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Resumo 
 
No futuro, a demanda por serviços de tráfego aéreo não somente aumentará como também deslocará 
operações programadas para mais operações não programadas como táxi aéreo, charter(fretamento), 
propriedade compartilhada e pequenas aeronaves de baixo custo. Assim, uma grande demanda por 
ferramentas de suporte para navegação e gerenciamento de tráfego cresce com a implementação 
global do sistema CNS/ATM (Comunicação, Navegação, Vigilância/Gerenciamento de Tráfego 
Aéreo), sistema esse que representa a atualização generalizada na tecnologia GNSS (Global 
Navigation Satellite System) utilizados em transporte aéreo. Uma das principais metas do sistema 
CNS/ATM é aperfeiçoar a capacidade do sistema de transporte, principalmente, no que se refere à 
taxa de pousos e decolagens por minuto nos terminais dos aeroportos.  
Com o objetivo de pesquisar sobre como é possível melhorar o sistema atual, cumpre avaliar a 
necessidade de se aumentar a capacidade de tráfego aéreo e fazer uso de conceitos operacionais, tais 
como RVSM (Separação Vertical Mínima Reduzida) e RNP (Requisito de Desempenho de 
Navegação), a fim de se garantir separação mínima entre aeronaves, tanto em cruzeiro quanto em 
pouso e decolagem em pistas paralelas e, conseqüentemente, obter melhor utilização do espaço aéreo 
e maior segurança aos usuários.  
 

Abstract 
 
In the future, the demand for air traffic services will not only increase but also will likely shift from 
scheduled operations towards more unscheduled operations as air taxi, charter, fractional ownership, 
and on-demand small low-cost aircraft. So, a great demand of navigation and traffic management 
support tools arises with the global implementation of the CNS/ATM (Communication, Navigation, 
Surveillance/Air Traffic Management) system, that represents a generalized upgrade in the GNSS 
(Global Navigation Satellite System) technology used in air transportation. One of the main goals of 
the CNS/ATM is to optimize the system capacity, mainly with respect to the arrivals and departures 
per minute rate, at the air transport terminals.  
In order to research about how is possible improve the current system, it accomplishes to evaluate the 
need to increase the air traffic capacity and to do use of operational concepts, such like RVSM  
(Reduced Vertical Separation Minima) and RNP(Required Navigation Performance), with the 
objective of if it guarantees minimum separation among aircraft, in cruise and in landing and takeoff 
in parallel tracks and so, to obtain better use of the air space and larger safety to the users. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O principal serviço fornecido pelo Gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM) é a garantia de separação 
para prevenção de colisão entre aeronaves e colisão contra terrenos e obstáculos [1]. Nos últimos anos, 
a procura por esse meio de transporte tem crescido de forma surpreendente, seja a negócios, transporte 
de cargas ou mesmo por lazer. A grande vantagem para o usuário, com o aumento da capacidade do 
espaço aéreo disponível, está no fato de que haverá maior concorrência entre companhias aéreas, 
resultando em menor preço nas passagens. A ICAO (International Civil Aviation Organization) estima 
que a contribuição direta da aviação civil no mercado da economia mundial foi de US$370 bilhões em 
1998 e, atualmente, essa contribuição chega a US$ 1 trilhão [2]. 



 

 

Por outro lado, o grande aumento da demanda traz sérias preocupações com relação à capacidade que 
o sistema de transporte atual pode suportar. Diversos trabalhos confirmam o crescimento do tráfego 
aéreo de grandes aeronaves. Os maiores fabricantes de aeronaves estimam que o número de 
decolagens no mundo saltará de 15 milhões para 30 milhões por ano até 2015 [3], [4]. Os estudos da 
Airbus [5] afirmam que o tráfego de passageiros aumentará 5,3% ao ano até 2023. Além desse 
segmento da aviação comercial de mercado, o aumento de aviões particulares, os chamados Pequenos 
Jatos Executivos (Very Light Jet), será bastante significativo. A Rolls Royce prevê um mercado para 
8.000 jatos até 2023. A Cessna acredita em 14.000 jatos em 20 anos. Já a Adam Aircraft prevê 20.000 
jatos em 20anos [6]. Diante dessa perspectiva de crescimento apontada por reguladores, fabricantes e 
companhias aéreas, a grande preocupação é: Será que o sistema atual de navegação, controle, 
vigilância e gerenciamento do transporte aéreo é capaz de atender a essa demanda? 
 
2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 
 
O advento das comunicações digitais (redes de comunicação, ATN) e da navegação por satélite 
representa os principais fundamentos dos novos conceitos de controle do espaço aéreo. A indústria de 
transporte aéreo está desenvolvendo um novo conceito operacional para o sistema ATM. Esse conceito 
operacional envolve mudanças significativas na aeronave e nos sistemas de navegação terrestre com a 
introdução de novas tecnologias por satélite. A condição atual dos sistemas ATM, com base em 
auxílios de navegação terrestre, radar e comunicação por voz, será incapaz de atender as expectativas 
de crescimento de tráfego aéreo. 
Neste contexto, a ICAO definiu em 1991 o conceito CNS/ATM (Comunicação, Navegação, 
Vigilância/Gerenciamento de Tráfego Aéreo) com o objetivo de desenvolver tecnologias CNS por 
satélite (GPS, GLONASS e o futuro Galileo), capaz de resolver problemas de navegação como 
atrasos, congestionamento de tráfego, cobertura de área não-continental e comunicações por voz. 
Assim, o principal objetivo é melhorar a acurácia de navegação de acordo com critérios baseados nos 
conceitos operacionais RVSM (Separação Vertical Mínima Reduzida) e RNP (Requisito de 
Desempenho de Navegação). 

2.1  Atraso para Pousos e Decolagens 
 
Uma das grandes preocupações no sistema de transporte aéreo é a ocorrência de atrasos nos pousos e 
decolagens, sendo a baixa visibilidade a responsável por 57% desses atrasos. A Fig. 1 mostra uma 
projeção de atraso por vôo usando a capacidade atual dos 30 maiores aeroportos dos Estados Unidos e 
a atualização no Plano de Evolução Operacional (OEP) [7]. De acordo com as curvas ilustradas, com a 
implementação do sistema CNS/ATM, a diminuição nos atrasos no ar e no solo é significativa, porém 
passa a ter um aumento gradual entre 2010 e 2020 em função de um possível aumento na demanda [8]. 
Algumas pesquisas estão sendo realizadas no sentido de se obter capacidade adicional e assim reduzir 
os atrasos até 2020. Uma delas refere-se ao melhor aproveitamento dos aeroportos de menor porte, os 
chamados “spoke” e “satellite”. Os resultados alcançados estão sendo utilizados para avaliação de 
custo/benefício e também para estabelecer objetivos de desempenho do sistema CNS/ATM. 
 

 
Fig. 1.  Atraso por vôo com o aumento da demanda ao longo do tempo. 



 

 

2.2 Necessidades e Tecnologias 
 
A princípio, é importante avaliar dois pontos: Necessidades e Tecnologias. A Fig. 2 mostra como esse 
conceito é formado. As Tecnologias funcionam como pilares do sistema. Através de novos 
equipamentos, para aprimorar os sistemas de comunicação, navegação e vigilância (CNS), aliados ao 
gerenciamento de tráfego aéreo (ATM), é possível obter os requisitos mínimos necessários: 
Capacidade, Eficiência e Segurança. 
Em um segundo momento, a partir da definição das Necessidades e das Tecnologias, devem-se 
identificar as funções que serão utilizadas para um determinado propósito. A Fig. 3  traz como 
exemplo a definição de aumento da capacidade de tráfego como Necessidade. A Função a ser definida 
é então a Precisão de Posicionamento para Navegação. E por último, através de estudos de suporte 
para filtrar as possíveis ferramentas, a Tecnologia empregada é definida por tecnologia GNSS (Global 
Navigation Satellite System) para atender a necessidade estabelecida. 
 

 
 

Fig. 2. Definição de Necessidades e Tecnologias. Fig. 3. Ciclo de avaliação de requisitos. 

2.3 Universo da Navegação 
 
A partir do sistema CNS/ATM proposto pela ICAO, o estudo desse trabalho estará voltado para o 
sistema de navegação de aeronaves, a fim de que seja possível explorar esse ambiente dentro de todo o 
universo contido no sistema de comunicação, navegação e vigilância por satélite para aplicação em 
gerenciamento de tráfego aéreo proposto com base na utilização de novos equipamentos para aumento 
da capacidade, da eficiência e, principalmente, da segurança no sistema de tráfego aéreo. 
A Fig. 4 traz uma configuração de como é possível classificar o sistema de navegação dentro da 
proposta do conceito CNS/ATM. Dentro de Tecnologias, estão inseridos os Sistemas de Auxílio por 
Rádio, que se divide em tecnologia GNSS e Sistema de Auxílio Terrestre, e os Sistemas Autônomos. 
O interesse maior nesse estudo está direcionado à tecnologia GNSS, uma vez que o Sistema 
CNS/ATM tem como base os sistemas via satélite. Além do sistema GNSS, serão abordados nesse 
trabalho os conceitos RVSM e RNP, completando-se a análise sobre mercado potencial e estudo 
estratégico na área da aviação civil. 
 

 
Fig. 4. Representação gráfica do Sistema de Navegação segundo o Sistema CNS/ATM. 

 



 

 

2.3.1 Tecnologia GNSS 
 
O sistema GNSS fornecerá melhoras significativas em relação ao sistema convencional de rádio 
navegação como maior acurácia e também tempo de referência universal [9]. Os sistemas de dados de 
navegação podem ser integrados a dados de outros sensores embarcados como sensores inerciais e 
altímetros e também com parâmetros aerodinâmicos para fornecer serviços de alta qualidade para 
aeronaves mais avançadas tecnologicamente. Quando combinado com sistemas de transmissão de 
dados ar-terra, o sistema GNSS fornecerá uma excelente base para o sistema de Vigilância Dependente 
Automática (ADS) em todo espaço aéreo [10]. O progresso iniciado pelo sistema GNSS e a futura 
possibilidade de se eliminar instalações de navegação terrestre pode trazer grandes aprimoramentos 
em regularidade, eficiência, segurança e economia do transporte aéreo.  
 

2.3.2 Conceitos Operacionais 
 
O principal objetivo a ser alcançado na atualização do sistema CNS/ATM é aumentar a capacidade 
operacional utilizando-se o espaço aéreo ocioso, tendo em mente a questão da segurança de separação 
entre aeronaves, seja durante o vôo de cruzeiro, pouso e decolagem ou mesmo na fase de taxiamento. 
Além do item segurança, os conceitos operacionais usados dependem de tecnologias, como precisão 
de navegação e eliminação de conflito de rotas. Para resolver essas questões, surgem dois conceitos 
operacionais indispensáveis para a otimização do aproveitamento do espaço aéreo e a garantia de 
segurança em todas as fases de vôo: RVSM (Separação Vertical Mínima Reduzida) e RNP (Requisito 
de Desempenho de Navegação). 
A Fig. 5 ilustra uma situação em que se tem a impressão de que as duas aeronaves estão em contato, 
porém existe uma separação entre elas de 750 pés, aproximadamente 230 m [11]. O avião da 
Lufthansa apresentou falha no motor e precisou retornar ao aeroporto, no mesmo instante em que a 
aeronave da United Airlines se aproximava para o pouso. Esta situação mostra a necessidade de se ter 
normas para garantir os padrões mínimos de segurança e também a importância de separação mínima 
entre aeronaves. Em função disso, o enfoque será dado aos requisitos RVSM e RNP. 
  

 
Fig. 5.  Aviões em aproximação e pouso no Aeroporto Internacional de São Francisco, Califórnia, EUA.  

Fonte: http://jetphotos.net 
 
De acordo com Parker [12], observa-se na Fig. 6 a evolução do aproveitamento do espaço aéreo. Se 
antes um limite de espaço aéreo era ocupado por somente uma aeronave, hoje é possível ter o mesmo 
espaço aéreo ocupado por oito aeronaves. Isto significa que houve melhor aproveitamento do espaço 
aéreo nas três direções: lateral, longitudinal e vertical. Dentro do conceito RVSM, observa-se na Fig. 7 
que houve um aumento no número de níveis de vôo. De sete níveis compreendidos entre 29.000 e 
41.000 pés (8.840 e 12.497 m), atualmente existem 13 níveis nos quais as aeronaves têm liberdade de 
tráfego [13]. A maioria dos países no mundo já possui esse sistema atualizado, sendo que no Brasil, o 
sistema RVSM foi implementado em janeiro de 2005 [14]. Os principais benefícios do RVSM são: 
economia de combustível, maior disponibilidade de mais altitudes com mais rotas e menor consumo 
de combustível, flexibilidade ATC (Controle de Tráfego Aéreo) para uma aeronave desviar de 
condições climáticas adversas, diminuição de pontos de conflitos (colisões) entre aeronaves e auxiliar 
no aumento da capacidade do espaço aéreo em rota [13]. 
 



 

 

  
 

Fig. 6. Evolução do Sistema RVSM a partir da 
atualização do Sistema CNS/ATM. 

Fonte: Geoffrey S. Parker, AIAA 2002. 

Fig. 7. Implementação de novos níveis de vôo entre 
FL 290 e FL 410 com melhorias no sistema RVSM.  

Fonte: DAC. 
 
RNPn especifica uma forma de navegação com acurácia de desempenho de navegação necessária para 
operar dentro de um espaço aéreo definido que atendam certos requisitos dado pelo número, n, que 
acompanha RNP. Por exemplo RNP4, especifica o afastamento máximo em relação à posição esperada 
de 4 milhas náuticas (NM). A ICAO especifica o requisito RNP para um sistema de pouso preciso em 
quatro categorias: acurácia (maior exatidão), integridade (confiabilidade), disponibilidade (acurácia 
somada à integridade em qualquer instante) e continuidade (disponibilidade sobre um intervalo de 
tempo determinado) [15], [16]. Os tipos de RNP são definidos de acordo com os níveis de vôo, desde 
a decolagem ao pouso, como mostra a Fig. 8. Na parte superior da Fig. 8 os RNPs são mostrados em 
função das diferentes fases de vôo. Na parte inferior são ilustradas as áreas correspondentes a cada um 
dos tipos de RNP. Nota-se que o espaço aéreo reservado para o vôo em rota (cruzeiro) é maior, uma 
vez que o piloto pode ter maior liberdade de desvio lateral por haver menores riscos de colisão. Porém, 
nas fases de decolagem, aproximação e pouso, o espaço aéreo destinado a uma aeronave diminui e 
então é indispensável que o piloto aumente sua consciência situacional para evitar incidentes e 
acidentes. A princípio, um sistema de auxílio de navegação terrestre será usado para se obter os 
padrões RNP até que os sistemas GPS e GLONASS possam ser integrados com operação total e torne-
se possível a obtenção de um sistema GNSS capaz de atender os padrões de navegação RNP [9]. 
Além disso, as operações RNP dependem dos recursos de navegação (satélites e equipamentos 
terrestres), das condições de configuração e densidade de tráfego e da intervenção disponível dos 
sistemas CNS/ATM [17]. As principais vantagens desse sistema são rotas mais diretas e por 
conseqüência resulta em: economia de combustível, menor tempo de vôo e maior número de aeronave 
em um espaço aéreo (menor espaçamento entre aeronaves), a partir das quais é possível reduzir as 
tarifas aéreas. 
 

 
Fig. 8. Tipos de requisitos RNP de acordo com os níveis de vôo. 

 



 

 

3. CONCLUSÃO 
 
Para atender à demanda crescente, a implementação do sistema CNS/ATM fornecerá benefícios no 
tratamento e na transferência de informações, vigilância estendida por ADS e aumento na acurácia 
navegacional. As ferramentas principais para essa aplicação são a tecnologia GNSS e os requisitos de 
separação RVSM e RNP. Isso resultará, entre outros fatores, na redução na separação entre aeronaves, 
permitindo assim um aumento na capacidade do espaço aéreo. Com o crescimento rápido das 
indústrias da aviação, espera-se que atualizações no sistema ATM possam ajudar a reduzir o consumo 
de combustível e, conseqüentemente, reduzir os níveis de emissões de poluentes dos motores das 
aeronaves. Além disso, existem outros benefícios indiretos, como tarifas e taxas mais baixas, 
economia de tempo aos passageiros, transferência de habilidades de alta tecnologia, melhoria de 
produtividade e reestruturação das indústrias, crescimento de oportunidades de negócios e de oferta de 
empregos de mão de obra qualificada. 
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