base de dados para 

resolução de conflito 4D (inteligência artificial), resolução de manobras 4D, atribuição de carga 

de trabalho, rotas, zonas de free-flight e RVSM, pontos de espera em terminal e solo, 

seqüenciamento de pista, movimentos de solo incluindo rotas de taxiamento com animação 

gráfica para visualmente analisar o modelo simulado. A interface entre o programa e o usuário é 

mostrada pela Figura 16: 
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Figura 166 ‐ Interface com o usuário 

 

As principais análises possíveis através do RAMS Plus são: 

• Carga de trabalho: Estuda a variação e a distribuição da carga de trabalho existente 

tomando as diferentes tarefas executadas pelos controladores nas diversas posições de 

controle (por exemplo, posições de execução e planejamento, posições de coordenação, 

posições de assistente e dados dos vôos, tarefas no setor e etc.) 

• Planejamento de rota: Apresentação de tráfegos e edição de facilidades, bem como 

mecanismos de detecção de conflitos que permitem alto grau de planejamento de rotas 

“top-down” no ATC. 

• Re-setorização: Facilidades gráficas de ajustes de setores permitem uma efetiva 

observação do efeito de uma re-setorização ou reorganização de rotas no espaço aéreo. 
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 • Rotas free-flight: Movimentos gráficos nos auxílios à navegação permitem um 

método simples e rápido para de análise de novas rotas. 

• Capacidades futuras: Amostras atuais e previstas de tráfegos pela variação da densidade 

e composição de vôos podem ser geradas com o propósito de avaliar efetivos 

refinamentos na capacidade do sistema ATC. 

• Áreas com alta densidade de conflitos: A funcionalidade da detecção de conflitos no 

espaço pode ser utilizada para determinar áreas em nível macro que contém alta 

densidade de conflitos, antecipando situações que possam colocar em risco a segurança. 

• Futuros procedimentos e conceitos ATM: O sistema de detecção de conflitos rulebased 

garante que cada tipo de área de controle esteja efetivamente modelada sem a 

necessidade de extensa re-engenharia do programa (por exemplo, Torre, APP, rotas, 

planejamento, controle de fluxo e etc.). 

• Ferramenta de suporte à decisão: O RAMS Plus é utilizado como um suporte para 

outras ferramentas ATM, auxiliando na medição de forma eficiente e prática. 

• Circuito gate-to-gate: Possibilita a análise completa desde uma decolagem até um pouso, 

sendo possível detectar a influência de atrasos devidos a interação com o aeroporto, 

taxiamento, operação de solo. 

 

6.2. Estrutura dos arquivos 

Os arquivos que compõem a estrutura de dados do software RAMS Plus estão divididos 

em três grupos: 

Arquivos default: apresentam “extensão .dat” e são precedidos por $RAMSCONFIG, 

compreendem os arquivos do sistema que servem de base para os cálculos na simulação. Estes 

arquivos armazenam as características de performance de cada grupo de aeronaves, conjunto de 

tarefas possíveis, seqüência de eventos para resolução de conflitos e demais informações 

necessárias. 
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 O RAM Plus possibilita a criação de novos grupos de aeronaves com características 

específicas, bem como alterações e refinamentos nos grupos existentes. O exemplo a seguir, 

exemplifica a estrutura de um arquivo default: 

ACGROUP File Key 

Exemplo: 

MEDIUM HEAVY 4.0000 0.000000  

MEDIUM LIGHT 3.0000 0.000000  

MEDIUM MEDIUM 3.0000 0.000000 

Nome do arquivo default RAMS Plus: $RAMSCONFIG/acgroup.dat 

Descrição: define os mínimos de separação devido à esteira de turbulência entre os modelos de 

aeronaves que estão agregados por grupos. Este arquivo é editado através da janela “Aircraft: 

Aircraft Group”. 

 

Campos: 

1. Grupo da aeronave à retaguarda 

2. Grupo da aeronave que se encontra à frente 

3. Separação em distância, Milhas Náuticas 

4. Separação em tempo, Minutos 

Arquivos input: apresentam a “extensão .dat”, compreendem os arquivos que alimentam a 

simulação com dados de aeronaves, rotas, desenho dos aeroportos (pistas, pátios, gates e etc). 

Estes dados são também conhecidos como dados base da modelagem e são obtidos através das 

cartas e documentos oficiais e dados estatísticos dos órgãos de controle. O exemplo a seguir, 

explica a estrutura de um arquivo de entrada: 

CENTRESECTOR File Key 
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 Exemplo: 

APPBR 00:00:00-23:59:59 LESTE B02 00 195 

APPBR 00:00:00-23:59:59 OESTE B03 00 195 

Nome do arquivo RAMS Plus: centresector.dat 

Descrição: define os setores que estão contidos em um espaço aéreo sob jurisdição de um órgão 

de controle, que foi definido pelo arquivo CENTRESCHEDULE. 

A definição completa do espaço aéreo é obtida através de outros arquivos criados a partir de 

dados que são armazenados no simulador nos arquivos “CENTRESCHEDULE.dat, 

“CENTRESECTOR.dat, “CONTROLLER.dat, BOUNDARY.dat,  “CORNER.dat. 

Campos: 

1. Centro 

2. Horário de operação 

3. Setor 

4. Perímetro 

5. Altitude Inferior do perímetro, em centenas de pés 

6. Altitude Superior do perímetro, em centena de pés 

Na definição de espaços aéreos adjacentes é fortemente recomendado utilizar os mesmos pontos 

que definem o perímetro dos setores, porém, quando os setores apresentam diferentes altitudes, 

estes devem ser construídos a partir de perímetros separados. 

Arquivos output: apresentam a “extensão .out”, conjunto de informações obtidas após a 

execução do modelo. Mostram os dados relativos à carga de trabalho, atrasos, distâncias 

percorridas, densidade de tráfego e outros que possam ser objetos de análise. Dependendo dos 

dados de entrada, o software disponibiliza uma variedade de arquivos output. Basicamente, todos 

os arquivos output estão compilados em dois arquivos, o flightsummary.out e o flightevent.out. 
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 Em muitos casos, quando a análise está concentrada em um conjunto de informações, a 

visualização e análise podem ser facilitadas através do uso de um arquivo específico, ao invés 

dos dois arquivos acima mencionados. Isto acontece porque estes contêm uma grande quantidade 

de informações. O exemplo a seguir, mostra a estrutura de um arquivo de saída: 

AIRCRAFTPROXIMITY File Key 

Exemplo: 

20:44:00;FALCAO01;PTNPY;leste1;1.84;3.92;0.00;48.46;52.38;0;0.00; 

21:34:00;TAM3874;TAM3592;leste1;0.30;0.00;0.00;34.79;34.79;0;0.00; 

Descrição: contém dados de proximidade entre as aeronaves para análise de medições de 

densidade dinâmica. 

Nome do arquivo RAMS Plus: aircraftproximity.out 

1. Tempo HH:MM:SS 

2. Código de chamada da 1ª aeronave 

3. Código de chamada da 2ª aeronave 

4. Setor onde as aeronaves encontram-se (janela do controlador) 

5. Distância horizontal entre os tráfegos 

6. Distância vertical entre os tráfegos, em centenas de pés 

7. Ângulo entre a  direção dos tráfegos 

8. Altitude da 1ª aeronave  

9. Altitude da 2ª aeronave  

10. Conflito detectado entre as aeronaves (0 or 1) 

11. Se as aeronaves estão em conflito, o tempo (em segundos) para o início do conflito 
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 A Figura 17 mostra a janela de inserção de dados de setorização do software RAMS Plus.  

 
Figura 17 ‐ Janela de inserção de dados de setorização. Fonte: Software RAMS Plus 

 

6.3. Aplicação no estudo de carga de trabalho 

Os valores de carga de trabalho são obtidos por meio das definições das tarefas 

executadas pelos Controladores. O grande diferencial do software RAMS Plus para as outras 

ferramentas de simulação ATM está nesta aplicação, que apresenta uma variedade muito grande 

de tarefas e relações entre tarefas e características especiais de setores, aeronaves e outras. 

Cabe ressaltar que a definição das tarefas é de fundamental importância no estudo de carga 

de trabalho, não somente o peso destas tarefas, mas a definição dos seus disparadores. A 

modelagem incorreta dos dados compromete os valores de saída. Assim é importante que sejam 

feitos testes a fim de que o comportamento do modelo seja verificado, antes da sua finalização. 
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 A Tabela 8 traz a relação das tarefas utilizadas neste estudo, que foram definidas após 

algumas visitas no APP-BR, APP-SP e APP-CT e ACC-BR: 

Tabela 8 ‐ Atividades realizadas pelos Controladores. Fonte: RAMS Plus  

Tf Disparador Obj Cat/Atividade Ator Offset Peso Vôo Esp St Descrição 
1 ATCPEntry 11R Comunicação Tát. 10 3 DNC DNC C Contato inicial DEP RX 
2 ATCPEntry 11R Comunicação Tát. 10 4 DNC DNC C Contato inicial DEP TX 
3 ATCPEntry W Comunicação Tát. 0 6 DNC DNC C Instrução complementar saída 
4 ATCPEntry W Vigilância Tát. 0 6 DNC DNC C Instrução complementar de chegada 
5 ATCPEntry W Vigilância Tát. 0 3 DNC DNC C Transferência setor/ACC TX 
6 ATCPEntry W Vigilância Tát. 0 4 DNC DNC C Transferência setor/ACC RX 
7 ATCPEntry W Vigilância Tát. 0 4 DNC DNC C Transferência TWR TX 
8 ATCPEntry W Vigilância Tát. 0 3 DNC DNC C Transferêcia TWR RX 
9 ATCPEntry W Vigilância Tát. 0 4 DNC DNC C Proa final pouso 
10 ATCPEntry W Dados Tát. 0 5 DNC DNC C Handoff automático RX 
11 ATCPEntry W Dados Tát. 0 5 DNC DNC C Handoff automático TX 
12 ATCPEntry W Dados Tát. 0 6 DNC DNC C Coordenação T/P 
13 ATCPEntry W Dados Tát. 0 5 DNC DNC C Inserção de dados 
14 ATCPEntry W Dados Tát. 100 10 DNC DNC C Vigilância setor 
15 ATCPEntry W Dados Plan. 0 8 DNC DNC C Cordenação entrada setor/ACC RX 
16 ATCPEntry W Comunicação Plan. 0 4 DNC DNC C Coordenção entrada setor/ACC TX 
17 ATCPEntry W Comunicação Plan. 0 8 DNC DNC C Coordenação saída setor/ACC RX 
18 ATCPEntry W Comunicação Plan. 0 5 DNC DNC C Cordenação saída setor/ACC RX 
19 ATCPEntry W Comunicação Plan. 0 6 DNC DNC C Coordenção complementar entrada 
20 ATCPEntry W Comunicação Plan. 0 6 DNC DNC C Coordenação complementar saída 
21 ATCPEntry W Comunicação Plan. 0 5 DNC DNC C Coordenção P/T 
22 ATCPEntry W Comunicação Plan. 0 8 DNC DNC C Inserção de dados 
23 ATCPEntry W Comunicação Plan. 0 4 DNC DNC C Finalização de plano 
24 ATCPEntry W Comunicação Plan. 120 5 DNC DNC C Vigilância auxiliar 
25 ATCPEntry W Comunicação Plan. 100 9 DNC DNC C Coordenação Supervisor 

 

Em função de suas características, as tarefas listadas acima estão divididas em 5 principais 

grupos: 

• Conflito: medidas, restrições ou análises previamente realizadas para a separação de 

aeronaves, bem como a organização dos vôos e suas informações de forma a alertar o 

Controlador de possíveis conflitos. 

• Coordenação: atividades relacionadas à troca de informações com a finalidade de 

assegurar a continuidade da prestação dos serviços de tráfego aéreo. Poderá ser efetuada 

entre órgãos ATS e entre as posições de um mesmo órgão ATS. (ICA 100-12) 
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 • Dados: compreendem atividades relacionadas à inserção e atualização de dados dos 

vôos nos equipamentos e fichas previstas. 

 

• Comunicação: compreendem as transmissões de instruções, autorizações e demais 

informações realizadas aos pilotos, bem como a escuta dos cotejamentos e demais 

transmissões.  

• Radar: atividades relacionadas ao emprego do equipamento radar para informações aos 

pilotos e manutenção das separações regulamentares. Estas atividades são divididas em 

vigilância e vetoração radar. 

A inserção dos dados das tarefas é feita através da janela mostrada na Figura 18: 

 
Figura 178 ‐ Janela de inserção de tarefas. Fonte: Software RAMS Plus 
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 Para uma boa modelagem é fundamental que as tarefas sejam definidas após 

minucioso estudo do modelo a ser simulado, pois os valores podem variar muito em função do 

grau de automação do órgão e ferramentas disponíveis nos diversos equipamentos. Como 

exemplo, o console operacional X-4000 utilizado no APP-BR possibilita o handoff automático 

entre posições, auxilia o planejador e minimiza o tempo de coordenação telefônica. 

Já no console AMC 901 utilizado no APP-CT não há handoff automático, e os planejadores 

efetuam a coordenação por meio telefônico, acarretando em maior carga de trabalho. 
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 7. APLICAÇÃO DOS CENÁRIOS 

7.1. Modelagem dos cenários 

Este capítulo trata da concepção dos cenários analisados, da divisão dos setores e das 

trajetórias de vôo, além de detalhar os dados que serviram de base para confecção destes 

cenários. Portanto, será abordado a Área de Controle Terminal de Brasília como foco da 

aplicação dos conceitos e da própria ferramenta de simulação expostas nos capítulos anteriores. 

Diferentemente do trabalho desenvolvido por (Feitosa, 2000) e (Santana, 2002), que 

analisaram respectivamente as atividades no terminal de passageiros e as operações no lado 

aéreo do aéreo do aeroporto, o presente estudo tem como foco a análise do espaço aéreo por 

meio de cenários que variam em função da configuração dos setores e trajetórias das aeronaves.  

Primeiramente, foram propostos quatro cenários (NS1, NS2, EO1 e EO2), chamados de 

cenários iniciais que serão detalhados a frente. Em seguida foi desenvolvido o cenário EO3, que 

tem as mesmas características (divisão ESTE/OESTE dos setores e a mesma trajetória dos vôos) 

do cenário EO2, porém, com o acréscimo de 30% de tráfegos.  

O cenário EO2 apresentou a menor carga de trabalho total, assim mostrou ser interessante a 

extrapolação do tráfego atual a partir deste cenário. Adicionalmente, foi proposto o cenário TS2. 

Este cenário apresenta a TMA-BR dividida em três setores conforme apresentado na Figura 22 e 

buscou explorar as possíveis reduções na carga de trabalho em relação aos cenários iniciais com 

apenas dois setores. 

Após a conclusão da NCAG finalizada em 2004, a área terminal de Brasília, assim como 

outras áreas terminais brasileiras, sofreu modificações em sua configuração a fim de melhor 

equilibrar sua carga de trabalho entre os setores. Este trabalho envolveu diversos profissionais 

ligados aos órgãos de controle e uma extensa carga de treinamento até sua entrada em vigor. 

Assim, em 2005 o APP-BR passou a operar com setores na configuração LESTE/OESTE em 

substituição a configuração NORTE/SUL. As Figuras 20 e 21 ilustram as diferentes 

configurações de setores analisadas, onde a linha vermelha define o limite entre os setores: 
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Figura 1918a ‐ Setorização LESTE/OESTE                Figura 19 ‐ Setorização NORTE/SUL 

             
Diferente do que foi focado por (Teixeira, 2007), o presente estudo procurou comparar a 

evolução de diferentes configurações de setorização utilizadas na Área Terminal de Brasília ao 

longo de alguns anos. A concepção dos cenários buscou analisar as modificações empíricas feitas 

na configuração da área terminal de Brasília através da aplicação de uma ferramenta de 

simulação que pudesse comparar os cenários sob algumas importantes variáveis, tais como carga 

de trabalho, atrasos, consumo de combustível. 

Os cenários propostos também se apoiaram em recentes estudos de carga de trabalho para 

aplicação de PBN na área terminal de Brasília, realizados pelo ICEA – Instituto de Controle do 

Espaço Aéreo. Assim, importantes modificações foram incorporadas na concepção da 

modelagem e na definição da setorização de cada cenário. 

A Figura 20 traz o cenário TS2. A Trajetória 2 foi escolhida para este cenário por 

apresentar uma maior separação entre as rotas de chegada e saída relacionadas ao Setor Sul da 

Área Terminal de Brasília. Assim, foi possível uma melhor distribuição dos vôos entre os setores 

(três setores) e, conseqüentemente uma melhor divisão da carga de trabalho. A Trajetória 1 não 

maximizaria o objetivo primário da exploração deste cenário, uma vez que as rotas referentes ao 

Setor Sul ainda ficariam concentradas num único setor de controle. 

SETOR 
NORTE

SETOR 
SUL

SETOR 
OESTE 

SETOR 
LESTE
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Figura 20 ‐ Setorização TS2 

Todos os cenários foram definidos com os pousos na pista 11L e decolagens na pista 11R, 

situação que de acordo com estudos do CGNA (http://www.cgna.gov.br/aeroportos/sbbr) 

representa 90,36% da operação do aeródromo. 

A base de dados utilizada foi do dia 23 Março de 2006, que representa um dia típico de 

operação na área em estudo. Os dados foram extraídos do relatório de plano de vôos X-4000, que 

apresentou no Aeroporto Internacional de Brasília o total de 424 movimentos, sendo 216 

decolagens e 208 pousos.  

SETOR 1 

SETOR 3 

SETOR 2
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 Desconsiderando o período da madrugada (00:00 – 06:00h), onde a demanda de vôos é 

muito baixa, o movimento de Brasília apresentou média de 23 aeronaves por hora (dia em 

análise), valor que se aproxima da média das terminais mais movimentadas do Brasil: São Paulo 

e Rio de Janeiro. Também foi possível identificar dois picos acentuados com média acima de 30 

movimentos, sendo o primeiro de maior duração (12:00 – 15:00h) e o segundo mais curto (21:00 

– 22:00h), o Gráfico 1 traz o perfil de movimento do dia (23/03/2006) correspondente a base de 

dados para o estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição do tráfego (23/03/2006) 

 

Após análise do perfil de movimento o foco do trabalho concentrou-se na hora pico, pois 

esta também apresentou maior carga de trabalho para os Controladores. Assim, o período das 

21:00 as 22:00 horas, que teve um movimento de 36 aeronaves, passou a ser minuciosamente 

avaliado. Os cenários analisados neste trabalho estão definidos da seguinte maneira: 

NS1: setorização NORTE/SUL da área terminal, todos os tráfegos com pouso pelo setor de 

entrada; 

NS2: setorização NORTE/SUL da área terminal, os tráfegos procedentes de SBVT, SBCF, 

SBBH, SBRJ e SBGL com pouso pelo setor Noroeste do aeródromo (transferência de setor), os 

demais tráfegos com pouso pelo setor de entrada; 

EO1: setorização ESTE/OESTE da área terminal, todos os tráfegos com pouso pelo setor de 

entrada; 
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EO2: setorização ESTE/OESTE da área terminal, os tráfegos procedentes de SBVT, SBCF, 

SBBH, SBRJ e SBGL com pouso pelo setor Noroeste do aeródromo (transferência de setor), os 

demais tráfegos com pouso pelo setor de entrada; e 

EO3: similar a setorização EO2 com o acréscimo de 30% de tráfegos. 

A diferença na concepção entre os cenários do tipo 1 e 2 está na trajetória das aeronaves. O 

objetivo da divisão dos cenários nas Trajetórias 1 e 2 é analisar o impacto que a diminuição da 

trajetória dos vôos de chegada pode trazer na carga de trabalho dos Controladores. 

TS2: configuração dos setores conforme apresentado na Figura 20 e trajetórias de chegada das 

aeronaves definidas pela Trajetória 2. 

A Figura 21 mostra as trajetórias entre o Aeroporto de Brasília e os principais aeroportos 

de origem/destino. 
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Figura 21 ‐ Principais trajetórias 

 

7.2. Verificação e validação dos cenários 

A verificação dos cenários foi sistematicamente realizada por meio das observações a 

partir das animações geradas pelo simulador RAMS Plus. Nesta etapa, além de entrevistas com 

controladores de tráfego aéreo, as animações foram apresentadas em várias oportunidades a 

alguns controladores experientes do APP-BR que se encontravam no ICEA – Instituto de 

Controle do Espaço Aéreo. 

As contribuições obtidas nesta etapa da simulação foram importantes para que os cenários 

fossem aprimorados. Dentre algumas das características que foram aprimoradas, as de maior 

importância foram: 

 Trajetória de chegada 1 

 Trajetória de chegada 2 

Região 
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 • Correção nos sentido das decolagens e pousos ocorridos em função da definição incorreta 

dos rumos das cabeceiras pistas; 

• Ajuste das velocidades na aproximação final, uma vez que o programa define os 

parâmetros de performance em função das faixas de altitudes; 

• Correção das acelerações e desacelerações das aeronaves pelo incremento de novas faixas 

de altitude; e 

• Correção de valores de consumo de combustível para as aeronaves realizando curva. 

A última correção somente foi realizada após apoio dado pelos técnicos da ISA Software, a 

observação levantada nesta pesquisa apontou aos desenvolvedores do programa uma deficiência 

importante a ser sanada nas próximas versões do programa. 

A validação dos modelos foi realizada através da comparação de valores reais do 

movimento das aeronaves (pousos e decolagens) obtidos no relatório dos vôos do APP-BR e os 

valores gerados através da simulação. Conforme explicação no ítem 2.1, o propósito desta etapa 

da simulação é garantir que o cenário desenvolvido representa aquilo que acontece na realidade 

do sistema estudado. 

Algumas pequenas diferenças ocorreram em função de fatores dinâmicos ligados à 

atividade, também deve ser ressaltado que os movimentos em solo não foram modelados e 

representam a continuidade de um vôo de chegada ou sua origem, quando em saída do aeroporto. 

De maneira geral, foi observada boa aderência entre as curvas que representam os movimentos 

reais e aqueles gerados pela simulação. 
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 8. RESULTADOS E ANÁLISES 

Após o desenvolvimento dos cenários, com a inclusão dos dados de entrada, foi feita a 

execução dos cenários. Esta etapa constitui uma das grandes vantagens da simulação em tempo 

acelerado, que em média levou aproximadamente de 9,5 minutos para simulação de 24 horas de 

operação.Durante a execução dos cenários (rodadas), os mesmos resultados foram encontrados 

para cada cenário, uma vez que valores determinísticos foram utilizados. 

Além da análise da carga de trabalho dos controladores de tráfego aéreo, a apresentação e 

análise dos resultados deste estudo também englobam as seguintes aplicações: 

• Número de possíveis conflitos; 

• Número de aeronaves controladas simultaneamente; e 

• Tempo e custo das operações em cada cenário. 

Este capítulo está dividido em três partes. Na primeira parte serão analisados os chamados 

cenários iniciais, que apresentam a evolução dos cenários utilizados pelo APP-BR e 

configuração com apenas dois setores. Na seqüência será abordado o Cenário EO3 com o 

objetivo de analisar uma condição futura, resultado do crescimento de 30% no tráfego. 

Finalmente, o cenário TS2 trará os resultados obtidos numa configuração que contempla três 

setores de controle no APP-BR. 
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 8.1. Cenários iniciais 

A Tabela 9 traz os valores de carga de trabalho obtidos pelo software RAMS nos cenários 

iniciais avaliados: 

Tabela 9 ‐ Carga de trabalho nos cenários propostos em minutos 

Tabela comparativa entre carga de trabalho dos cenários iniciais (minutos) 

Cenário Setor Posição 
Categoria da atividade Total 

Posição 
Total 
Setor 

Total 
CenárioConflito Coord. Dados Comun. Radar

NS1 
Norte 

Planejador 3.62 27.25 5.48 0.00 0.00 36.35 
77.22 

159.28 
Tático 0.00 2.78 7.47 19.15 11.47 40.87 

Sul 
Planejador 3.50 34.15 5.12 0.00 0.00 42.77 

82.07 
Tático 0.00 3.72 9.92 12.52 13.15 39.30 

NS2 
Norte 

Planejador 3.62 27.25 5.48 0.00 0.00 36.35 
77.57 

160.69 
Tático 0.00 2.78 7.47 19.15 11.82 41.22 

Sul 
Planejador 3.50 34.80 5.28 0.00 0.00 43.58 

83.12 
Tático 0.00 3.85 10.27 12.97 12.45 39.54 

EO1 
Leste 

Planejador 3.62 28.65 5.65 0.00 0.00 37.92 
82.43 

154.32 
Tático 0.00 3.05 8.28 20.47 12.72 44.52 

Oeste 
Planejador 3.73 29.30 4.12 0.00 0.00 37.15 

71.88 
Tático 0.00 3.45 8.75 11.28 11.25 34.73 

EO2 
Leste 

Planejador 3.50 28.47 5.65 0.00 0.00 37.62 
81.48 

150.29 
Tático 0.00 3.05 8.28 20.13 12.40 43.86 

Oeste 
Planejador 3.62 27.90 3.95 0.00 0.00 35.47 

68.81 
Tático 0.00 3.32 8.52 10.92 10.58 33.34 

De uma maneira geral, pode-se observar que nos quatro cenários a carga de trabalho entre 

os Controladores das posições: tático e planejador é bem equilibrada, sendo a carga de trabalho 

no setor praticamente dividida entre as duas posições operacionais. Nos cenários acima, a 

diferença entre as duas posições operacionais manteve-se na faixa de 2,13 a 6,60 minutos. 

Todos os quatro cenários apresentaram posições operacionais com carga de trabalho acima 

de 42 minutos/hora. Conforme (Majumdar, 2001), este valor é tomado como limite para o 

planejamento da setorização nos órgãos de controle da Europa. O cenário EO2 apresentou a 

menor somatória de carga de trabalho, porém, o Controlador/Tático ficou com a carga de 

trabalho de 43,86 minutos. Este fato mostra que o APP-BR necessita de uma configuração que 

contemple um maior número de setores. 

Não houve diferença significativa entre os cenários 1 e 2, este fato pode ser explicado pela 

pequena quantidade de tráfegos procedentes dos aeroportos de SBRJ, SBGL, SBBH, SBCF e 
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 SBVT. Conforme definido no capítulo anterior, as aeronaves procedentes destas localidades 

têm suas trajetórias de vôo alteradas nos cenários com trajetória tipo 2. O Gráfico 2 traz os 

valores de carga de trabalho encontrados para cada posição dos cenários iniciais. 

Distribuição da carga de trabalho - 21:00/22:00h
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Gráfico 2 ‐ Distribuição da carga de trabalho nas posições operacionais 

A carga de trabalho em cada cenário é dada no Gráfico 3. Os valores foram computados na 

hora de maior movimento, das 21:00 as  22:00 horas. Entre os cenários com maior e menor carga 

de trabalho, a variação foi de aproximadamente 6%. 
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Gráfico 3 ‐ Carga de trabalho nos cenários propostos 

Os resultados acima mostram que o monitoramento da TMA-BR com os setores agrupados 

em um único setor deixaria a carga de trabalho dos Controladores num nível muito elevado. Na 
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 configuração do APP-BR com os setores agrupados, toda a área terminal de Brasília é 

monitorada por apenas dois controladores, o Tático e o Planejador. É possível perceber a 

inviabilidade da operação do APP-BR com todos os setores agrupados para a demanda em 

estudo, uma vez que para as diferentes configurações que contemplam dois setores os valores 

foram elevados. 

Embora este trabalho esteja focado na análise da carga de trabalho para os cinco cenários, 

o software RAMS Plus pode apresentar diversas aplicações, conforme descrito no Capítulo 5. Os 

Gráficos 4, 5 e 6 trazem os valores obtidos das principais variáveis de saída (número de conflitos 

no dia, número de aeronaves controladas simultaneamente na hora pico, consumo e custo de 

combustível no ano) pelas aeronaves nos cenários iniciais. 

O Gráfico 4 apresenta a variação de conflitos em função das trajetórias e configuração dos 

setores. Apesar da redução da carga de trabalho nos cenários tipo 2, houve um aumento no 

número de conflitos nestes setores, porém, o maior número de cruzamentos das rotas ocorreu em 

situação de menor complexidade, uma vez que as aeronaves procedentes do Setor Sul cruzam as 

rotas daquelas em decolagem em altitude mais elevada. 
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Gráfico 4 ‐ Número de conflitos no dia 
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 Em função do número reduzido de aeronaves que tiveram suas rotas alteradas (Trajetória 

2), não houve variação significativa entre o somatório das distâncias percorridas pelas aeronaves 

e o tempo de deslocamento entre os 4 cenários avaliados, conforme apresenta o Gráfico 5: 

107:24:00

107:31:12

107:38:24

107:45:36

107:52:48

108:00:00

h:m:s

NS1 e EO1 NS2 e EO2

Modelos

Tempo total - dia

 
Gráfico 5 ‐ Tempo de operação total das aeronaves no dia 

Entre os cenários que apresentaram maior e menor carga de trabalho total (NS1 e NS2 

respectivamente), foi constatada que uma redução de aproximadamente 6% na carga de trabalho 

(Gráfico 3) para hora pico. Esta diferença representou um acréscimo de aproximadamente 

236.000 kg de combustível para ano de 2006. Os valores tomados como base para o cálculo 

(preço do combustível, câmbio e movimento de aeronaves em 2006) são apresentados no Anexo 

8. O consumo representa um custo anual de combustível conforme mostra o Gráfico 6: 

$101,900,000.00

$102,000,000.00

$102,100,000.00

$102,200,000.00

$102,300,000.00

$102,400,000.00

NS1 e EO1 NS2 e EO2

Modelos

Custo combustível - ano

 
Gráfico 6 – Custo anual de combustível (dólar americano) 
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Os resultados apontam para a importância do planejamento do espaço aéreo levando em 

consideração os principais fatores envolvidos como segurança, carga de trabalho, fluidez e custo. 

O equilíbrio destes fatores deve ser buscado de maneira a alcançar uma configuração segura que 

evite o aumento excessivo no custo de operação para os exploradores e companhias aéreas. 

 

8.2. Cenário EO3 – acréscimo de 30% no movimento 

O cenário EO3 tem a mesma configuração do cenário EO2, que apresentou menor carga de 

trabalho total entre os cenários iniciais, porém, houve o acréscimo de 30% na quantidade de 

tráfegos. Este valor foi utilizado com base na projeção internacional do crescimento da demanda 

para um horizonte de médio prazo. Segundo De Neufville (2003), o crescimento anual do tráfego 

no mundo está na faixa de 5%. Tomando como parâmetro esta taxa, em aproximadamente cinco 

anos a nova demanda será alcançada.  

Nesta fase da análise dos resultados será explorada de forma detalhada a distribuição da 

carga de trabalho em função do tipo de tarefa executada, que foram apresentadas no item 6.3. 

Assim será possível verificar quais as atividades proporcionam maior parcela de contribuição na 

carga de trabalho e auxiliar na eficácia de medidas para sua redução. A Tabela 8.2 traz os valores 

de carga de trabalho obtido neste novo cenário: 

Tabela 10 ‐ Carga de trabalho no cenário EO3 em minutos 

Distribuição da carga de trabalho – cenário EO3 
Controlador Conflito Coord. Dados Comun. Radar Total 
Planejador 7,00 70,53 12,38 0,00 0,00 89,68 
Tático 0,00 8,14 22,05 40,83 23,73 94,72 
Total 7,00 78,67 34,32 40,83 23,73 184,08 

Os valores mostram que a taxa de crescimento da carga de trabalho está diretamente 

relacionada com o incremento do tráfego. O aumento do tráfego em 30% no cenário EO2 

resultou em 22,48% de acréscimo na carga de trabalho. (Majumdar & Ochieng, 2002) enumeram 

os aspectos físicos do setor de controle, os fatores relacionados com o movimento das aeronaves 
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 no espaço aéreo e a combinação dos dois primeiros elementos como os determinantes na 

carga de trabalho dos Controladores. 

O tamanho e forma de um setor, bem como a configuração das rotas existentes são alguns 

dos principais fatores que envolvem os aspectos físicos de um setor. O número de aeronaves em 

subida e descida são exemplos atrelados ao fator movimento das aeronaves, que na situação da 

área terminal abrange a maior parte do tempo. Por fim, os procedimentos adotados dão conta dos 

fatores combinados que influenciam na carga de trabalho. O Gráfico 7 mostra a distribuição da 

carga de trabalho em função da categoria das tarefas: 

Carga de trabalho por tarefas
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Gráfico 7 ‐ Carga de trabalho por tarefas – Cenário EO3 

O gráfico mostra que o aperfeiçoamento do grupo Coordenação tem maior potencial na 

redução da carga de trabalho, pois representa maior parte da carga de trabalho dos Controladores, 

aproximadamente 42% da carga total. Este grupo concentra-se na posição Planejador e pode ser 

reduzido por meio de procedimentos e implantação de equipamentos automatizados. 

O grupo Conflito tem pequena participação na carga de trabalho com cerca de 4%. Este 

valor mostra que a área terminal não apresenta excessivo número de cruzamentos entre as rotas. 

Este fator é mais ativo em áreas terminais com maior número de aeroportos e rotas, que fazem 

um emaranhado de rotas e uma configuração da circulação aérea mais complexa.  

As cargas de trabalho médias foram de, respectivamente, 37 e 38 minutos para as posições: 

Planejador e Tático, conforme mostrado na Tabela 9. Estes valores ficaram muito próximos dos 
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 42 minutos observados nos órgãos europeus. O valor máximo encontrado foi no setor Leste, 

onde o Controlador da posição Tático somou 44 minutos de carga de trabalho na hora pico.  

O Gráfico 8 mostra a concentração da carga de trabalho do Planejador nas atividades de 

Coordenação, enquanto na posição Tático as tarefas mais representativas estão no grupo 

Comunicações, também pode ser identificada a distribuição da carga de trabalho entre as 

posições de um setor pela categoria das tarefas. 

Carga de trabalho (min)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Plan/Leste Tático/Leste Plan/Oeste Tático/Oeste

Conflito
Coordenação
Dados
Comunicação
Radar

 
Gráfico 8 ‐ Distribuição da carga de trabalho por posição operacional 

O gráfico acima pode auxiliar os planejadores na tomada de decisão quanto à aplicação de 

recursos e na redução da carga de trabalho. Inicialmente, os investimentos devem estar focados 

nas atividades que apresentaram valores mais representativos. 

O valor limite para carga de trabalho aplicado em estudos na Europa é de 42 minutos, 

exceto na Inglaterra onde são utilizados 48 minutos, estes valores seriam tidos como a carga 

aceitável na qual o Controlador teria condições físicas e mentais para concentrar-se na atividade 

e absorver as tarefas previstas. 

Uma importante questão na análise é avaliar se o valor limite de carga de trabalho utilizado 

nos órgãos de controle europeus (42 minutos) é compatível com a realidade brasileira. É 

importante destacar que situações como a degradação radar, inoperâncias de equipamentos, além 

de desviarem a atenção do Controlador da atividade principal, acarretam estresse ao profissional. 
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 Dentro desta visão, é importante uma avaliação das situações presentes no órgão de 

controle para que um parâmetro adequado de carga de trabalho seja tomado no planejamento da 

setorização e dos recursos necessários. 

 

8.3. Cenário TS2 – Três setores 

A aplicação do Cenário TS2 visa analisar uma potencial redução de carga de trabalho após 

a divisão do espaço aéreo em estudo num maior número de setores. Os valores de tempo total 

gasto pelas aeronaves neste cenário, bem como o custo destas operações é o mesmo obtido para 

os cenários NS2 e EO2, uma vez que estes fatores dependem da trajetória de vôo realizadas pelas 

aeronaves. 

O Gráfico 9 traz uma comparação entre a média das cargas de trabalho obtidas nos 

diversos cenários, onde pode ser constatada a redução dos valores no cenário com três setores. 

Esta análise mostra o potencial de redução na carga de trabalho através da divisão do espaço 

aéreo em setores, que pode ser uma ferramenta eficaz na eliminação de restrições de capacidade 

por parte de órgãos de controle saturados. Esta técnica é conhecida como Re-setorização 

Dinâmica e foi detalhada no Capítulo 4. 

Pode ser constatada a redução da carga de trabalho por Controlador, mostrando que a 

utilização de mais de um setor na área em estudo auxiliou na redução da carga de trabalho em 

cada posição operacional. Também pode ser observado que a carga de trabalho por posição 

distanciou-se do valor limite por hora, agregando maior segurança ao controle por parte do APP-

BR.  
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Gráfico 9 ‐ Carga de trabalho por posição na hora pico 

Foi observado neste trabalho que em determinados períodos (madrugada), a carga de 

trabalho sofre uma queda, mas não chega a ser nula. Embora não haja aeronaves na terminal,  a 

posição de controle está ativada e o controlador permanece executando algumas atividades 

básicas de vigilância e acompanhamento dos dados.  

Nos períodos de baixa demanda, o agrupamento de posições é recomendado para que possa 

ser reduzida a carga de trabalho total do órgão de controle e o melhor aproveitamento do recurso 

humano. É importante ressaltar que uma baixa carga de trabalho, situação comum em períodos 

de reduzida demanda de tráfego, pode levar o Controlador ao rebaixamento de sua atenção e 

conseqüentemente afetar a segurança na prestação do serviço.  

Segundo Frankenhaeuser (2001), a carga de trabalho deve incorporar atributos como 

variedade e dificuldade. Estes atributos levarão o Controlador a empregar maior atenção na 

atividade que está desempenhando. Portanto, é recomendável que a carga de trabalho seja 

mantida dentro de uma faixa de valor que requeira um nível adequado de atenção do 

Controlador. 

O Gráfico 10 traz o movimento simultâneo de cinco cenários na hora pico. A linha em 

vermelho corresponde ao maior número de aeronaves encontradas nos setores na hora pico. O 

valor da média corresponde à média aritmética dos valores tomados a cada dez segundos da hora 

pico. Pode ser verificado que entre os cenários com apenas dois setores não houve grande 
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 variação nos números, enquanto o cenário TS2 apresentou significativa redução em relação 

aos demais.  
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Gráfico 10 ‐ Quantidade de aeronaves simultâneas por setor 
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 9.  CONCLUSÕES 

Diante dos resultados dos cenários, observa-se a viabilidade de utilização da metodologia 

no auxílio à tomada de decisão no âmbito do planejamento do espaço aéreo e a avaliação da 

carga de trabalho dos Controladores. Também foi atestada sua capacidade de análise, capaz de 

fornecer maiores subsídios para resolução de problemas na medida em que descreve o 

comportamento das variáveis de forma detalhada. 

Sob o aspecto do objeto de estudo, verificou-se que os quatro cenários iniciais apresentam-

se saturados. O cenário EO3 faz uma projeção de crescimento do tráfego em 30% e confirma a 

necessidade de novas configurações de setores para o APP-BR que tragam a redução da carga de 

trabalho e uma boa distribuição entre as posições operacionais. 

A análise da circulação (circulação 1 e 2) mostrou que um pequeno incremento na 

trajetória das chegadas auxiliou na redução dos conflitos, contribuindo para a diminuição da 

carga de trabalho dos Controladores. Este é um fator de grande importância, uma vez que os 

setores encontram-se senão saturados, muito próximos da saturação. 

A modificação da setorização NORTE/SUL para LESTE/OESTE trouxe melhor divisão de 

trabalho, bem como a diminuição da carga total. Os valores atestam que a modificação da 

circulação realizada com base empírica trouxe benefícios para o APP-BR. 

O cenário TS2, com três setores, indicou que a divisão do espaço aéreo em mais setores 

pode trazer benefícios para a capacidade. Este benefício é obtido pela redução número de 

tráfegos sob controle simultâneo e conseqüente carga de trabalho dos Controladores. 

Embora os cenários analisados não contemplem um setor final, na prática, o APP-BR faz 

uso deste setor. Portanto, para que algumas decisões imediatas sejam tomadas no órgão de 

controle a partir deste estudo, é fundamental que as diferenças na concepção da setorização 

sejam levadas em consideração.  

Neste estudo foi utilizado como referência o valor limite da carga de trabalho praticado nos 

órgãos de controle europeus, onde a maioria das pesquisas que utilizam o software RAMS Plus 

foi realizada. Entretanto, é importante levantar os parâmetros de carga de trabalho para os órgãos 

de controle do Brasil, que contemplem as suas particularidades em função de aspectos de infra-
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 estrutura, operacionais, sócio-organizacionais, psicológicos e outros que possam influenciar 

no desenvolvimento (estresse) da atividade. 

Os resultados mostraram que o aumento de carga de trabalho está diretamente relacionado 

ao aumento do tráfego (como era de se esperar), porém, fatores como número de setores, 

cruzamento das trajetórias de vôo e aeroportos na área influenciam fortemente na carga de 

trabalho. Estes fatores são conhecidos como fatores de complexidade e devem ser avaliados 

minuciosamente, sobretudo na análise de áreas de maior complexidade.  

Embora a ferramenta RAMS Plus possibilite a análise tanto por meio de dados 

determinísticos quanto por estocásticos, o trabalho utilizou apenas dados determinísticos, 

retirados a partir da base de dados cedida pelo APP-BR e os valores de performance das diversas 

aeronaves constantes na base de dados do software. 

A análise dos resultados por meio de dados estocásticos certamente enriqueceria o 

trabalho. Entretanto, esta análise demandaria um maior aprofundamento na ferramenta, 

extrapolando o tempo disponível para esta pesquisa. Fica, então, como mais uma sugestão para a 

continuidade dessa pesquisa. 

 

9.1. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como sugestões para trabalhos futuros, podem ser enumerados alguns caminhos: 

• Aplicação do RAMS Plus na análise do lado aéreo do aeroporto a fim de que sejam 

verificadas possíveis restrições. 

• Aplicação do RAMS Plus para estudos em áreas terminais congestionadas como São 

Paulo e Rio de Janeiro. 

• Avaliação da carga de trabalho dos Controladores nos ACC brasileiros, especialmente no 

ACC-BS, que é responsável por 70% dos vôos sobre o nosso território. 

• Avaliação da malha aérea diante das recentes modificações referentes à utilização do 

Aeroporto Internacional de Congonhas. 
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 • Aplicação do RAMS Plus em estudos que contemplem novas tecnologias e conceitos 

como as rotas PBN e o CNS/ATM. 

 

9.2. Dificuldades encontradas e limitações 

Uma das principais dificuldades encontradas na execução deste trabalho foi a falta de 

pesquisadores com conhecimento da ferramenta RAMS Plus no Brasil. Muitos comandos 

relativamente básicos somente foram assimilados exaustiva interpretação do manual do software, 

fator que tomou grande parte do tempo na pesquisa e impossibilitou um maior aprofundamento 

da ferramenta de simulação. O intercâmbio entre alunos do Brasil e outros alunos no exterior 

poderá trazer grande avanço para futuras pesquisas com o software RAMS Plus no Brasil. 

A aplicação do módulo resolução de conflitos não se mostrou eficaz, uma vez que alguns 

travamentos ocorreram à medida que o tráfego foi acrescentado aos cenários. O programa 

também apresentou limitação no aspecto de construção de setores, pois não possibilita a 

configuração de sub-setores, fato que na prática é utilizado pelos setores finais. Porém, estas 

limitações puderam ser contornadas de maneira a não comprometer os dados finais. 

Com respeito à utilização do software, algumas dúvidas foram sanadas por telefone e 

mensagens eletrônicas com diversos usuários do RAMS Plus de vários países. Estes contatos 

poderão trazer importantes contribuições a pesquisadores no Brasil que venham a utilizar o 

RAMS Plus. Também foi confeccionada uma pasta com algumas dúvidas e esclarecimentos que 

surgiram ao longo da pesquisa. 

Em função da crise aérea no Brasil, o acesso aos órgãos de controle após o dia 29 de 

setembro de 2006 foi dificultado. A visita aos órgãos de controle, em especial ao APP-BR, 

constitui etapa fundamental na pesquisa para definição das tarefas e os seus pesos. 

Este estudo teve como foco a análise da carga de trabalho, porém, como explicado neste 

trabalho, o software RAMS Plus permite diversas outras aplicações que não foram exploradas. 

Portanto, para uma avaliação geral do software seria importante que outras aplicações fossem 

avaliadas.  
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 9.3. Finalizando 

O software RAMS Plus trouxe grande contribuição na análise de carga de trabalho. A 

ferramenta mostrou grande potencial de modelagem das atividades desenvolvidas pelos 

controladores e interface amigável com o usuário. O resultado final da carga de trabalho dado em 

unidades de tempo permitiu a visualização clara do objeto em estudo, diferente de ferramentas 

que trazem resultados de carga de trabalho com unidades abstratas e de difícil visualização. 

Diante do crescimento do transporte aéreo, das dificuldades e desafios que atividade tem 

enfrentado, principalmente no que tange ao elemento humano, a aplicação da simulação pode 

trazer importante contribuição para os gestores e o oportuno suporte na tomada de decisão com 

vistas ao melhor aproveitamento do espaço aéreo. 

Portanto, o uso da técnica de simulação FTS deve ser mais difundido no Brasil e fazer 

parte dos processos que suportam as mudanças das estruturas e procedimentos ATM, bem como 

a aplicação de novas tecnologias e conceitos. 
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 ANEXO 1 – Modelo Operacional do APP-BR 
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 ANEXO 1 – Modelo Operacional do APP-BR 
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 ANEXO 2 – Base de dados dos vôos hora pico (21:00 – 22:00h) 

  INDICAT VTO M/CSSR TIPO/W VELOC ADEP EOBT ADES FCHG ETO FL FSID ETO FL SETOR
1 FAB2116 ARR /6623 B732/M N0430 SWGN   SBBR PORMI 21:04 150       N 
2 PTWVI ARR /4537 BE9L/L N0225 SBPJ   SBBR PORMI 21:02 180       N 
3 GLO1971 ARR /5474 B737/H N0440 SBSL   SBBR ENRI 21:05 150       N 
4 PTMEH ARR /4700 C208/L N0160 SBMC   SBBR PORMI 21:20 80       N 
5 GLO1907 ARR /6510 B738/M N0450 SBEG   SBBR EROG 21:25 150       N 
6 PPMPF TRA /0401 AS50/L N0115 SWUZ   SBBR   21:35 5       N 
7 GLO1929 ARR /6620 B737/M N0460 SBBE   SBBR PORMI 21:33 150       N 
8 PTOUX ARR /4644 BE9L/L N0210 SBPJ   SBBR PORMI 21:41 220       N 
9 TAM3567 ARR /5125 A320/M N0440 SBSV   SBBR FRM 21:43 160       N 

10 TAM3493 ARR /4135 F100/M N0420 SBPJ   SBBR JUBE 21:34 160       N 
11 VRG2074 ARR /4075 B733/M N0438 SBGL   SBBR FRM 21:54 150       N 
12 TAM8021 ARR /3224 A320/M N0440 SBPA   SBBR WELIN 21:18 120       S 
13 PTRTV DEP /0410 PA34/L N0150 SBBR 21:00 SBGO       PAJEM   60 S 
14 TAM3874 ARR /4033 A320/M N0440 SBKP   SBBR CRISE 21:18 120       S 
15 TAM3826 ARR /4042 A320/M N0440 SBGL   SBBR GINGA 21:32 150       S 
16 TAM3897 DEP /4217 A320/M N0400 SBBR 21:32 SBSP       MIKEL   380 S 
17 TAM3844 ARR /4123 A320/M N0440 SBCF   SBBR GINGA 21:45 150       S 
18 GLO1837 DEP /4210 B737/M N0440 SBBR 21:14 SBCT       TERRA 21:21 400 S 
19 BRB1123 DEP /4222 B733/M N0441 SBBR 21:20 SBGL       ALINA 21:26 330 S 
20 GUARA42 DEP /4227 E110/L N0200 SBBR 21:00 SBCG       PAJEM 21:13 100 S 
21 VRG2267 DEP /4246 B752/H N0471 SBBR 21:30 SBGR       KIOTO 21:37 350 S 
22 TAM3745 DEP /4237 A320/M N0440 SBBR 21:27 SBGR       KIOTO 21:35 380 S 
23 PTVSG DEP /4021 PA34/L N0150 SBBR 21:45 SBBH         22:06 95 S 
24 TAM3845 DEP /4270 A320/M N0440 SBBR 21:35 SBCF       MUSA 21:42 330 S 
25 TAM3721 DEP /4303 A320/M N0440 SBBR 21:40 SBSP       MIKEL 21:48 380 S 
26 BRB1091 DEP /4257 B733/M N0433 SBBR 21:31 SBCF       MUSA 21:37 330 S 
27 FAB2520 DEP /4325 E145/M N0410 SBBR 21:50 SBGL       ALINA 21:56 370 S 
28 TAM3464 ARR /4243 A320/M N0300 SBGO 21:30 SBBR PAJEM 21:45 130       S 
29 GLO1811 DEP /4213 B737/M N0453 SBBR 21:16 SBGL       ALINA 21:22 410 S 
30 TAM3071 DEP /4263 A320/M N0440 SBBR 21:33 SBPA       TERRA 21:41 360 S 
31 GLO1899 DEP /4272 B733/M N0458 SBBR 21:37 SBKP       KIOTO 21:44 370 S 
32 GLO1803 DEP /4311 B737/M N0450 SBBR 21:50 SBBH       MUSA 21:56 370 S 
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 33 VRG2205 DEP /4333 B772/H N0498 SBBR 21:54 SBGL       ALINA 22:01 370 S 
34 PTMEH DEP /0403 C208/L N0150 SBBR 21:30 SBGO       PAJEM   80 S 
35 GLO1907 DEP /4313 B738/M N0450 SBBR 21:45 SBGR       KIOTO 21:52 410 S 
36 PPMPF TRA /0401 AS50/L N0115 SWUZ   SBBR   21:35 5       N 
37 PTWTG DEP /4172 PA34/L N0170 SBBR 21:30 SWJD BRS 21:34 80 T   C �  
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 ANEXO 3 – ROTAER I 

______________________________________________________________________________ 
 
BRASÍLIA / FIR SBBS 
COM – CENTRO (RADAR) 3452(1) 5526(1) 8855(1) 8861(1) 10096(1) 3357(1) 
SETOR 1 - 126.15 128.05 132,60(2) 133.50 
SETOR 2 - 126.80 128.50 132.60(2) 
SETOR 3 - 132.60(2) 133.75 135.15 
SETOR 4 - 122.65 128.35 132.60(2) 
SETOR 5 - 123.75 124.20 132.25(2) 
SETOR 6 - 123.95 125.25 132.55(2) 134.95 
SETOR 7 - 123.30 128.00 132.15(2) 133.05 135.90 
SETOR 8 - 122.25 125.20 125.45 132.25(2) 
SETOR 9 - 125.05 132.25(2) 133.10 
SETOR 10 - 123.00 127.30 132.40(2) 135.55 
SETOR 11 - 123.35 124.80 127.00 132.40(2) 
SETOR 12 - 124.25 126.55 132.40(2) 134.75 
SETOR 13 - 132.40(2) 132.60(2) 133.40 133.60 
SETOR 14 - 124.00 125.35 128.25 132.40(2) 
EMERG - 121.50 
SAR - 123.10 
RMK – (*) Todos setores são FIR/UTA. 
(1) a. ACFT deverá indicar FREQ que está chamando. 
b. SELCAL. 
(2) METEORO. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
BRASÍLIA / TMA SBWR 
COM – CONTROLE (RADAR) 119.70 (1) 119.20 (2) 119.50 
METEORO Vide BRASÍLIA/FIR OPERAÇÕES 122.50 
RDONAV – VOR/DME LUZ 113.10 16 15.65S/047 58.26W. 
NDB FRM 210 15.33.08S/047 20.77W 
LUZ 400 16 15.51S/047 58.18W 
RMK – (1) LDG/TKOF 
(2) CTL APCH final. 
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 ANEXO 4 – ROTAER II  

__________________________________________________________________ 

BRASÍLIA / Pres. Juscelino Kubitschek, DF SBBR                               15 52 09S/047 55 15W 
INTL PUB/MIL 8SW UTC-3 VFR IFR L21,23,26 INFRAERO 1060 (3479) 
11L – L4,9(1), 12,13 – (3200 x 45 ASPH (10) 76/F/B/X/T L14,15,17) – L2A – L9(1),12 –29R 
11R – L12A – (3300 x 45 ASPH 68/F/B/W/T L14A,15) – L12A – 29L 
HELPN MIL (5) - 11 – (34,50 x 34,50 ASPH 20,0t) – 29 
CMB – (8) PF, TF SER - S4 RFFS – REQ-9 
MET – (61) 3364-8556, 3364-9869 e 3365-1769 CMA (6) (1 a 11) (61) 3364-8724  
CMM (1 a 12) 
COM – TRÁFEGO (2) 121.00 SOLO 121.80 TORRE 118.10 118.45 121.50 (3) 
RÁDIO Vide BRASÍLIA/FIR METEORO Vide BRASÍLIA/FIR ATIS 127.80 
RDONAV – ILS 11R IBR (4) 110.30 ILS/DME 29R IND (9) 109.30 15 51.82S/047 55.78W 
VOR/DME BRS (7) 115.90 15 52.42S/048 01.28W VOR XMA (11) 117.30 
1552.70S/04755.31W NDB BRS (LO) 340 15 52.18S/048 01.30W 
CH 240 15 51.65S/047 53.12W IR (LM) 280 15 51.85S/047 56.24W 
AIS – (6) – (61) 3364-8550; 3364-8555, 3364-9823 e 3365-1855. 
AIS MIL – (61) 3364-8722. 
RMK – (*) a. OBS VAC para entrada ou saída do circuito de tráfego. 
b. TWY CLR LDG/DEP eventuais. Vide capítulo II. 
c. Proibido vôo local no circuito de tráfego, treinamento de procedimento IFR, de toque e 
arremetida ou demais tipos de treinamento que interfiram no movimento do aeródromo de 0900-
1000, 1300-1530 e 1930-2230. 
d. Acesso ao pátio nº 1, ACFT até B737-400, taxiamento será efetuado pela entrada NORTE do 
pátio. 
e. Área de estacionamento operando conforme seguintes procedimentos: 
(e.1) Obrigatório estacionamento aviação geral de pequeno porte até 5900Kg (13007 libras) no 
pátio 06. Eventualmente será permitido o uso do pátio 04 quando aquele estiver lotado; 
(e.2) Pátio 04 destinado aviação Regional e Militar até 19777Kg (43600 libras); 
(e.3) ACFT aviação geral com destino ao pátio 06 deverão utilizar obrigatoriamente TWY do 
pátio 05. No período noturno OPR com cautela devido pátio iluminado, porém sem balizamento; 
(e.4) ACFT com destino aos hangares da aviação geral deverão utilizar TWY pátio 05 com 
acesso aos hangares pelas respectivas intersecções taxiando com cautela período noturno; 
(e.5) Via frontal aos hangares da aviação geral não consiste TWY, operação diurna e noturna fica 
por conta e risco do operador. 
f. Aeronaves com PMD superior a 40t ficam condicionadas à realização de “ PUSH BACK”, na 
saída do estacionamento nos pátios 01 (principal) e 05 (cargueiro). Caberá ao operador garantir a 
disponibilidade dos meios próprios ou contratados para realizar tal operação. 
g. Operação com cautela para o estacionamento ou “PUSH-BACK” de ACFT nas 
entradas/saídas das posições 7 e 8 do pátio principal, devido à convergência da sinalização 
horizontal naquelas posições, com impossibilidade de movimentação simultânea de ou para as 
duas posições. 
h. Não autorizado a apresentação de notificação de vôo por radiotelefonia. 
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 i. RWY 11L/29R quando molhada torna-se escorregadia dos 300M aos 1000M a partir da 
THR 11L. 
j. OBS võos de pássaros na RWY de LDG/TKOF, principalmente entre a THR 11L e a TWY 
CHARLIE. 
k. Vide AIP-BRASIL ENR 2. 
l. Teste de motores ACFT porte TIL FK-50 deverá ser efetuado na INT TWY KILO e TWY 
MIKE. 
m. ACFT porte superior FK-50 deverá efetuar teste de motores na INT TWY ALFA com TWY 
HOTEL OU TWY BRAVO com TWY HOTEL, coor TWR - Brasília. 
n. ACFT ASA FIXA que necessitem girar motores em marcha lenta para cheque de EQPT e 
aferição de bússula deverão fazê-lo na INT TWY KILO com TWY MIKE, sem restrições de 
horário, em coordenação TWR-BRASÍLIA e administração SBBR. 
o. ACFT com envergadura acima de 20M e com ACN inferior a 10, com destino aos Hangares 
de Aviação Geral para serviços exclusivamente de MAINT, AUTH o acesso pela TWY 
QUEBEC, rebocada e estacionada totalmente no interior do hangar, é compulsório 
acompanhamento do fiscal da INFRAERO. 
p. A TWR BRASÍLIA não informará a hora de decolagem às ACFT. A instrução, quanto a 
freqüência do próximo órgão a ser chamado após a decolagem e, se necessárias, instruções 
complementares, serão emitidas juntamente com a autorização de decolagem. 
q. Nas operações de pouso, os pilotos não reportarão para TWR BRASÍLIA a condição de trem 
de pouso, exceto nas situações de emergência com referência ao seu baixamento e/ou 
travamento. 
r. ACFT ASA ROTATIVA deverão fazer CTC prévio com administração do SBBR e TWR - 
Brasília para cheque e teste de Motores. 
s. TWY QUEBEC com início na TWY QUEBEC compulsório contato com a TWR info PSN da 
ACFT. Permitindo Taxi de ACFT com envergadura até 20M. 
(1) MEHT: a. RWY 11 - 72’. b. RWY 29 - 69'. 
(2) 0900-0100. 
(3) EMERG. 
(4) Front course NO AVBL acima do FL070. 
(5) Situado setor militar, coordenadas 15 51 53S/047 54 18W com ELEV de 1059M (3473'). 
(6) Opera como AIS INTL e ACFT da aviação geral. Aceita FPL e NTV por telefone, TEL 
CMA: (61) 3365-1769, TEL FPL: (61) 3365-1896, TEL/FAX: (61) 3365-1855. 
(7) a. NO AVBL RDL 351 além de 8NM BLW FL 080: b. NO AVBL setor entre RDL 065 a 085 
BLW FL 060. 
(8) Reabastecimento de combustível no pátio terminal de carga do CAN disponível somente 
mediante solicitação com antecedência mínima de 45 MIN, condicionada à disponibilidade de 
caminhão de abastecimento. 
(9) 2,96. 
(10) Grooving. 
(11) AVBL somente para execução da IAC VOR Z RWY 11R e IAC VOR Z RWY 29L. 
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 ANEXO 5 – ADC SBBR 
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ANEXO 5 – ADC SBBR  
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ANEXO 6 – IMAGEM RAMS PLUS I 

SETORIZAÇÃO NS (NORTE-SUL) 

 

 

 
 

Imagem RAMS Plus 
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 ANEXO 7 – IMAGEM RAMS PLUS II 

SETORIZAÇÃO EO (ESTE-OESTE) 

 

Imagem RAMS Plus 
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 ANEXO 8 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

1) Cotação do dólar feita pelo Banco Central do Brasil em 02/10/07 através da página da web: 

http://www5.bcb.gv.br/ 

Taxa: 1 Dólar/EUA = 1,8227 Real/Brasil 

 

2) Preço médio do querosene de aviação no período de 20/08/07 a 26/08/07 obtido na ANP - 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis através da página da web: 

http://www.anp.gov.br/ 

1 litro QAV = 1,22585 (não inclui ICMS) 

 

3) Movimento de aeronaves no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck (2006): 

• 126.427 aeronaves 

• O movimento registrado em 2006 (INFRAERO) corresponde a aproximadamente 298 

vezes o movimento do dia utilizado na simulação. Este fator foi aplicado no cálculo do 

custo anual com combustível. 

 

 

 

 

 

http://www.anp.gov.br/�
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