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RESUMO 

O gerenciamento de tráfego aéreo está se tornando mais complexo, porém alguns aspectos de administração e 

tecnologia neste ambiente não estão acompanhando esse avanço. Os sistemas de gerenciamento não suportam 

todos os processos necessários para prover conhecimento aos controladores, para os quais as decisões devem ser 

realizadas. Na maioria dos casos, a infraestrutura dos aeroportos precisa ser melhorada, o que ocasiona custos 

operacionais desnecessários para as companhias aéreas e passageiros. Este artigo apresenta duas soluções que 

utilizam Algoritmos Genéticos para sequenciamentos relacionados com o problema de espera no ar e de 

taxiamento. A vantagem da solução proposta é não necessitar de conhecimento prévio para sugerir ações aos 

controladores de voo e torre.  Os resultados do estudo de caso real foram satisfatórios para ambas as soluções. 

Alcançou-se uma melhoria de 8 a 21% para o problema de espera no ar, onde o sistema não possui 

conhecimento. No caso de sequenciamento de taxi, alcançou-se até 15% de redução no tempo gasto para o 

taxiamento. 

 
ABSTRACT 

Air traffic management is becoming more complex, however some aspects of administration and technology in 

this environment are not following this advance. The management systems do not support all processes needed 

to provide knowledge to air controllers, for whom the decisions should be making. In most cases, the airport 

infrastructure needs to be improved, which causes unnecessary operating costs for airlines and passengers. This 

paper presents two solutions with Genetic Algorithm for sequencing related to Air Holding Problem and taxi 

sequence. The advantage of the proposed solution is not need of prior knowledge to make suggestions for tower 

and air traffic controllers. The results of real case study were satisfactory from both solutions. It achieved an 

improvement for Air Holding Problem from 8 to 21%, where the system has no previous knowledge for those 

situations. In taxi sequence case, it achieved up to 15% of reduction in total taxiing time. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com o passar do tempo, o gerenciamento de tráfego aéreo está se tornando cada vez mais 

complexo. Em uma parte devido ao excesso de variáveis e informações que precisam ser 

analisadas em um espaço de tempo muito curto para o ser humano. Em outra, pela falta de 

sistemas inteligentes que possam auxiliar os controladores nas suas atividades diárias ou pelo 

gargalo existente na infraestrutura de vários aeroportos. 

 

Dentre os problemas conhecidos, esta pesquisa focou em dois bem específicos. No problema 

de espera no ar, buscou-se uma solução para sistemas de apoio à decisão quando não possuem 

o conhecimento prévio necessário para realizar sugestões aos controladores de voo. No 

problema de taxiamento, buscou-se um aperfeiçoamento para o sequenciamento das 

aeronaves durante o processo de taxiamento. 

 

A maneira como os sistemas de suporte à decisão se comportarão em novas situações, quando 

são usadas técnicas de aprendizagem, é sempre um ponto de atenção na modelagem. Por mais 

que o sistema esteja fornecendo informações adequadas aos controladores, ele precisa 

conseguir se adaptar a novos problemas e alcançar um nível próximo da decisão de um 

especialista ao se deparar com novas situações. 

 



A alocação de recursos em solo, desde os serviços de abastecimento de combustível; 

alimentação; entrada e saída dos passageiros; e operação de push-back, são variáveis que 

influenciam o fluxo das aeronaves em solo até que as mesmas estejam prontas para a 

decolagem. As decolagens, por sua vez, devem buscar uma sequência ótima, para 

proporcionar a fluidez desejada no tráfego. Os horários de voos, a condição do tráfego de 

chegada e o porte da aeronave são exemplos de condições que afetam a sequência das 

decolagens nos aeroportos.  

 

A quantidade de variáveis é tão vasta que obter decisões que proporcionem a fluidez de 

tráfego desejada é extremamente complicado, logo sistemas de computação especializados 

que apoiem tais decisões vem sendo buscados. 

 

A inteligência artificial é uma forte aliada para a construção de sistemas inteligentes que 

possam realizar este apoio. Dentre as técnicas existentes, foi escolhido a de algoritmos 

genéticos. Devido ao fato de não precisar de conhecimento prévio para encontrar as soluções 

para os problemas estudados, esta técnica se apresentou promissora para a modelagem dos 

problemas. Assim, serão apresentadas as modelagens para os dois problemas utilizando 

algoritmos genéticos e os seus respectivos estudos de caso. 

 

O artigo está organizado da seguinte maneira, na seção 2 são apresentados os principais 

conceitos de gerenciamento de tráfego aéreo utilizados. Na seção 3, os conceitos sobre 

algoritmos genéticos. Na seção 4, são apresentadas as modelagens para os problemas 

estudados e seus resultados.  Na seção 5, são apresentadas as considerações finais e trabalhos 

futuros. 

 

2. GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO 

O Air Traffic Management (ATM), foca em fornecer meios para o gerenciamento do tráfego 

aéreo, levando em consideração fatores como segurança, planejamento, justiça, meteorologia 

e financeiro (Agogino et al., 2009).  

 

O ATM é necessário para que o espaço aéreo possa ser monitorado, controlado e os fluxos das 

aeronaves, por aerovias definidas, possam ser gerenciados de maneira integrada para maior 

efetividade das ações tomadas. Este ambiente pode ser dividido em três setores: 

 Air Space Management (ASM): O gerenciamento do espaço aéreo foca em aumentar a 

capacidade de aeronaves no espaço aéreo, com o objetivo de atender a demanda 

necessária dentro da estrutura disponível. 

 Air Traffic Control (ATC): O controle do tráfego aéreo foca em controlar os voos das 

aeronaves, fornecendo informações necessárias para que a segurança dos voos seja 

preservada. 

 Air Traffic Flow Management (ATFM): O gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo 

foca em fornecer informações para que o fluxo das aeronaves seja mantido com 

segurança e menor impacto em cenários que sejam necessários tomar medidas não 

previstas. 

 

Os problemas que serão tratados nesta pesquisa estão incluídos em duas áreas: ATFM com o 

problema de espera no ar e o ATC com o problema de sequenciamento de aeronaves para 

taxiamento. 

 



2.1. Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo 

O ambiente ATFM pode ser dividido em três fases: 

 Nível Estratégico: Foca no planejamento estratégico dos voos englobando o período 

de seis meses até o momento de 48 horas antes do voo. 

 Nível Pré Tático: Foca na tomada de decisões táticas englobando o período de 48 até 2 

horas antes do voo. 

 Nível Tático: Foca na tomada de decisões táticas englobando o período de 2 horas 

antes do voo até que a aeronave chegue a seu destino. 

 

2.1.1. Problema de Espera no Ar 

O Air Holding Problem (AHP) acontece, em um ambiente ATFM, quando aeronaves em rota 

de voo precisam aguardar voando por um determinado motivo. Este motivo pode ser um 

aeroporto que precisou ser fechado, por exemplo, por situações envolvendo fenômenos 

naturais ou atos terroristas; pode ser por motivo de excesso de aeronaves em um determinado 

setor e, por isso, outras aeronaves precisam ser retidas por algum tempo em outros setores do 

espaço aéreo. 

 

Em cenários críticos, o problema de espera no ar se torna muito mais grave, pois existe um 

cenário, por exemplo, o qual engloba todas as aeronaves sob responsabilidade das autoridades 

brasileiras e existem sub cenários os quais estão sob responsabilidades de um determinado 

CINDACTA - Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Quando uma 

ação é escolhida para um sub cenário, com o tempo, o resultado dessa ação pode melhorar um 

sub cenário e agravar outro de tal forma, que o cenário completo pode se tornar um problema 

de altíssimo risco para a segurança de todos os envolvidos. 

 

Assim, é importante que a alta complexidade de gerenciamento do espaço aéreo, a falta de 

experiência de novos controladores de voo e a descentralização do gerenciamento pelo país 

sejam devidamente suportadas por sistemas que possam, de maneira inteligente, realizar as 

atividades mais complexas do ponto de visto de tempo e excesso de análise de informações, 

agindo como um sistema de apoio à decisão. 

 

2.2. Controle de Tráfego Aéreo 

O controle de tráfego aéreo é responsável por separar as aeronaves, a fim de evitarem-se 

colisões e melhorar a fluência das aeronaves. Assim, é possível prover um maior nível de 

segurança ao espaço aéreo. 

 

Dentre suas responsabilidades está a aplicação de medidas restritivas às aeronaves ainda em 

solo, possibilitando o maior controle do espaço aéreo. É fato que no momento em que as 

aeronaves estão no ar, as medidas são mais complexas e, assim, o controle no solo tem um 

papel fundamental para regular o fluxo de aeronaves que estão decolando e dar fluidez a 

aterrissagem das aeronaves, reduzindo a complexidade nos setores próximos aos aeroportos. 

 

2.2.1. Gerenciamento de Taxiamento 

O taxiamento é o processo de rolagem da aeronave utilizando seu próprio motor. Pode 

acontecer depois da aterrissagem, indo da pista até a plataforma ou antes da decolagem, indo 

da plataforma até a pista de decolagem (Waal et al., 2003).  

 



O Ministério da Defesa do Brasil definiu o táxi como o movimento autopropulsado de uma 

aeronave sobre a superfície de um aeródromo, excluídos o pouso e a decolagem, mas, no caso 

de helicópteros, incluído o movimento sobre a superfície de um aeródromo, a baixa altura e a 

baixa velocidade (DECEA, 2009). 

 

A pista de taxiway é a via definida para o táxi de aeronaves, a qual liga partes do aeroporto. 

Ela é dividida entre pista de acesso ao estacionamento de aeronaves, pista de táxi no pátio e 

pista de táxi de saída rápida. O controle deste processo está nas mãos do controlador de solo, 

o qual define a rota de táxi para cada aeronave, porém na maioria dos aeroportos já existem 

rotas de táxis pré-definidas. 

 

O processo de táxi durante a aterrissagem pode ser resumido da seguinte forma: 

1. Uma aeronave em chegada pede permissão ao controlador de pista; 

2. O tempo de aterrissagem é estimado como o estimated time of arrival (ETA); 

3. O actual time of arrival (ATA) é definido como o tempo real em que a aeronave toca a 

pista; 

4. A aeronave sai da pista, repassada para o controlador de solo e prossegue para o seu 

portão.  

 

O processo de decolagem é feito de forma similar, a aeronave precisa de autorização antes de 

ligar seus motores e é definido o target time for departure (TTD) e o off-block time (OBT), 

que é o instante em que a aeronave é rebocada da sua plataforma. Antes de chegar à pista de 

decolagem, a aeronave deve aguardar no ponto de retenção.  

 

O controlador de solo é responsável por evitar a ocorrência de colisões entre aeronaves, as 

quais podem ocorrer por três tipos de conflitos: 

1. Duas aeronaves utilizam a mesma rota, no mesmo instante em sentidos e direções 

diferentes; 

2. Duas aeronaves no mesmo sentido, sendo que a aeronave de trás está numa velocidade 

maior que a da frente; 

3. Duas aeronaves em sentidos opostos, indo uma em direção à outra. 

 

O gargalo do tráfego aéreo, normalmente, está na capacidade dos aeroportos, por isto os 

aeroportos sempre procuram meios de melhorar os serviços relacionados, por exemplo, 

aterrissagem; decolagem; alocação de plataformas; dentre outras. É fundamental encontrar 

meios de aperfeiçoar o processo de táxi, não só melhorando o tempo de espera, mas também 

visando melhorar o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes.  

 

O consumo de combustível possui um dos maiores percentuais nos custos operacionais das 

empresas aéreas (IATA, 2012). Estima-se que a participação do consumo de combustível 

atinja 20%, ou mais, sobre os custos operacionais de qualquer tipo de empresa aérea. Parte 

deste combustível é desperdiçada com aeronaves em espera de saída para táxi, em pontos de 

espera no aguardo para decolagem ou no transporte de passageiros em situações em que o 

portão esta afastado da região de embarque ou desembarque. 

 

O desenvolvimento de aeronaves mais modernas tem gerado uma maior economia no uso de 

combustíveis em voo, mas o gasto em solo ainda irá existir de forma significativa enquanto 

não forem aplicadas técnicas que dinamizem o taxiamento. Estima-se um gasto entre 10 e 



30% de tempo de voo fazendo táxi, e que aviões de médio porte como A320 gastem entre 5 e 

10% do seu combustível no solo (Balakrishnan et al., 2010). 

 

3. ALGORITMOS GENÉTICOS 

Algoritmos genéticos (AG) são definidos como uma técnica de busca baseada numa metáfora 

do processo biológico da evolução natural. Essa técnica utiliza heurísticas de otimização 

global, o que os opõe aos métodos como gradiente, que seguem a derivada de uma função 

para encontrar o máximo da mesma, o que os retém muitas vezes a máximos locais (Linden, 

2006).  

 

São criadas populações de indivíduos e estes são submetidos aos operadores genéticos de 

seleção, recombinação e mutação. Assim, é possível realizar uma avaliação qualitativa dos 

indivíduos, como soluções do problema e gerar um processo de evolução natural destes 

indivíduos, que eventualmente deverá gerar uma descendente que representa uma boa solução. 

Em outras palavras, algoritmos genéticos são algoritmos de buscas baseados em mecanismos 

de seleção natural e genética, combinando a sobrevivência dos mais aptos em uma forma 

estruturada de troca de informações genéticas. 

 

O espaço de busca do AG é o genoma, o qual é constituído dos genótipos. Devido a estrutura 

linear destes genótipos, eles são chamados de cromossomos. Os cromossomos são utilizados 

nos algoritmos genéticos e representados como strings, com tamanho fixo ou variável, de um 

ou mais tipos de dados, por exemplo bits e números reais. A unidade básica de informação é o 

gene, o qual forma o cromossomo, podendo ser, por exemplo, um bit ou char. O alelo é o 

valor de um gene especifico. 

 

A busca do AG copia o comportamento de reprodução da natureza. Na reprodução sexuada os 

genótipos dos pais se recombinam e na reprodução assexuada ocorre somente a mutação. Para 

a reprodução no AG, inicia-se com uma população vazia. São selecionados dois pais da 

população original, os quais são copiados, sofrem recombinação e então os resultados passam 

por uma mutação. Assim, são formados dois filhos, os quais são adicionados a população de 

filhos. Esse processo é repetido determinadas vezes até que o número de indivíduos na 

população de filhos esteja completo. 

 

A mutação é um método importante para preservar a diversidade e variedade dos candidatos à 

solução, realizando pequenas modificações no cromossomo. Em cromossomos de string de 

tamanho fixo, isso pode ser alcançado modificando aleatoriamente o valor de um gene. A 

recombinação é o diferencial dos Algoritmos Genéticos, ela mistura e combina partes dos pais 

para formar um filho, basicamente, ocorre troca entre partes dos dois genótipos.  

 

A função de fitness é definida através da representação genética e afere a qualidade da solução 

apresentada. A função de fitness depende do problema em questão. Ela é utilizada para alocar 

traços reprodutivos aos indivíduos na população e, então, age como uma medida de qualidade 

que deve ser aumentada. Isso significa que indivíduos com um maior valor de fitness terão 

uma maior probabilidade de serem selecionados como candidatos para exame posterior. 

 

Os algoritmos genéticos não terminam ao serem encontrados os máximos locais. Assim, como 

a evolução natural, eles não são um processo dirigido a encontrar uma solução ótima. O 

processo consiste em fazer com que uma série de indivíduos possa competir entre si através 



do processo de sobrevivência do mais apto, ou seja, os melhores sobrevivem e pode ocorrer 

casos em que uma geração seja pior do que antecessora. A Figura 1 ilustra os passos do 

algoritmo genético.  

 

 

Figura 1: Passos do algoritmo genético 

 

4. ESTUDO DE CASO 

Dentre os problemas conhecidos no gerenciamento de tráfego aéreo, esta pesquisa focou em 

dois bem específicos. No problema de espera no ar, buscou-se solução para sistemas de apoio 

à decisão quando não possuem o conhecimento prévio necessário para realizar sugestões aos 

controladores de voo. No problema de taxiamento, buscou-se um aperfeiçoamento para o 

sequenciamento de aeronaves durante o processo de taxiamento. 

 

4.1. Problema de Espera no Ar 

Para a realização deste estudo de caso, foram escolhidos dois aeroportos: Internacional de 

Brasília (SBBR) e o de Congonhas (SBSP). Foram escolhidos devido ao grande número de 

voos entre eles e conexões com outros aeroportos e, assim, fornecerem a base de dados 

necessária para realizarmos as avaliações do modelo. 

 

Considerando a abordagem de algoritmos genéticos, é utilizada uma forma simplificada da 

teoria evolucionária, ou seja, somente os melhores indivíduos sobreviverão com a evolução 

das gerações. Para a modelagem deste tipo de aplicação foi necessária a configuração de 

alguns parâmetros como: população inicial, métodos de evolução, condições de parada nas 

gerações, dentre outros. 

 

Para a escolha da população inicial, foi escolhida a faixa de horário de 17:00 as 18:59, devido 

uma maior movimentação e foram separados em faixas de 30 minutos. Assim, é possível 

verificar se as ações tomadas no primeiro quartil estão melhorando, ou não, o cenário aéreo 

com o passar do tempo. A população inicial foi composta de 96 voos. A tabela 1 apresenta 

uma amostra dos voos escolhidos. 

 

 

 



 

Tabela 1: Amostra da população inicial 

Aeronave ICAO Origem Horário Origem ICAO Destino Horário Destino 

A1 SBCG 14:23 SBSP 17:08 

A2 SBRJ 15:43 SBBR 17:19 

A3 SBGL 15:38 SBBR 17:24 

A4 SBRJ 16:10 SBSP 17:05 

A5 SBRJ 16:15 SBSP 17:11 

A6 SBRJ 16:40 SBSP 17:24 

A7 SBFL 16:40 SBSP 17:31 

A8 SBCF 16:43 SBSP 17:59 

A9 SBRJ 16:45 SBSP 17:34 

A10 SBFL 16:55 SBSP 17:56 

 

Na tabela 1, são apresentados os dados de cada voo como: o código ICAO - International 

Civil Aviation Organization, o qual identifica o aeroporto de origem e de destino; e o horário 

previsto de descolagem e aterrissagem nos aeroportos. 

 

Para que uma aeronave saia de um aeroporto origem e chegue ao seu destino, ela segue por 

rotas definidas no espaço aéreo. Esta rota inicial é definida para que as aeronaves alcancem 

um alto nível de fluência no tráfego aéreo. Entretanto, com diversas modificações e 

imprevistos que acontecem, estas rotas podem ser modificadas com a aeronave já em voo. O 

controlador de voo precisa tomar decisões para atenuar o problema de espera no ar. Uma das 

estratégias para se evitar, por exemplo, uma aeronave em rota circular próximo do aeroporto, 

é a mudança ou retenção em alguns trechos de sua rota, aumentando a fluidez do tráfego. 

 

Assim, é muito importante que o controlador tenha um sistema que possa auxiliá-lo nesse 

processo de tomada de decisão. Porém, em novos casos, o controlador de voo pode não ter 

experiência suficiente para tomar a melhor decisão para o momento ou o sistema não tem o 

conhecimento necessário para sugerir o melhor conjunto de ações. Logo, esta abordagem vem 

para agir somente neste ponto. 

 

Quando uma ação é tomada sob uma aeronave, é altamente provável que acontecerá um 

impacto em outra aeronave ou aeroporto. Esse impacto pode ser mínimo como a readequação 

dos portões ou a espera em pátio por alguns minutos; ou a colocação de mais de uma aeronave 

em espera próximo ao aeroporto ou o atraso em cadeia da decolagem das aeronaves. 

 

Para a modelagem do algoritmo genético, cada individuo possui 11 genes. Neste caso, a 

aeronave é o individuo para o qual iremos criar as gerações. Para cada gene, existe uma 

representação da medida restritiva a ser aplicada, partindo do ponto central com “0” minutos 

de diferença quanto ao horário previsto inicial para passar em algum ponto de controle do 

espaço aéreo até o atraso ou adianto em 15 minutos. A Figura 2 apresenta a estrutura do 

cromossomo modelado. 



 
Figura 2: Estrutura do cromossomo 

Quanto mais a população final apresentar as rotas com os horários próximos do que foi 

planejado, melhor será o seu resultado, ou seja, o desvio e impacto serão mínimos nos voos. 

Por exemplo, o cromossomo A (000000000+120) apresenta um impacto de 12 minutos de 

atraso na rota previamente determinada. 

 

O critério de seleção para definir os indivíduos que irão para a próxima geração é definida 

pela função fitness apresentada a seguir: 

 

 

(1) 

 

Onde:  

 T é o modulo do tempo de atraso ou adianto de cada aeronave; 

 P1 é uma penalidade que equivale a 60% de T, caso a medida restritiva aplicada seja 

de atraso; 

 P2 é uma penalidade que equivale a 40% de T, caso a medida restritiva aplicada seja 

de adianto. 

 

Foi escolhida a técnica de recombinação one point, a qual teve a sua probabilidade definida 

como 0,3. A quantidade máxima de gerações definidas foi de 350, ou seja, os resultados das 

melhores ações estão dentro deste grupo ou o custo-benefício de seguir para mais gerações é 

mínimo.  

 

4.2. Sequenciamento de Taxiamento 

A aprendizagem evolutiva é responsável pela utilização de conceitos genéticos e informações 

adquiridas pela coleta de informações para calcular os melhores cenários para o momento t, os 

quais os dados coletados representam. Assim, será possível ao controlador a visualização de 

estimativas de tempo necessárias para que todas as aeronaves agendadas para o momento t 

façam o táxi, conforme a escolha do controlador. 

 

As rotas são definidas pelos genes e cada aeronave será um lócus, assim uma aeronave 

estando em um gate ou vindo de uma runaway poderá ter valores diferentes para as rotas. 



Cada rota será representada por um número de 1 ao número de rotas possíveis. A Figura 3 

apresenta esta estrutura, na qual são utilizadas 5 rotas para 6 aeronaves. 

 

 
Figura 3: Estrutura do cromossomo 

 

A escolha da ordem das aeronaves e das rotas iniciais é determinada com o auxilio do 

planejamento inicial, assim os primeiros pares de cromossomo já atenderão as restrições 

aplicáveis.   

 

Quando as restrições de conflito não satisfazem a qualificação do modelo, uma função de 

penalidade será usada para ir além do tempo total de táxi, como um grau correspondente de 

punição. Como resultado, a função objetiva com punição foi escolhida como função fitness, 

sendo definida como: 
 

 

(2) 

 

Onde a primeira linha representa a função objetiva, Nf é o número total de voos, tijk o tempo 

de taxi da aeronave k do nó i ao nó j, e xijk=1, se a k-ésima aeronave esta alocada na rota do nó 

i ao j. M1, M2 e M3 são coeficientes de punição. tik é o tempo de táxi da aeronave k até o nó i, 

ts é a menor separação de tempo entre as aeronaves num ponto de cruzamento e yik é uma 

variável booleana. Se o nó i é um nó da trajetória da aeronave k, então yik = 1, do contrário 

yik= 0. 

 

A regra M1 mostra que a aeronave k deve satisfazer o tempo de separação em qualquer nó de 

cruzamento i com uma aeronave kp. As regras M2 e M3, respectivamente, previnem que uma 

aeronave k e uma aeronave kp sigam uma em direção a outra. 

 

Como a função objetiva é empregada neste trabalho, o valor de fitness é escolhido do menor 

para o maior em cada geração da população. Os cromossomos são cruzados com uma 

probabilidade Pc .  



 

Na operação de mutação é necessário que ocorra com certa probabilidade Pm para evitar que o 

sistema procure por uma solução ótima local. Essa operação é realizada com uma escolha 

aleatória do gene a ser substituído, assim como, do gene que irá substituir. 

 

Será adotado um número máximo de soluções para finalizar o algoritmo, devido a dificuldade 

de encontrar a melhor solução. O algoritmo está dividido em: 

1. Receber os horários de voo, os pontos de inicio e pontos finais de decolagem ou 

aterrissagem. 

2. A partir dos pontos de inicio e fim, é selecionado um conjunto de rotas possíveis para 

cada aeronave. 

3. É criada uma população inicial com auxilio do planejamento inicial, respeitando todas 

as restrições. 

4. São utilizadas as funções genéticas criadas para essa solução. 

5. Encontra-se o melhor cromossomo. 

6. É apresentado o gene que representa a trajetória ótima para aquele conjunto de  

aeronaves no horário determinado.   

 

Para o estudo de caso, foi criada uma base de dados contendo tabelas que representam 32 

rotas do aeroporto de Congonhas em São Paulo, contendo o ponto inicial e final de cada rota; 

o tamanho da rota; e a velocidade para o trecho, ao qual assumimos a velocidade de 10m/s em 

retas e 5m/s em curvas. Além disso, uma tabela contendo os dados dos voos como: código do 

voo, tipo da aeronave, horário inicial, tipo de operação (decolagem ou aterrissagem), o ponto 

inicial e final da sua rota. 

Sem considerar a diferença entre os tipos de aeronaves, a distância mínima entre as aeronaves 

foi definida como 50 metros, para evitar conflitos em cruzamentos; o tempo mínimo em um 

cruzamento é de 10 segundos e o tempo para evitar a quebra de restrições é de 600 segundos. 

No algoritmo foi assumido uma população inicial NIND=100, a diferença entre gerações 

GGAP = 0,9 , a probabilidade de cruzamento Pc = 0,7 , a probabilidade de mutação Pm = 0,01 

e o número máximo estipulado MAXGEN = 600. A função fitness convergiu na geração 500. 

 

4.3. Resultados 

Na modelagem proposta para o problema de espera no ar, a abordagem alcançou entre 8 e 

21% de melhoria na fluência do tráfego aéreo ao se comparar com os resultados atingidos 

pelos controladores de voo, ou seja, as aeronaves passaram pelos pontos de controle em 

horários mais próximos do que o planejado.  

 

Considerando a quantidade de gerações máxima como 350, a Figura 4 apresenta o resultado 

de 20 testes realizados e o desvio que houve na melhoria das ações sugeridas. Considerando 

os resultados apresentados, em média a modelagem alcançou 14% de melhoria na fluência do 

tráfego aéreo. 

 



 
Figura 4: Comportamento das gerações  

 

Na modelagem proposta para o problema de sequenciamento de taxiamento, o modelo 

apresentou uma melhora de até 15% no tempo total de táxi do aeroporto de Congonhas, além 

de possibilitar a utilização do mesmo em outros aeroportos, bastando para isso o 

cadastramento de novas rotas e planos de voos. 

O resultado do sequenciamento no período 15:00 as 16:00, no aeroporto de Congonhas, é 

apresentado na Tabela 2, no qual houveram 30 voos. 

Tabela 2: Dados de voos 

Voo Tipo Previsão Inicio Fim A/D 

03936 A320 15:00 G01 RA01 D 

03120 A321 15:02 RA01 G16 A 

03203 B737 15:05 RA01 G14 A 

01339 B767 15:08 RA01 G10 A 

03463 A319 15:11 RA01 G01 A 

03933 A320 15:14 RA01 G07 A 

03222 A320 15:15 G08 RA01 D 

03107 B737 15:17 G03 RA01 D 

03123 A321 15:19 G05 RB01 D 

01353 A320 15:20 RA01 G02 A 

01318 B737 15:21 G04 RB01 D 

06009 A321 15:23 RA01 G09 A 

03055 A320 15:24 G11 RA01 D 

 

Considerando os voos 06009 e 03055, existia um conflito de aeronaves, pois elas cruzavam o 

mesmo caminho no mesmo horário, então nó N09 que tinha saída do voo 06009 às 15:24 foi 

mantido e o voo 03055 sofreu um atraso de 1 minuto para evitar esta situação. 

 

5. CONCLUSÃO 

A melhoria do gerenciamento de tráfego aéreo está sendo embasada por diversas pesquisas, 



principalmente, na última década. Assim, o futuro da implantação destes resultados no dia a 

dia da sociedade é questão de tempo. É importante ressaltar que muitas soluções propostas 

precisam ser integradas para que estes modelos realmente contribuam para a aviação civil.  

 

Assim, esta pesquisa buscou a apresentação de dois modelos, utilizando a técnica de 

algoritmos genéticos, para solucionar uma parte do problema de espera no ar e do taxiamento. 

Quanto a falta de conhecimento de um sistema de suporte a decisão para o problema de espera 

no ar, esta proposta conseguiu atingir resultados satisfatórios. Em média 14% de melhoria na 

fluidez do tráfego aéreo, assim, contribuindo com a redução da barreira de implantação de um 

sistema deste porte e o alcance de resultados reais de maneira mais rápida. 

 

A solução proposta para realizar o taxiamento de aeronaves, alcançou resultados satisfatórios, 

de até 15% de redução no tempo total de taxiamento, em um dos aeroportos mais 

movimentados do país e com maior necessidade de redução dos tempos em pátio para dar 

mais fluidez nas operações de decolagem e aterrissagem das aeronaves. 

 

Como trabalhos futuros, pretende-se estender a solução de sequenciamento de taxiamento 

para outros aeroportos e verificar ajustes no algoritmo genético para que possa ser balanceado 

quanto ao padrão de dados dos aeroportos do país. Quanto a solução proposta para o problema 

de espera no ar, pretende-se buscar novos ajustes no algoritmo genético para melhoria dos 

resultados e aplicação de outras técnicas para possibilitar a comparação com este trabalho. 
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