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Tendência de Tráfego 
AéreoAéreo



Air traffic has doubled every 15

Current Market Outlook 2014–2033 – Boeing..



Sistema Complexo：：：：Aeroporto



Delay in JFK Airport 1-2 hours

FAAFAA AirAir TrafficTraffic OrganizationOrganization SurfaceSurface OperationsOperations Office,Office, UU..SS.. AirportAirport SurfaceSurface
CollaborativeCollaborative DecisionDecision MakingMaking (CDM)(CDM) ConceptConcept ofof OperationsOperations (ConOps)(ConOps) inin thethe NearNear--
TermTerm，，20122012..



Ground Handling Operations

Management in Airport

SS.. TrabelsiTrabelsi,, FF.. MM--CaminoCamino,, CC.. CosenzaCosenza,, LL.. WeigangWeigang,, IntegratedIntegrated decisiondecision
makingmaking forfor GHMGHM,, PANAM,PANAM, SpainSpain,, 20142014..



Airport CDM

FAAFAA AirAir TrafficTraffic OrganizationOrganization SurfaceSurface OperationsOperations Office,Office, UU..SS.. AirportAirport SurfaceSurface
CollaborativeCollaborative DecisionDecision MakingMaking (CDM)(CDM) ConceptConcept ofof OperationsOperations (ConOps)(ConOps) inin thethe NearNear--
TermTerm，，20122012..



Sistema Complexo：：：：Rotas

DesdeDesde 19891989,,4141 paísespaíses dodo EUROCONTROL,oEUROCONTROL,oDesdeDesde 19891989,,4141 paísespaíses dodo EUROCONTROL,oEUROCONTROL,o
fluxofluxo dede trafegotrafego aumentouaumentou 3333%%,, vaivai duplicarduplicar
nosnos próximospróximos 2020 anosanos..



Solução e Tecnologia nova na ATM

ComCom aplicaçãaplicaçãoo dede ADSADS--BB ee soluçãosolução relacionada,relacionada,
nesteneste éé desafiodesafio..



4D Trajectory Management

ICAO’sICAO’s “Aviation“Aviation SystemSystem BlockBlock Upgrades”Upgrades” (ASBUs)(ASBUs) withwith solutionsolution sets,sets,
transitiontransition planplan andand enablersenablers toto globalglobal interoperabilityinteroperability describeddescribed inin thethe GlobalGlobal
AirAir NavigationNavigation PlanPlan..



TransLabTransLab



OO TransLabTransLab éé umum CentroCentro dede ExcelênciaExcelência emem PesquisaPesquisa ee
DesenvolvimentoDesenvolvimento dede ModelosModelos ComputacionaisComputacionais ee InteligênciaInteligência

Portfólio

DesenvolvimentoDesenvolvimento dede ModelosModelos ComputacionaisComputacionais ee InteligênciaInteligência
ArtificialArtificial aplicadosaplicados aoao TransporteTransporte AéreoAéreo comcom focosfocos nono
GerenciamentoGerenciamento dede TráfegoTráfego AéreoAéreo..

PortfólioPortfólio dodo grupogrupo éé desenvolverdesenvolver KnowKnow HowHow dede sistemasistema complexocomplexo
comocomo CollaborativeCollaborative DecisionDecision MakingMaking –– CDMCDM ee AirAir TrafficTraffic
ManagementManagement -- ATMATM..ManagementManagement -- ATMATM..

AlémAlém dede diversosdiversos projetosprojetos relacionadosrelacionados queque aplicamaplicam InteligênciaInteligência
ArtificialArtificial parapara redesredes sociaissociais ee ee--commerce,commerce, contamoscontamos comcom apoioapoio
financeirofinanceiro dodo órgãosórgãos CNPq,CNPq, FINEP,FINEP, CAPESCAPES ee outrasoutras instituiçõesinstituições
dede fomentofomento àà pesquisapesquisa..



MISSÃOMISSÃO

Transferindo Tecnologia Informática para a Sociedade, em , em 
principio para Transporte Aéreoprincipio para Transporte Aéreo.





EQUIPE - TransLab (1)  

LeonardoLeonardo CruciolCruciol ((AlunoAluno dede doutoradodoutorado))

ZhengZheng JianyaJianya (Aluno(Aluno dede doutorado)doutorado)

VitorVitor FilincowskyFilincowsky ((AlunoAluno dede doutoradodoutorado))

MárcioMárcio SouzaSouza ((AlunoAluno dede doutoradodoutorado))

AhmedAhmed SalehSaleh ((AlunoAluno dede doutoradodoutorado))

PatríciaPatrícia LustosaLustosa (Aluna(Aluna dede mestrado)mestrado)

LucasLucas MonteiroMonteiro (Aluna(Aluna dede mestrado)mestrado)

LaecioLaecio LimaLima (Aluno(Aluno dede mestrado)mestrado)LaecioLaecio LimaLima (Aluno(Aluno dede mestrado)mestrado)

PatrickPatrick CisuakaCisuaka KabongoKabongo (Aluno(Aluno dede mestrado)mestrado)
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IcaroIcaro AraujoAraujo (PIBIC,(PIBIC, AlunoAluno dede graduaçãograduação))



EQUIPE – TransLab (2)   

DrDr.. AlessandroAlessandro LeiteLeite (Pós(Pós--DoutoradoDoutorado dodo CNPq)CNPq)

DrDr.. AntonioAntonio ArrudaArruda JuniorJunior ((ColaboratorColaborator))

DrDr.. CíceroCícero AlmeidaAlmeida ((ColaboratorColaborator))

DrDr.. GiovaniGiovani MeinerzMeinerz ((ColaboratorColaborator))

CapCap.. DanielDaniel PamplonaPamplona ((ColaboratorColaborator))



Linhas de Pesquisa



Sistema Inteligente – Matching

    Alocação de slots – Compression/CDM: Matching

O trabalho proposto utiliza a teoria de matching para criar um
mercado de slots, onde as companhias aéreas e o gestor domercado de slots, onde as companhias aéreas e o gestor do
aeroporto são jogadores que possuem preferências
estratégicas no processo de alocação. O novo algoritmo
utilizado nesse processo, respons ável por realizar as
alocações de aeronaves e slots, é baseado no mecanismo
Deferred Acceptance (DA) para mercados de matching de
dois lados.

Arruda Jr, A. C. ; Weigang, Li ; Milea, V., A new Airport Collaborative Decision Making algorithm based on Deferred

Acceptance in a Two-Sided Market, Expert Systems with Applications, 42 (7), 3539–3550, 2015.

dois lados.
Membros: Junior, Marcio, Li, etc.



Sistema Inteligente - CDM/ATM

    AlocaçãoAlocação dede slotsslots –– CDMCDM:: TeoriaTeoria dede JogosJogos
Gerenciamento Colaborativo de Partidas (CoDMAN) é uma

abordagem experimental de gerenciamento colaborativo deabordagem experimental de gerenciamento colaborativo de
partidas com a utilização da Teoria dos Jogos, onde cada
agente no modelo é uma aeronave a impactar o cenário das
movimentações aéreas nos aeroportos sob análise. Esta
abordagem se propõe a prover uma sequência eficiente de
decolagens, fundamentada na negociação entre os agentes
em um cenário dinâmico modelado com CDM.

Ribeiro, V. F.; Weigang, Li; Milea, V.; Yamashita, Y.; Uden, L., Collaborative Decision Making in departure sequencing

with an adapted Rubinstein protocol, accepted by IEEE Trans. on Systems, Man and Cybernetics: Systems, 2015.

em um cenário dinâmico modelado com CDM.
MembrosMembros:: Vitor,Vitor, Li,Li, etcetc..



Sistema Inteligente - CTOP

    CTOP CTOP –– PBN: : MultiMulti--agentesagentes

Construção de um modelo, utilizando os princípios do CDM eConstrução de um modelo, utilizando os princípios do CDM e
CTOP (“Collaborative Trajectory Options Program”), para a
operação simultânea de aeronaves realizando diferentes
tipos de procedimento (RNAV, RNP e Convencional) de
forma sequencial em um mesmo aeroporto e mesma
cabeceira de pista, explorando ao máximo o desempenho
específico.

Cruciol, Leonardo; John-Paul Clarke; Weigang, Li . Trajectory Option Set Planning Optimization under Uncertainty in 

CTOP, accepted by IEEE ITSC, 2015.

específico.
Membros: Cap. Daniel, Leonardo, Li, etc.



Sistema Inteligente - Satisficing

    Satisficing CDM : : Teoria dos Jogos Satisficing

Satisficing CDM utiliza regras de segurança e sequenciamentoSatisficing CDM utiliza regras de segurança e sequenciamento
de voos, e também algoritmos desenvolvidos para suporte a
decisões colaborativas entre Gestor do Aeroporto, Empresa
Aérea e Serviço ATC. A análise de simulação com dados
indica que a metodologia proposta permite contribuir na
gestão de CDM por meio de sequências de pouso e
decolagem de acordo com as preferências das entidades

C. R. F. Almeida, L. Weigang, G. V. Meinerz, Satisficing Collaborative Decision Making and Controlling for Airport
Management, Proc. of 10th IEEE/ASME Int. Conf. on Mechatronic and Embedded Systems and Applications-MESA,

Italy, 2014..

decolagem de acordo com as preferências das entidades
interessadas.

Membros: Cícero, Giovani, Li, etc.



Big Data Challenge - 2012

System Wide Information Management (SWIM) is a Federal Aviation 

Administration(FAA) advanced technology program.



Projetos de pesquisa



Projetos de pesquisa e desenvolvimento

O TransLab tem desenvolvido os projetos de pesquisa
aprovados em editais do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).



SiGePA - Projeto FINEP (2011-13) 



Projeto FINEP (2011-13) 



Projeto 4D EFP BR Boeing (2015-18) 



••ModelagemModelagem 44DD parapara CaminhoCaminho dede VooVoo EficienteEficiente comcom
ProgramaPrograma dede OpçãoOpção dede TrajetóriaTrajetória ColaborativaColaborativa emem
CenáriosCenários BrasileirosBrasileiros (BR(BR 44DD EFP)EFP)..

BR 4D EFP

CenáriosCenários BrasileirosBrasileiros (BR(BR 44DD EFP)EFP)..

••ParaPara projetarprojetar novosnovos sistemassistemas dede navegaçãonavegação ee orientação,orientação,
comcom maiormaior precisãoprecisão parapara oo rastreamentorastreamento dede trajetóriatrajetória
espacialespacial ee temporal,temporal, aa possibilidadepossibilidade dede voovoo livrelivre temtem
levantadolevantado comocomo umauma oportunidadeoportunidade atraenteatraente parapara asaslevantadolevantado comocomo umauma oportunidadeoportunidade atraenteatraente parapara asas
companhiascompanhias aéreasaéreas..



••OsOs EstadosEstados UnidosUnidos ee aa EuropaEuropa pretendempretendem queque osos futurosfuturos
voosvoos sejamsejam definidosdefinidos porpor umum conjuntoconjunto dede trajetóriastrajetórias 44DD
((posiçãoposição,, altitude,altitude, tempotempo ee intençãointenção)) queque ajudarãoajudarão osos ANSPsANSPs

BR 4D EFP – Nos Estados Unidos e a 

Europa 

((posiçãoposição,, altitude,altitude, tempotempo ee intençãointenção)) queque ajudarãoajudarão osos ANSPsANSPs
geriremgerirem osos fluxosfluxos dede tráfegotráfego ee asas chegadaschegadas dodo aeroportoaeroporto dede
umauma formaforma maismais ordenadaordenada,, aumentandoaumentando simultaneamentesimultaneamente
ambosambos aa capacidadecapacidade ee aa segurançasegurança.. AA aeronaveaeronave seriaseria geridagerida
atravésatravés dede diferentesdiferentes escalasescalas dede fluxofluxo emem vezvez dede apenasapenas porpor
conflitosconflitos dede tráfegotráfego locaislocais..



OO objetivoobjetivo principalprincipal dessedesse projetoprojeto dede pesquisapesquisa colaborativacolaborativa
éé desenvolverdesenvolver modelosmodelos 44DD EFPEFP usandousando osos conceitosconceitos dede
ProgramaPrograma dede opçõesopções dede trajetóriatrajetória colaborativacolaborativa (CTOP),(CTOP), parapara

BR 4D EFP - Objetivo

ProgramaPrograma dede opçõesopções dede trajetóriatrajetória colaborativacolaborativa (CTOP),(CTOP), parapara
operaçãooperação simultâneasimultânea dede aeronaveaeronave queque realizarealiza tipostipos
diferentesdiferentes dede procedimentoprocedimento dede aproximaçãoaproximação (RNAV,(RNAV, RNPRNP ee
convencional)convencional) sequencialmentesequencialmente nono espaçoespaço aéreoaéreo ee
aeroportosaeroportos brasileiros,brasileiros, aproveitandoaproveitando aoao máximomáximo oo
desempenhodesempenho específicoespecífico..



OO objetivoobjetivo principalprincipal dessedesse projetoprojeto dede pesquisapesquisa colaborativacolaborativa
éé desenvolverdesenvolver modelosmodelos 44DD EFPEFP usandousando osos conceitosconceitos dede
ProgramaPrograma dede opçõesopções dede trajetóriatrajetória colaborativacolaborativa (CTOP),(CTOP), parapara

BR 4D EFP - Objetivo

ProgramaPrograma dede opçõesopções dede trajetóriatrajetória colaborativacolaborativa (CTOP),(CTOP), parapara
operaçãooperação simultâneasimultânea dede aeronaveaeronave queque realizarealiza tipostipos
diferentesdiferentes dede procedimentoprocedimento dede aproximaçãoaproximação (RNAV,(RNAV, RNPRNP ee
convencional)convencional) sequencialmentesequencialmente nono espaçoespaço aéreoaéreo ee
aeroportosaeroportos brasileiros,brasileiros, aproveitandoaproveitando aoao máximomáximo oo
desempenhodesempenho específicoespecífico..



Framework de programa de opção de 

trajetório colaborativa para cenário 

brasileiro (CTOP-BR)  

DeDe acordoacordo comcom osos regulamentosregulamentos dodo SESARSESAR ee NextGenNextGen,, oo
frameworkframework seráserá propostoproposto parapara umum processoprocesso dede negociaçãonegociação dede
trajetóriotrajetório multipartidáriomultipartidário eficiente,eficiente, justojusto ee semisemi--automatizadoautomatizado,,
envolvendoenvolvendo osos fornecedoresfornecedores dede serviçoserviço dede ATM,ATM, osos aeroportosaeroportos
ee asas companhiascompanhias aéreasaéreas.. EsseEsse processoprocesso podepode abordarabordar oo

brasileiro (CTOP-BR)  

envolvendoenvolvendo osos fornecedoresfornecedores dede serviçoserviço dede ATM,ATM, osos aeroportosaeroportos
ee asas companhiascompanhias aéreasaéreas.. EsseEsse processoprocesso podepode abordarabordar oo
planejamentoplanejamento estratégicoestratégico ee táticotático dede prepre--partidapartida ee tambémtambém sese
estenderestender parapara oo voovoo (e(e envolverenvolver aa aeronave)aeronave)..



Framework de Avaliação do Valor de 

Trajetório 4D (AIDL) para cenário 

brasileiro (4D AIDL-BR) 

••DeDe acordoacordo comcom osos regulamentosregulamentos dodo SESARSESAR ee NextGenNextGen,, oo
frameworkframework seráserá propostoproposto parapara umum processoprocesso dede negociaçãonegociação dede
trajetóriotrajetório multipartidáriomultipartidário eficiente,eficiente, justojusto ee semisemi--automatizadoautomatizado,,
envolvendoenvolvendo osos fornecedoresfornecedores dede serviçoserviço dede ATM,ATM, osos
aeroportosaeroportos ee asas companhiascompanhias aéreasaéreas.. EsseEsse processoprocesso podepodeaeroportosaeroportos ee asas companhiascompanhias aéreasaéreas.. EsseEsse processoprocesso podepode
abordarabordar oo planejamentoplanejamento estratégicoestratégico ee táticotático dede prepre--partidapartida ee
tambémtambém sese estenderestender parapara oo voovoo (e(e envolverenvolver aa aeronaveaeronave))..

•• -- AircraftAircraft IntentIntent DescriptionDescription LanguageLanguage (AIDL)(AIDL)



NoNo estudoestudo dede casocaso dodo 44DD EFPEFP BR,BR, métodométodo dede mineraçãomineração dede
dadosdados seráserá usadousado parapara analisaranalisar osos dadosdados dede desempenhodesempenho dodo

Estudo de caso analítico do 4D EFP BR

NoNo estudoestudo dede casocaso dodo 44DD EFPEFP BR,BR, métodométodo dede mineraçãomineração dede
dadosdados seráserá usadousado parapara analisaranalisar osos dadosdados dede desempenhodesempenho dodo
ATMATM dosdos aeroportosaeroportos ee espaçoespaço aéreoaéreo brasileirosbrasileiros.. DeDe outrooutro
lado,lado, parapara verificarverificar oo consumoconsumo dede combustívelcombustível ee tempostempos dede
voo,voo, oo espaçoespaço aéreoaéreo totaltotal ee oo modeladormodelador dede aeroportoaeroporto (TAAM)(TAAM)
serãoserão aplicadosaplicados..
OO necessárionecessário parapara usarusar oo simuladorsimulador éé justificadojustificado pelapela nãonãoOO necessárionecessário parapara usarusar oo simuladorsimulador éé justificadojustificado pelapela nãonão
disponibilidadedisponibilidade dosdos dadosdados dodo consumoconsumo dede combustívelcombustível parapara
asas companhiascompanhias aéreasaéreas.. OutraOutra razãorazão éé devidodevido aosaos potenciaispotenciais
conflitosconflitos dede trafegotrafego aéreoaéreo emem umum ambienteambiente mistomisto seráserá melhormelhor
analisadaanalisada emem umauma rápidarápida simulaçãosimulação dede tempotempo..



Perspectivos e CooperaçãoPerspectivos e Cooperação



••EstudarEstudar ee entenderentender oo mecanismomecanismo dede funcionalidadefuncionalidade entreentre asas
principaisprincipais entidadesentidades dodo aeroportoaeroporto;;
••TecnologiaTecnologia dede modelagemmodelagem dede CDMCDM dosdos aeroportosaeroportos utilizandoutilizando
doisdois métodosmétodos;;

Edital CNPq – INCT – ITA – USP - UnB

doisdois métodosmétodos;;
••DesenvolverDesenvolver diversosdiversos sistemassistemas dede TITI parapara osos processosprocessos dede
tomadatomada dede decisãodecisão colaborativacolaborativa nosnos aeroportos,aeroportos, baseadosbaseados
nasnas teoriasteorias mencionadasmencionadas;;
••LevantarLevantar estudoestudo dede casocaso parapara análise,análise, comcom dadosdados reaisreais dede
movimentomovimento aéreoaéreo nosnos aeroportosaeroportos brasileirosbrasileiros;; EE analiseanalise oomovimentomovimento aéreoaéreo nosnos aeroportosaeroportos brasileirosbrasileiros;; EE analiseanalise oo
benchmarkbenchmark dodo protótipoprotótipo desenvolvidodesenvolvido;;
••CapacitaçãoCapacitação dede recursosrecursos humanoshumanos especializadosespecializados emem
transportetransporte aéreoaéreo nana linhalinha dede gerenciamentogerenciamento dodo tráfegotráfego aéreoaéreo
emem níveisníveis dede mestrado,mestrado, doutoradodoutorado ee póspós--doutoradodoutorado..



Parceiros internacionais

ProfProf.. FelixFelix MoraMora--CaminoCamino,, EcoleEcole NationaleNationale dede l'Aviationl'Aviation CivileCivile
–– ENAC,ENAC, FrançaFrança..

Prof. John-Paul Clarke, Dra. Leihong Li, Georgia Institute of
Technology, USA.Technology, USA.
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