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RESUMO
O dimensionamento de frota consiste em resolver os problemas de tamanho e composição
da frota - também pode indicar o roteamento de frota. O objetivo deste trabalho é propor
um modelo matemático de programação inteira mista para minimizar os custos totais da
frota, sujeito ao atendimento das restrições identificadas na literatura e junto à empresa
estudada. O método utilizado nesta pesquisa-ação se classifica como uma pesquisa
aplicada, quantitativa e exploratória. Para que a frota seja dimensionada de acordo com a
expectativa da empresa estudada e ao custo mínimo, é necessária uma definição clara de
qual é o nível de serviço pretendido, de forma a explicitar exatamente o que a frota
dimensionada deve ser capaz de realizar. O nível de serviço, definido e aplicado neste
trabalho através de análise multicritério, significa que a frota deve estar dimensionada e
a operação devidamente preparada para a situação de crise em que: 3 aeródromos da bacia
permanecem fechados por 1 dia completo, com prazo máximo de 5 dias para a
recuperação de voos e normalização das operações. Para atender este nível de serviço, foi
desenvolvido um modelo matemático em programação inteira mista no software Lingo.
Embora as metodologias sejam reais e o modelo tenha sido desenvolvido com o problema
real, são utilizados dados fictícios para demonstração dos resultados do modelo
matemático, de forma a não divulgar dados internos da empresa estudada. Foram gerados
10 cenários diferentes de dimensionamento, englobando as diferentes alternativas de
nível de serviço, variações no cenário macroeconômico, de demanda, de premissa e de
metodologia vigente no início da pesquisa e proposta. Os resultados demonstram que os
custos do modelo proposto são inferiores aos da metodologia vigente na empresa
estudada, com redução de 28% a 33%. A variabilidade medida dos resultados foi de ±5%.
Como principais contribuições, destaca-se a importância da definição do nível de serviço
para o correto dimensionamento de frota e a periodicidade semanal para a efetiva
otimização do mix de modelos da frota aérea. Não foram encontrados na literatura
trabalhos de dimensionamento de frota offshore baseados em nível de serviço para
situações de crise de forma similar, sendo esta uma importante e nova contribuição para
esta atividade da cadeia do petróleo.
Palavras-chave: Dimensionamento de Frota, Transporte Aéreo Offshore, Nível de
Serviço de Crise, Óleo e Gás.

ABSTRACT
Fleet sizing consists of solving the fleet size and composition problems. It can also
indicate fleet routing. This work aims to propose a mixed integer mathematical
programming model to minimize the total fleet costs, subject to the constraints identified
in the literature and with the studied company. The method used in this action research
classifies as an applied, quantitative and exploratory research. With the purpose that the
fleet sizing occurs according to the company's expectation and at minimum cost, a clear
definition about the desired service level is required, in order to explain exactly what the
sized fleet must be capable to accomplish. The service level defined and applied in this
work through multi-criteria analysis means that the fleet must be sized and the operation
properly prepared for the crisis in which: Three aerodromes of the basin remain closed
for 1 full day, until the maximum term of 5 days it is required the recovery of flights and
operations normalization. To meet this service level, a mixed integer mathematical
programming model was written in Lingo software. Although the methodologies are real
and this work developed the model with the real problem data, this research used fictitious
numbers to demonstrate the mathematical model results, preserving the studied company
internal data. This project generated ten different scenarios, covering the different service
level alternatives, variations in the macroeconomic scenario, demand, premise and sizing
methodology – company’s official versus this research proposal. The results show that
the proposed model costs are lower than the methodology used in the studied company,
with a reduction from 28% to 33%. The measured results variability was ± 5%. The main
contributions are the service level definition for the correct fleet sizing and the weekly
periodicity for the effective model mix optimization of the aerial fleet. Similar works in
the literature about offshore fleet sizing based on service level for crisis were not found.
Keywords: Fleet sizing, Offshore Air Transport, Crisis Service Level, Oil and Gas.
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1

INTRODUÇÃO
Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2017), o volume total de

petróleo produzido no Brasil aumentou de forma considerável, passando de 1,27 milhões
de barris por dia (bpd) em 2000 para 2,60 milhões em 2016, como pode ser observado na
Figura 1. Visto que a produção de petróleo em terra diminuiu de 0,22 para 0,15 bpd no
período, a totalidade do crescimento de produção ocorreu devido à produção em mar.
Houve um crescimento da participação da produção em mar de 83% em 2000 para 94%
em 2016.

Figura 1: Produção de Petróleo no Brasil (milhões de bpd). Fonte: ANP (2017).

Para que esta atividade econômica no oceano seja viável, é necessária uma
logística de transporte de pessoas de cidades no continente para unidades marítimas, como
sondas, plataformas e unidades de manutenção de serviços. Atualmente, o modal aéreo
através de helicópteros é o mais utilizado para esta atividade, apresentando apropriada
eficiência devido à flexibilidade, rapidez e segurança. Porém, este modal apresenta
elevados custos de fretamento, tanto em seus custos fixos (disponibilidade contratual de
aeronaves e tripulação para realizar os voos) quanto nos variáveis (hora de voo e consumo
de QAV – querosene de aviação).
Outro modal também utilizado é o aquaviário, através de embarcações, o qual
apresenta menor velocidade e custo para distâncias pequenas. Até o presente momento, o
modal aquaviário não é muito utilizado devido às condições de viagem e de transferência
entre a embarcação e a unidade marítima (plataforma, sonda, unidade de manutenção de
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serviços, etc. que realizam e apoiam as atividades de exploração e produção de petróleo),
que são mais lentas e desconfortáveis que as do transporte aéreo e eventualmente afetam
o trabalho a ser realizado em mar. Este trabalho se delimita a tratar apenas a demanda de
transporte aéreo de pessoas.
A empresa estudada neste trabalho tem uma das maiores quantidades de
plataformas flutuantes de produção do mundo. A logística necessária para transportar as
pessoas do continente para o oceano a fim de operar estas plataformas demanda um
volume grande de recursos de transporte aéreo. Portanto, conforme apontado por Sena e
Ferreira Filho (2010), a otimização da rede logística de transporte de pessoas para o
trabalho em atividades offshore se apresenta como um tema economicamente relevante.
Inserida na rede logística necessária para o transporte aéreo de pessoas offshore,
existe a etapa de planejamento da frota, tanto de sua composição (que modelos devem ser
escolhidos para cada missão típica de transporte) quanto de seu tamanho. Segundo Rocha
(2001), o planejamento da frota é um processo que visa o ajustamento de seu
dimensionamento para torna-lo adequado a uma demanda e a um custo efetivo. O autor
aponta também que este dimensionamento muitas vezes abrange decisões que envolvem
trade-offs1 de curto e longo prazo, necessitando, portanto, estar alinhado à estratégia e
política estabelecida pela companhia. Somado à estas definições, pode-se afirmar que o
dimensionamento deve ser capaz de determinar os recursos necessários para atender a
determinado nível de serviço de atendimento desta demanda.
Com o preço recente dos barris de petróleo, que entre 2014 e 2016 variou de 110
a 30 dólares, a empresa em estudo trabalha na redução de custos em todas as áreas.
Inserido neste contexto, mostra-se necessário que o nível de serviço de todas as áreas, e
do transporte aéreo em especial neste trabalho, seja redefinido para o novo cenário do
mercado petrolífero, para que este nível de serviço possa servir de base ao
dimensionamento de frota que o atenda.
Segundo Franke (2004), no cenário de empresas de transporte aéreo comercial,
as LCC (low-cost carriers 2) reduzem seus custos ao oferecer o menor nível de serviço
possível; enquanto que as companhias tradicionais normalmente gastam mais com suas
frotas maiores e maior nível de serviço. No presente contexto, a empresa estudada
objetiva se mover da filosofia de atendimento das companhias tradicionais para a de LCC.

1 Perder em um ou mais aspectos para ganhar em outro(s).
2 Companhias aéreas de baixo custo.
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Uma vez que o nível de serviço abrange questões quantitativas e qualitativas,
assim como sua definição resulta em diferentes impactos nas diferentes perspectivas,
demanda-se o uso de um método estruturado para auxiliar nesta decisão. Segundo Costa
et al. (2014), os métodos de Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) começaram a ser
adotados na década de 1970. Já para Rodriguez, Costa e Carmo (2013), o AMD se
apresenta como uma alternativa para a modelagem de casos em que a subjetividade,
incertezas e ambiguidades estejam presentes, pois, ao abrir mão da inflexibilidade dos
modelos de otimização, tem-se a possibilidade de incorporar os elementos não numéricos
ao modelo – aproximando-o mais da realidade.
Dentre os problemas com múltiplos critérios tratados na literatura, o método
AHP (Analytic Hierarchy Process) é o método mais amplamente utilizado e conhecido
no auxílio à tomada de decisão em questões com interesses conflitantes, sistematizando
diferentes contextos com base matemática e capacidade de avaliar fatores qualitativos e
quantitativos, sejam eles tangíveis ou intangíveis (BARBAROSOGLU, PINHAR, 1995;
JANSEN, SHIMIZU, JANSEN, 2004; MARINS, SOUZA, BARROS, 2009;
RODRIGUEZ, COSTA, CARMO, 2013; BELÉM et al., 2014).
Segundo Hernández e colaboradores. (2009), que realizaram um estudo aplicado
entre a logística reversa e o desempenho empresarial, entre os métodos de múltiplos
critérios AHP e ANP (Analytic Network Process), o método mais eficiente é o AHP, o
qual requer menor quantidade de julgamentos e diminui o consumo do recurso tempo –
normalmente importante para o decisor. Saaty (2004) define o ANP como a generalização
do AHP.
A aviação offshore é severamente impactada durante períodos de condições
meteorológicas desfavoráveis – há casos em que não é possível realizar sequer um voo
para as plataformas de uma bacia (por horas e às vezes por dias inteiros). Neste contexto,
é necessário definir o nível de serviço para uma situação de crise do transporte aéreo
offshore de forma objetiva. O nível de serviço determina qual é o cenário específico que
o transporte aéreo deve estar pronto para atender em períodos de crise.
Mesmo considerando o cenário atual de preços do petróleo, a empresa estudada
planeja em seu Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2017-2021 aumentar sua produção de
petróleo no Brasil de Barris de Óleo Equivalente por Dia (boed) em 32,5% até 2021.
Portanto, além do aumento de eficiência pretendido, há a visão de aumento das operações
no longo prazo que necessita ser considerado.
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Uma vez definido o nível de serviço, segundo Belobaba (2006), a previsão de demanda
da aviação comercial é o primeiro passo para as empresas aéreas dimensionarem a sua frota
para os próximos anos e há dificuldades em estimar os impactos de componentes como preços,
rotas e concorrência. Já em uma empresa petrolífera, a demanda aérea é conhecida e diretamente
relacionada com os custos de atendimento, podendo variar a demanda caso algum atendimento
tenha custo demasiado alto ou baixo. Variações adicionais ocorrem de acordo com novos preços
do petróleo e novas tecnologias. Contudo, inexiste a concorrência por atendimento de demanda,
de forma que a dificuldade de estimativa da demanda é reduzida.
A empresa estudada tem por rotina anual a definição de seu plano de negócios e gestão.
Publicamente a empresa divulga grandes números ao mercado e à sociedade. Para poder
divulgar estes números, há um extenso trabalho de planejamento de diversas áreas, as quais
planejam detalhes específicos. Dentro deste trabalho, os detalhes de planejamento de demanda
de unidades marítimas que necessitam de transporte, tanto em número de pessoas quanto em
localização geográfica, é conhecido.
Com o nível de serviço claramente definido e de posse da demanda de transporte de
pessoas, é possível realizar o dimensionamento de frota. Rocha (2001) realizou um trabalho
sobre dimensionamento de frota na empresa petrolífera Petrobras, que depois de estudar 6
diferentes modelos selecionou o de Etezadi e Beasley (1983). O modelo adaptado não
considerou algumas restrições importantes que são apresentadas neste trabalho.
1.1 OBJETIVO GERAL
Propor um modelo matemático de otimização do dimensionamento de aeronaves
offshore da empresa petrolífera estudada para suportar as operações de exploração e produção
atendendo aos requisitos de nível de serviço e segurança com o menor custo possível.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como objetivos específicos a serem buscados por este trabalho, destacam-se tópicos
relativos a nível de serviço, dimensionamento e do modelo matemático.


Definir qual o nível de serviço que a empresa estudada entende como necessário

atender, em situações de crise do transporte aéreo offshore, como premissa para o
dimensionamento de recursos, através da análise multicritério AHP, para o conjunto
da operação de múltiplos aeródromos;
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Levantar as restrições a serem atendidas pelo modelo matemático, inclusive

restrições de roteamento de veículos e roteamento de helicópteros;


Construir o modelo matemático do dimensionamento de aeronaves offshore da

empresa petrolífera estudada através de programação inteira mista, tanto para o
problema de tamanho quanto para o de composição da frota;


Dimensionar e definir o mix de frota otimizado através de roteamento semanal

de voos, atendendo à demanda de vagas semanais;

1.3



Aplicar o modelo em múltiplos aeródromos, com resultados integrados;



Validar os resultados com o problema real.

JUSTIFICATIVA
A companhia em estudo tem melhorado continuamente seus processos no Transporte

Aéreo offshore, incluindo as áreas de planejamento, programação de voos e dimensionamento.
Contudo, quando se iniciou a pesquisa, o dimensionamento de frota era realizado através de
planilhas eletrônicas do Microsoft Excel, com foco em estratégia de crescimento de operações
ao invés de minimização de custos. Além disto, o nível de serviço não era claramente definido,
com margens de segurança aplicadas em diferentes parâmetros sob a justificativa de alguns
aspectos subjetivos de nível de serviço.
Houve tentativas de implantar sistemas de otimização no passado, contudo não se
definiu uma programação matemática que levasse em consideração todas as restrições
necessárias para um modelo de dimensionamento confiável para a área responsável por garantir
o atendimento integral da demanda de transporte aéreo offshore. Desta forma, sistemas
desenvolvidos no passado foram descontinuados para o uso de planilhas.
Uma das condições que adicionava dificuldade às tentativas anteriores é a restrição
legal de jornada de tripulação. Como os contratos vigentes da empresa até então consideravam
que cada contrato de afretamento de helicóptero tinha vínculo com uma única tripulação por
dia, todas as restrições desta precisavam ser consideradas, incluindo tempo de almoço e limite
de horas voadas da tripulação da aeronave.
Atualmente a empresa decidiu utilizar um conceito novo, o de afretamento de aeronave
tripulada por 12 horas ininterruptas da decolagem ao pouso. Desta forma, as empresas aéreas
são responsáveis por dimensionar suas equipes de tripulação e escalas para que a petrolífera
tenha a aeronave disponível para programação de voos durante todo o período de 12 horas.
Desta forma, uma série de restrições foram simplificadas.
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Somado ao aumento de capacidade, surge a necessidade e possibilidade de resolver o
problema de dimensionamento com estas novas definições, auxiliando na tomada de decisões
e dando subsídio para a redução de custos da empresa.
Os estudos encontrados na literatura não resolvem o problema completo de
dimensionamento, para operação com múltiplos aeródromos, envolvendo períodos de tempo
mais longos e considerando algumas restrições importantes. Tampouco foram encontrados
trabalhos que abordassem de forma numérica o nível de serviço esperado para transporte aéreo
offshore que englobasse a recuperação de voos atrasados após problemas climáticos. Estes
fatores somados ao problema ter valores econômicos relevantes, superiores a R$ 1 bilhão de
reais anuais, demonstram a necessidade desta pesquisa.
1.4

DELIMITAÇÃO DE PESQUISA
A pesquisa trata da definição de nível de serviço para o dimensionamento de aeronaves

offshore na perspectiva da empresa estudada, utilizando o método de análise multicritério à
decisão AHP, tendo como finalidade uma definição clara do que é esperado em termos de nível
de serviço de transporte aéreo em uma situação de crise. A partir deste nível de serviço definido,
o modelo matemático trata de realizar o dimensionamento, respondendo qual é o tamanho e
composição de frota, com custo mínimo, necessário para cumprir o nível de serviço, em cada
mês. O modelo é desenvolvido através de programação linear inteira mista. São consideradas
informações de demanda, informações históricas, premissas e restrições levantadas durante a
pesquisa na empresa estudada. Os dados utilizados são fictícios e se delimitam a uma bacia
hipotética atendida por três aeródromos.
Os dados de entrada são exclusivamente determinísticos devido à forma de
planejamento da empresa para o Transporte Aéreo, que no momento de dimensionamento
considera toda a demanda de transporte como premissas e restrições. Os aeroportos disponíveis,
as unidades marítimas e questões de demanda e os modelos de helicópteros considerados são
também tratados como premissas e restrições. Não são considerados contratos de aeronaves
vigentes e suas diferentes durações, fatores que impactam na viabilidade de cumprir o
dimensionamento em termos de curto prazo. Tampouco se aprofunda em questões de
capacidade aeroportuária, tráfego aéreo, manutenção de aeronaves e segurança de voo, tendo
elas consideradas de forma indireta através da inserção das restrições do modelo matemático.
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1.5

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
O presente trabalho está dividido em 8 capítulos. O Capítulo 1 apresenta a introdução,

descrevendo o cenário em que a pesquisa se insere, o objetivo geral (Seção 1.1) e objetivos
específicos (Seção 1.2), a justificativa (Seção 1.3) para que esta pesquisa seja realizada, a
delimitação de o que é pesquisado e o que não é (Seção 1.4).
O Capítulo 2 detalha como funciona atualmente o dimensionamento de aeronaves
offshore na empresa estudada e apresenta quais são as informações necessárias para o
dimensionamento. Esta parte é subdividida em informações de demanda (Seção 2.1), premissas
(Seção 2.2), informações históricas (Seção 2.3) e restrições (Seção 2.4).
Já o Capítulo 3 apresenta o referencial teórico com um resumo das principais
informações encontradas na literatura sobre o tema, que servem de base para a pesquisa. Suas
subdivisões principais são o analytic hierarchy process (Seção 3.1), o problema de roteamento
de veículos (Seção 3.2), problema de roteamento de helicópteros (Seção 3.3), dimensionamento
de aeronaves (Seção 3.4) e trabalhos correlatos (Seção 3.5). Dentro da Seção 3.1 há as
subdivisões que detalham os passos do método AHP, da Seção 3.1.1 à 3.1.7.
O método de pesquisa é apresentado no Capítulo 4, demonstrando a organização de
etapas que são cumpridas neste trabalho. Este capítulo é subdivido em Classificação da Pesquisa
(Seção 4.1) e Etapas da Pesquisa (Seção 4.2).
Posteriormente, os Capítulo 5 e 6 demonstram os resultados deste trabalho. O Capítulo
5 demonstra a definição de nível de serviço para situação de crise no transporte aéreo offshore
utilizando o método AHP – Analytic Hierarchy Process. Ele é subdividido em nível de serviço
aplicado no transporte aéreo offshore para situações de crise (Seção 5.1), critérios e alternativas
aplicadas no método AHP (Seção 5.2) e Resultados (Seção 5.3). Dentro da Seção 5.2, ainda há
o detalhamento da aplicação através da descrição dos critérios (Seção 5.2.1), alternativas (Seção
5.2.2) e estrutura hierárquica do objetivo proposto (Seção 5.2.3).
Na sequência, o Capítulo 6 apresenta o dimensionamento de frota de aeronaves
offshore. O capítulo é subdividido em modelo matemático (Seção 6.1) e resultados do
dimensionamento e discussão (Seção 6.2). Dentro do modelo matemático, ainda há os subitens
Parâmetros (Seção 6.1.1), Parâmetros Calculados (Seção 6.1.1.1), Índices (Seção 6.1.2),
Variáveis (Seção 6.1.3), Restrições (Seção 6.1.4), Função Objetivo (Seção 6.1.5) e Discussão
do Modelo (Seção 6.1.6). Já os resultados são detalhados através da apresentação dividida de
consistência e dispersão de resultados (Seção 6.2.1), cenários de dimensionamento (Seção
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6.2.2), dimensionamento completo de 60 meses (Seção 6.2.3) e comparação do modelo
proposto com o vigente.
Por fim, no Capítulo 7 são descritas as conclusões e recomendações para trabalhos
futuros. No Capítulo 8 são evidenciadas as referências bibliográficas utilizadas neste presente
trabalho.
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2

O PROCESSO DO DIMENSIONAMENTO DE AERONAVES

OFFSHORE
Neste capítulo são apresentados os principais aspectos relacionados ao processo
prático de dimensionamento de aeronaves offshore, cujo conhecimento é pré-requisito para o
desenvolvimento de um modelo matemático adequado. Estes itens são organizados em quatro
tópicos principais: informações de demanda e nível de serviço (Seção 2.1); premissas (Seção
2.2); informações históricas (Seção 2.3); e restrições (Seção 2.4).
2.1

INFORMAÇÕES DE DEMANDA
A demanda de uma empresa petrolífera vendedora de commodities é variável. Fatores

como preço internacional do petróleo, logística de distribuição, concorrência, câmbio,
segurança jurídica, regime tributário e até mesmo guerras entre países influenciam tanto nos
custos de extração e produção quanto na venda de petróleo e derivados. Contudo, diante de toda
esta incerteza, é necessário assumir premissas de um cenário mais provável e realizar
planejamentos de curto, médio e longo prazo.
Anualmente a companhia em estudo realiza o seu Plano de Negócios e Gestão (PNG),
no qual uma série de premissas de parâmetros que não são de controle interno são estabelecidas
como as mais prováveis de ocorrer. De posse destas premissas, as diversas áreas internas
realizam os seus planejamentos para atender aos objetivos e metas corporativas. O PNG
atualmente é de cinco anos, sendo o primeiro ano com a demanda firme e com metas firmes.
Os demais anos também são oficiais e base para planejamento, porém não têm o mesmo rigor
de cobrança interna e nem externa caso não se confirmem.
Conforme explicado por Sena (2011), há diferentes tipos de unidades marítimas que
necessitam de transporte aéreo, como Fixa de Produção, Flutuante de Produção, FPSO/FSO
(Floating, Production, Storage and Offloading / Floating, Storage and Offloading), Sonda
Ancorada, Sonda DP (Dynamic Positioning) e Unidades de Manutenção e Segurança.
Atualmente há também um número relevante de PLSV (Pipe Laying Support Vessel). Todas
estas unidades possuem helideques e necessitam de transporte de pessoas, que pode tanto ser
realizado por embarcações quanto por transporte aéreo. Atualmente, todas as unidades
marítimas da empresa estudada no sudeste do Brasil utilizam unicamente o transporte aéreo
para o transporte de pessoas.
Após planejamentos iniciais das áreas de exploração e produção de petróleo, a área
responsável pela consolidação de informações para a logística consolida em um arquivo único
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todas as informações primárias de demanda dos diferentes tipos de unidades marítimas que
necessitam de suporte logístico do Transporte Aéreo Offshore. As principais informações são a
data de mobilização de novas unidades marítimas, a confirmação da continuação das atuais
Unidades Marítimas (UM), datas de última necessidade de transporte (quando há
desmobilização) e coordenadas geográficas em cada período de tempo da unidade marítima.
Também são indicadas a quais áreas cada unidade marítima pertence. Normalmente as unidades
das áreas de produção mantêm-se na mesma localização por tempo indeterminado. As unidades
de manutenção já são mais móveis e permanecem nas mesmas localizações por períodos de 3
meses a 1 ano. Enquanto isto, as sondas são ainda mais variáveis, movimentando-se
mensalmente ou até depois de 2 anos. Já os PLSV são mais dinâmicos que as sondas.
As estimativas de People on Board (POB), que é o número de pessoas que necessitam
pernoitar a bordo das unidades marítimas, são informadas em projeto para todas as unidades
marítimas. Quando há histórico de transporte de ao menos 1 ano da UM, é mais preciso utilizar
o valor histórico de movimentação de passageiros para o cálculo reverso do POB.

2.2

PREMISSAS
Para realizar o dimensionamento de aeronaves offshore, é importante saber em quais

aeroportos e heliportos a empresa poderá operar com as aeronaves afretadas de empresas aéreas.
Esta é uma decisão estratégica que não é realizada anualmente no PNG, pois além das distâncias
das unidades marítimas a cada aeródromo, envolve questões como lotação de pessoal próprio e
terceiro, hangares de empresas aéreas, capacidade de processamento de passageiros, terminais
públicos e eventuais terminais dedicados à empresa em estudo, contratos mais longos, dentre
outros fatores. Neste trabalho, os aeroportos e heliportos utilizáveis são premissas. Para
aprofundamento em trabalho dedicado à decisão de quais aeródromos devem ser utilizados para
a operação offshore, pode-se consultar a dissertação de Sena (2011).
Para que se possa realizar um dimensionamento de recursos, é necessário ter a noção
exata de qual nível de serviço deve ser atendido, servindo de premissa para os cálculos
posteriores. Existem casos em que o objetivo é, por exemplo, ter os recursos necessários para
atender a 80% da demanda durante o período normal de operações. Existem outros em que o
objetivo é atender à totalidade demanda em 90% do tempo, deixando de atender apenas aos
10% de tempo em que a demanda está no pico.
Outra forma de definir o nível de serviço é considerar que há aeródromos fechados por
um ou mais dias e é necessário normalizar a operação em até um determinado número de dias.
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Um exemplo seria: a operação deve estar devidamente preparada para a situação de crise em
que há 2 aeroportos da bacia fechados por 2 dias completos, com prazo máximo de 5 dias para
a recuperação de voos e normalização das operações. Portanto, o modelo matemático deveria
dimensionar a frota de modo que este nível de serviço seja atendido ao menor custo possível.
Para realizar o transporte aéreo offshore, existe uma série de diferentes fabricantes e
modelos disponíveis no mercado. Dentro da empresa estudada, há uma área de segurança em
aviação, cujo trabalho abrange monitorar as diferentes opções disponíveis e avaliar se atendem
a requisitos mínimos de segurança e desempenho para operarem na companhia. Ao longo do
tempo, com os novos modelos e novas tecnologias, os requisitos de segurança são atualizados
e se toma a decisão de não mais utilizar modelos antigos e passar a contratar modelos novos. A
área de contratação também monitora quais são os modelos disponíveis no mercado brasileiro
e que preço se estima para parcelas fixas e variáveis. Com ambas informações, estabelece-se
como premissa quais são os modelos de aeronaves a serem considerados no dimensionamento.
A partir dos manuais dos fabricantes, é possível obter as características operacionais de modelos
novos, ainda sem informações operacionais históricas de desempenho na empresa.
Outra importante premissa de planejamento é a regra de voo adotada. Além de
requisitos de treinamento de piloto, infraestrutura aeroportuária e equipamentos necessários
para a aeronave, há uma diferença entre a quantidade de combustível calculada para
estritamente cumprir a missão programada e a quantidade total de combustível abastecida, que
é uma medida de segurança amparada na legislação da Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC. Esta quantidade de combustível é importante pois, quanto mais combustível além do
calculado para a missão, mais peso de combustível a aeronave necessitará carregar, diminuindo
a quantidade disponível para o transporte de passageiros.
Existem dois tipos de regras de voo: o Visual Flight Rules (VFR) e o Instrument Flight
Rules (IFR). Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA, 2016), para que
o voo possa ser realizado através da regra VFR, é necessário que a aeronave possa se manter
em condições de visibilidade de voo iguais ou superiores a 3.000 metros, e os aeródromos de
origem e destino devem ter visibilidade mínima de 1.500 metros. Há também outros requisitos
técnicos de altitude, velocidade e treinamento que podem ser consultados na norma. Ainda
segundo o DECEA (2016), a regra de voo IFR estabelece que a visibilidade deve ser no mínimo
50% da definida na regra VFR e a aeronave e ambos aeródromos devem ser homologados para
voo IFR, dentre outros requisitos específicos.
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Segundo a RBAC nº 135/2014, Emenda nº 3, da Agência Nacional de Aviação Civil,
subparte D – limitações para operações VFR e IFR: requisitos de condições meteorológicas,
item 135.209: Autonomia para voo VFR:
“ (b) Ninguém pode iniciar uma operação VFR em um helicóptero, a menos
que, considerando o vento e as condições atmosféricas conhecidas, esse helicóptero
tenha combustível e óleo lubrificante suficiente para voar até o aeródromo de destino
e, assumindo consumo normal de combustível e óleo lubrificante em cruzeiro, voar
pelo menos mais 20 minutos e que:
(1) tenha combustível e óleo lubrificante suficiente para voar até o aeródromo
de destino;
(2) possa voar por um período adicional de 20 minutos, assumindo um
consumo normal de combustível e óleo lubrificante em velocidade de cruzeiro escala
ótima, acrescido de 10% do tempo de voo programado; e
(3) tenha uma quantidade adicional de combustível e óleo lubrificante
suficiente para compensar o aumento do consumo em caso de possíveis contingências,
em conformidade com os requisitos do RBHA 91, ou RBAC que venha a substituílo”.

Já segundo o item 135.223: IFR- requisitos de autonomia para aeródromo de alternativa:
“ (a) Ninguém pode operar uma aeronave em condições IFR, a menos que ela
possua combustível suficiente (considerando informações ou previsões
meteorológicas ou qualquer combinação das mesmas) para:
(1) completar o voo para o primeiro aeródromo onde se pretende pousar;
(2) voar desse aeródromo para o aeródromo de alternativa; e
(3) voar, após isso, durante 45 minutos em velocidade normal de cruzeiro ou,
para helicópteros, voar, após isso, 30 minutos em velocidade normal de cruzeiro.
(b) Não obstante o previsto no parágrafo (a) desta seção, para operações com
aviões propelidos a jato em rotas específicas e em voos internacionais, a ANAC pode
autorizar a utilização dos requisitos de autonomia do parágrafo 121.645(a) do RBAC
121, desde que o operador demonstre que níveis de segurança aceitáveis serão
obtidos”.

Diante destas normas, para fins de planejamento de atividades rotineiras, a empresa
estudada adota a premissa de planejamento de que todos os voos devem ter o combustível
suficiente para realizar a missão programada seguindo as regras VFR ou o tempo de voo mais
30 minutos de voo – o que for maior. Quando houver necessidade de realizar voos sob as regras
IFR, é considerado aceitável transferir um a dois passageiros para outro voo.
Finalizando as premissas, há a necessidade de determinação de custos fixos e variáveis
unitários para cada modelo de aeronave. O custo fixo tem uma série de subdivisões específicas,
dentre as quais as principais são custo de tripulação e custo da aeronave. Já os custos variáveis
são o custo da hora voada e o valor gasto por hora de Querosene de Aviação (QAV), que varia
em função de consumo de cada modelo e preço praticado no mercado. Com exceção do QAV,
todos estes custos têm uma parcela em dólar e outra em real, necessitando de uma premissa de
câmbio, que é anualmente determinada pela área corporativa da empresa. Cada subdivisão de
custos é estimada em função de preços atuais e de mercado, sendo posteriormente validados
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pela área de contratação e posteriormente condensados e utilizados como premissa de
dimensionamento.
2.3 INFORMAÇÕES HISTÓRICAS
A empresa estudada já tem décadas de experiência com a atuação no transporte aéreo
offshore. Adquiriu também a experiência de gestão da informação da operação, dispondo de
dados detalhados e sistematizados de desempenho. Ao entrevistar as pessoas da área e analisar
estes dados, é possível compreender particularidades de desempenho de diferentes bases de
atuação, modelos de helicópteros, utilização de vagas disponíveis para distintos tipos de áreas
demandantes e empresas aéreas. Estas informações se revelam importantes, pois um modelo
matemático deve representar a realidade da melhor forma possível, e em determinados casos,
como os desta seção, verifica-se que o uso de informações históricas traz um resultado melhor
do que a adoção de premissas ou o uso de informações teóricas de desempenho da literatura ou
de manuais genéricos.
Cada unidade marítima possui um People on Board (POB) definido em projeto e
validado pela Marinha do Brasil, o qual é o número máximo de pessoas que podem permanecer
a bordo. Estas pessoas necessitam permanecer nas UM por 14 dias, sendo substituídas por
outras que desempenham a mesma função. Como é inviável realizar a substituição (chamada
na empresa de troca de turma) por transporte aéreo no mesmo dia, a troca de turma é realizada
paulatinamente, de preferência com intervalos de tempo de mesma grandeza. Desta forma, em
14 dias, a totalidade das pessoas a bordo (POB) devem ser desembarcadas, com o mesmo
número de pessoas embarcando para substituí-las. Ou seja, como pode ser visto na Figura 2,
em 2 semanas, deve ocorrer o transporte de pessoas equivalente a 2*POB (exemplo 1, total de
pessoas embarcadas + desembarcadas). De forma análoga, em 1 semana tem-se o transporte de
1*POB (exemplo 2) e, em 1 dia, POB/7 (exemplo 3).
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Exemplo

1

2

3

1
4

5

6

7

8

2
9 10 11 12 13 14

Semana
Dias
POB Embarque

1

POB Desembarque
POB/2 Embarque

2

Total: 1*POB

POB/2 Desembarque

3

POB/14 Embarque

Total: POB/7

POB/14 Desembarque

Figura 2: People on Board (POB).
Até o início dos trabalhos desta pesquisa, a demanda de passageiros era estimada pela
empresa baseada nesta informação de POB de projeto e a demanda real resultava em valores
consistentemente abaixo da estimativa, na ordem de 4 a 8%. No trabalho de preparação das
informações necessárias para o dimensionamento, foi definido e adotado que a previsão de
demanda utiliza o POB calculado a partir de informações históricas. A partir do número total
de passageiros transportados no mês, divide-se o valor pelo número de dias, resultando no
número de passageiros por dia (PAX/dia), que conforme visto na Figura 2, é igual a POB/7. A
Equação 1 demonstra como se realiza o cálculo.
POB calculado = 7 * Passageiros Transportados / dias do período

(1)

De posse de informações históricas, e após algumas iterações de tentativa e erro,
definiu-se que os tipos de unidades mais previsíveis (Produção e UMS) são calculados através
do método de suavização exponencial, tendo a parcela histórica o fator de 90% e a parcela do
último mês medido o fator de 10%. Já para as unidades com mais variações, como Sondas e
PLSV, calcula-se a mediana de todo o período mensalmente. O novo cálculo da demanda de
passageiros com o POB histórico apresentou erro inferior – entre -2% e +2%.
A partir das informações de demanda consolidadas explicadas na Seção 2.1, tem-se o
planejamento exato de quantos dias e em que coordenada geográfica cada unidade marítima
estará nos próximos 5 anos. Estas são as informações de demanda primária: cronograma de
unidades marítimas que necessitarão de atendimento aéreo, durante períodos de tempo
específicos e em cada coordenada distinta. Após calcular o POB a partir da realização histórica,
multiplica-se cada dia de operação de cada unidade marítima pelo seu POB histórico/7 ou
PAX/dia (são valores iguais). O resultado é a demanda secundária, de passageiros de embarque
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e desembarque para o período, unidade marítima e localização. Realizando a mesma operação
para a totalidade de informações de demanda, tem-se a demanda secundária de passageiros para
os 5 anos de planejamento. Como a operação do transporte aéreo é majoritariamente de troca
de turma das unidades, para fins de dimensionamento, considera-se que a demanda de embarque
e desembarque é igual. Desta forma, utiliza-se o fator de cada POB histórico/14 ou PAX/dia/2
(também iguais). Assim, tem-se a demanda de passageiros que precisam embarcar no período
completo, mês a mês.
Conforme citado anteriormente, a empresa petrolífera afreta aeronaves que são
operadas por diferentes empresas aéreas. Cada operadora tem as suas particularidades e
procedimentos específicos para realizar seus próprios planos de voo, que calculam os tempos
de voo e a carga paga disponível, a qual consiste em quanto peso pode transportar na missão.
A petrolífera pode questionar e contribuir nestes planos de voo, e, interpretando o contrato, até
mesmo aplicar multas caso considere que o desempenho não seja satisfatório. Contudo, como
também envolve segurança de operação aérea, cujos erros podem resultar, no pior dos casos,
em mortes, a petrolífera evita determinar unilateralmente a carga paga disponível dos planos de
voo sob risco de ser responsabilizada em eventual acidente.
Os tempos de voo realizados por cada operadora não costumam variar
significativamente e são similares. Contudo, como há diferentes aerovias e regras específicas
de segurança de voo devido à alta quantidade de UM próximas, como pode ser exemplificado
na Figura 3, há uma grande complexidade para determinar o roteiro exato de voo a seguir –
especialmente quando o objetivo do modelo é o dimensionamento para um período de 5 anos.
Devido ao objetivo deste trabalho ser determinar o dimensionamento de aeronaves, os tempos
adicionais de voo resultantes das aerovias são um tempo médio a ser adicionado por aeródromo.
Outro tempo médio a ser considerado é o tempo fixo, que consiste nos tempos para decolagem
e pouso tanto no aeródromo quanto no helideck, o qual varia de acordo com o modelo de
aeronave e aeródromo.
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Figura 3: Carta de voo a partir de Macaé. Fonte: DECEA (2015)3.

O PBO é quanto pesa a aeronave e equipamentos com a tripulação, mas sem
combustível. Já o PMD é o peso máximo que a aeronave pode apresentar para decolar, já
incluído o peso do combustível e dos passageiros. Enquanto o PMD é tabelado e o PBO é
principalmente o peso médio da aeronave, com poucas variações de acordo com os tripulantes
escalados, o peso de combustível necessário para se realizar uma missão tem mais variáveis
relacionadas; depende da temperatura do dia, da variação do PBO, da premissa de consumo de
combustível adotada pela empresa aérea, do aeroporto considerado de alternativa em caso de
contingência, das condições de visibilidade e da regra de voo adotada.
Já em função do tempo de voo é possível calcular a quantidade de combustível e qual
é a CPD – Carga Paga Disponível. A carga paga disponível é, basicamente, o peso em kg

3

Disponível em: http://aisweb.decea.gov.br/download/?arquivo=ed7be548-6a05-11e6-a84e00505680c1b4.
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disponível para o transporte de passageiros, sendo o Peso Máximo de Decolagem (PMD)
subtraído do PBO e do combustível. Esta quantidade de combustível padrão é o consumo para
o tempo de voo total da missão somado ao combustível de contingência determinado na regra
de voo VFR. O transporte aéreo adota premissas de regra de voo VFR no planejamento padrão
devido a ser o tipo de planejamento utilizado em mais de 95% dos voos e para o melhor uso
dos recursos (por ser uma quantidade menor de combustível do que na regra IFR).
Conhecida a CPD, para que se saiba quantos passageiros poderão ser planejados em
cada voo, é necessário utilizar o peso médio por passageiro mais bagagem. Este não é um tema
de estudos frequentes, e segundo a área responsável, nas últimas medições foi encontrado o
mesmo resultado: 107 kg. Desta forma, se uma CPD para determinada missão apresenta 1.070
kg e a aeronave tem 12 assentos físicos, pode-se planejar 10 passageiros para o embarque na
UM.
Calculando-se as vagas para cada unidade marítima e a partir de cada modelo de
helicóptero, é necessário adotar uma premissa de aproveitamento de voos – quantas vagas são
realmente utilizadas e quantas não são. Há particularidades conhecidas de atuação das
diferentes áreas clientes (produção tem uma grande previsibilidade e PLSV não tem, por
exemplo), bases aeroportuárias e proximidade de unidades marítimas.
Estas particularidades se refletem no histórico de aproveitamento voos da empresa
estudada de forma satisfatória. Como a medição é quantos passageiros foram efetivamente
transportados em relação a cada voo, relacionando com as vagas ofertadas, os detalhes de
realização de cada base aeroportuária e cliente estão considerados no histórico. Portanto, após
ter os valores do número de passageiros possível de embarcar devido à carga paga disponível,
é necessário considerar o aproveitamento de voos, aumentando o número de vagas totais e,
consequentemente, voos. A empresa tem melhorado anualmente seu desempenho de
aproveitamento de voos, mas não é prudente e nem real utilizar uma premissa de que a média
de aproveitamento de voos será de 100%. Por isso, para cliente, dependendo do valor histórico,
o aproveitamento de voos é definido, mas não podendo ser inferior a 80% (também baseado em
dados históricos, desempenho fraco demais para ser aceitável) e nem superior a 90%
(desempenho otimista demais para ser adotado em planejamento de recursos).
Por fim, na aviação, a manutenção e inspeção dos equipamentos é mais rigorosa do
que em outros modais de transporte. Uma falha total de equipamento no transporte rodoviário
ou ferroviário pode acarretar em paradas, atrasos e acidentes não fatais, com uma pequena
parcela podendo resultar até em acidentes fatais. No transporte hidroviário, a falha normalmente
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resulta na embarcação à deriva, esperando por resgate. Já na aviação, uma falha total
frequentemente resulta na queda da aeronave e morte de todos os envolvidos na missão.
Portanto, há um cuidado elevado quanto à liberação de aeronaves para os voos, seja
por manutenções preventivas ou corretivas devido às inspeções e indicações dos painéis de
controle. Além da gestão de manutenção da empresa aérea, a empresa petrolífera mantém uma
empresa terceira especializada em realizar inspeções periódicas para atestar a segurança das
aeronaves e o cumprimento das obrigações contratuais. Em média, a cada 28 dias, e em até no
máximo 30 dias, a empresa terceira precisa realizar inspeções de cerca de 4 horas e atestar
conformidade. Caso a empresa terceira não ateste a conformidade, esta aeronave é considerada
indisponível para voos até o dia e horário em que a empresa terceira ateste.
Além da indisponibilidade definida pela empresa terceira, a gestão de manutenção da
própria empresa aérea frequentemente identifica que determinada aeronave não se encontra
adequada para voar e comunica à empresa petrolífera sobre a indisponibilidade, sendo este
tempo contabilizado no sistema de gestão da empresa estudada. Porém, como possui mais
aeronaves do que contratos, também é possível apresentar uma das aeronaves fora de contrato
para o lugar da titular do contrato (há aeronaves fora de contrato que são regularmente
inspecionadas pela empresa terceira especializada e de comum acordo com a empresa
petrolífera), podendo ser aceito pela empresa petrolífera ou não – de acordo com a necessidade
operacional.
O resultado histórico destas indisponibilidades de aeronaves e do contrato são medidos
formalmente e mensalmente utilizados para o pagamento da parcela do custo fixo de cada
contrato, chamados de disponibilidade contratual. Operacionalmente, o impacto ocorre apenas
quando o contrato está indisponível (pois não há nem a aeronave substituta para utilização,
chamada de “backup”) e quando ocorrem as inspeções da empresa terceira. Apesar de
contratualmente a aeronave estar disponível para a inspeção, operacionalmente este contrato
não está disponível para voos. Desta forma, para se conhecer qual é a disponibilidade
operacional, mais um limitante para o planejamento de voos, é necessário utilizar a Equação 2.
Contudo, como a disponibilidade de aeronaves ditas backup é variável conforme o momento de
mercado da aviação, para fins de dimensionamento não é prudente adotar uma disponibilidade
operacional superior a 90%.
Disponibilidade Operacional = Disponibilidade Contratual (%) – 0,5/28

(2)
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2.4 RESTRIÇÕES
Há uma série de restrições que devem ser consideradas pelo modelo, sejam de
segurança, contratuais, legislação, e aspectos que, caso não considerados, apresentam impactos
negativos à operação ou mesmo necessidades das áreas demandantes de transporte aéreo.
Os helidecks, aeródromos das unidades marítimas, como o da Figura 4, são projetados
com uma resistência máxima de peso a ser suportado e diâmetro seguro de aeronave que pode
pousar. O resultado do cruzamento destas informações é uma tabela fornecida pela área de
segurança em aviação que determina quais modelos de aeronaves podem pousar em condições
seguras em cada helideck e quais não podem.

Figura 4: Helideck de Unidade Marítima. Fonte: Banco de imagens do google.com.
A premissa de planejamento das tabelas de voo é de voos diretos para as unidades
marítimas. Na roteirização diária, com a demanda firme conhecida, o aproveitamento de voos
é aumentado a partir de voos com mais de uma UM no roteiro. Um exemplo de roteirização
diária é transformar 3 voos diretos não cheios no dia específico em 2 voos cheios, mas com
mais de um destino. Contudo, para fins de dimensionamento, que é de longo prazo, a restrição
adotada é a de que todos os voos devem ser diretos, ou seja, cada voo parte da base em terra,
pousa em uma única UM e retorna para a mesma base.
Nos manuais dos fabricantes das aeronaves e na legislação não há limites definidos de
máximo de horas voadas por mês para cada aeronave. Ademais, conforme visto antes, as
empresas aéreas oferecem a aeronave titular dos contratos e outras aeronaves backup para
substituí-las quando indisponíveis para uso. Contudo, após análise de outros aspectos pela área
de segurança em aviação da empresa petrolífera, foi definido que o limite seguro de
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planejamento de horas voadas por contrato é de 180h para cada período de 30 dias. Cabe
ressaltar que há limite legal de máximo de 90 horas voadas para cada tripulação, que deve ser
controlado pelas empresas aéreas e é fiscalizado pela empresa petrolífera.
A janela de tempo utilizável para voos é limitada em função da janela contratual, que
atualmente é de 12 horas; dos horários de nascer e pôr do sol, que variam ao longo do ano, do
horário definido pela empresa como mais cedo para decolagem (atualmente 7h) e mais tarde
para pouso no inverno (atualmente 18h) em termos de planejamento; e o tempo fixo entre-voos,
que é o tempo mínimo de planejamento na base aérea, definido pela área de segurança, para o
desembarque de passageiros, abastecimento da aeronave, estudo dos planos de voo por parte da
tripulação e embarque de passageiros para o próximo voo.
Além destes aspectos, também deve ser respeitada a capacidade de processamento de
passageiros das bases aeroportuárias, que varia. Cada uma precisa de um espaçamento entre
diferentes decolagens de no mínimo 5 a 20 minutos, dependendo do modelo e da base. Cada
aeronave deve também decolar até 1 minuto antes do pôr do sol na região da UM definido pela
Aeronáutica do Brasil para o dia específico, o que resulta em uma restrição de dimensionamento
de que o voo pode ter um horário de decolagem na UM até, no mínimo, 10 minutos antes do
pior horário de pôr do sol no inverno. Finalmente, em termos de tempos, há a restrição de que
diferentes pousos na mesma UM devem ter um espaçamento mínimo de 30 minutos.
Estas variadas restrições se relacionam de forma que, para característica específica de
base aeroportuária e de distâncias das unidades marítimas, uma restrição é a preponderante para
limitar um maior uso das aeronaves, avaliado através do giro da frota máximo, que é a
quantidade de voos por dia que cada contrato de aeronave tem planejamento, em média. As
restrições que efetivamente limitam o maior uso de uma mesma aeronave, minimizando os
custos, normalmente são: o giro máximo (devido ao limite de tempo disponível para realizar
mais voos no mesmo dia e, consequentemente, semana, mês e etc) ou o limite de horas voadas
para cada período de 30 dias. As Figuras 5 e 6 exemplificam algumas destas limitações para
uma base com voos em média de 1h15 e voos em média de 2h30, justamente os extremos
existentes. As restrições limitantes, que restringem o máximo permitido em cada caso (horas
voadas e giro), são marcadas na cor vermelha.
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Giro Máximo: (9*3 + 1*2) / 10
Giro Máximo: 2,9
Disponibilidade Operacional:
Giro Planejado: 2,61
Horas Planejadas/dia: 6,53
Horas Planejadas/mês: 196
Limite H/mês:
180
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Figura 5: Exemplo de horários e giros para voos de 2h30 em média.
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Giro Máximo: (8*5 + 2*4) / 10
Giro Máximo: 4,8
Disponibilidade Operacional:
Giro Planejado: 4,32
Horas Planejadas/dia: 5,40
Horas Planejadas/mês: 162
Limite H/mês:
180
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Figura 6: Exemplo de horários e giros para voos de 1h15 em média.

Existe também o número máximo de contratos por porte em cada base devido à
restrição física de spots, que são os locais onde as aeronaves ficam estacionadas. Quando um
spot pode receber um Helicóptero de Grande Porte (HGP) ele pode também receber um
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Helicóptero de Médio Porte (HMP). Contudo, o spot apto a receber apenas o HMP não tem o
diâmetro suficiente para abrigar o HGP. Também é necessário determinar números máximos
de cada modelo de aeronave devido à preparação para o caso de determinado modelo sofrer
algum acidente no Brasil ou outro lugar do mundo, tendo o seu uso suspenso para investigações,
e também devido a conhecidas restrições de mercado (o mercado é monitorado constantemente
e sabe-se que além de determinado número para determinado modelo a oferta não existirá).
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3

REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo são apresentados os principais conceitos acadêmicos posteriormente

aplicados na definição de nível de serviço e no desenvolvimento do modelo matemático de
dimensionamento de frota deste trabalho. Os conceitos de Analytic Hierarchy Process
encontram-se na Seção 3.1, já os do Problema de Roteamento de Veículos estão na Seção 3.2,
os de Problema de Roteamento de Helicópteros na Seção 3.3 e os de Dimensionamento de
Aeronaves na Seção 3.4. Finalmente, há um resumo de quais são as pesquisas correlatas
aplicadas em diferentes regiões do mundo na Seção 3.5.
3.1 ANALYTIC HIERARCHY PROCESS - AHP
Saaty (1977) propõe o método AHP como uma forma de modelar problemas
complexos através de hierarquias que estimulam a participação e interação entre as pessoas
interessadas na decisão. Destaca que o método fornece a oportunidade de um envolvimento
maior dos decisores tanto na estruturação quanto no processo de solução dos problemas.
Também salienta que os julgamentos não são probabilisticamente independentes entre si – sua
consistência precisa ser avaliada. Por isso, o método prevê uma análise de consistência e a
revisitação dos julgamentos quando a consistência é inadequada.
Saaty (1990) escreve que a tarefa mais criativa no processo de tomada de decisão é a
escolha dos fatores que são importantes para aquela decisão. Também diz que o processo de
hierarquizar a decisão serve a dois propósitos: prover uma visão geral dos relacionamentos
complexos que a decisão envolve e também ajudar o decisor a avaliar se as questões de cada
nível são da mesma ordem de magnitude, para que possa comparar com acurácia os diferentes
elementos.
O método AHP fornece soluções para múltiplas alternativas em função de diferentes
critérios, que na maior parte dos casos são conflitantes (CAVALCANTE, ALMEIDA, 2004;
COSTA et al., 2014). Para Belém et al. (2014), é importante ressaltar que o decisor tem
influência das suas próprias experiências, paradigmas, pré-julgamentos e de pessoas com quem
tem relação nos diferentes níveis hierárquicos. Desta forma, ao utilizar os julgamentos das
pessoas, são adicionados mais elementos de complexidade do que é diretamente explícito em
uma primeira leitura dos resultados da aplicação do AHP.
Segundo Saaty (2004), vive-se com a contradição de que é preciso consistência para
capturar conhecimento sobre o mundo; porém, ao mesmo tempo, é preciso aceitar alterações e
desconstruções nas pré-avaliações, para o caso de novas informações requererem que ideias
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sejam repensadas, mudando o que parecia ser o correto anteriormente. Segundo ele, a
inconsistência precisa ter um espaço suficiente para tornar possível a mudança no entendimento
consistente, mas apenas até o ponto em que preserva uma consistência de raciocínio – chegando
no valor de 10% de inconsistência.
Segundo Saaty (1980), o método AHP engloba 7 etapas, que são detalhadas na
sequência nas Seções 3.1.1 a 3.1.7.
3.1.1 Construir a hierarquia de decisão
Esta etapa consiste na decomposição do problema em uma hierarquia, composta no
mínimo de um objetivo, critérios e alternativas – conforme exemplo da Figura 7.

Figura 7: Hierarquia de Decisão. Fonte: Adaptado de Saaty (1980).
3.1.2 Comparar os elementos da hierarquia
Nesta etapa se estabelece a prioridade entre os elementos, baseado na escala
fundamental de Saaty (1980), demonstrada na Tabela 1. Nesta etapa, são comparados os
critérios entre si, que depois são normalizados.
Tabela 1: Escala Fundamental de Saaty.
Valor
1

3

5

Importância
Igual importância

Descrição
As duas atividades contribuem igualmente para
o objetivo

Importância pequena

A experiência e o juízo favorecem uma

de uma sobre outra

atividade em relação à outra

Importância grande

A experiência ou juízo favorece fortemente

ou essencial

uma atividade em relação à outra
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Importância muito

7

grande ou demostrada

9

Importância absoluta

2, 4, 6, 8

Valores

Uma atividade é muito fortemente favorecida
em relação à outra. Pode ser demonstrada na
prática
A evidência favorece uma atividade em relação
à outra, com o mais alto grau de segurança
Condições intermediárias

intermediários

Fonte: Adaptado de Saaty (1980).

Para completar a matriz de comparações A (n linhas x n colunas, onde n é o número
de critérios), é necessário dispor os critérios nas linhas e colunas para então responder à
pergunta: qual é a importância do Critério i em relação ao Critério j? E qual é a importância do
Critério j em relação ao Critério i? O valor de cada cruzamento é a razão entre a resposta da
primeira pergunta e a resposta da segunda pergunta. Na diagonal principal, quando se compara
um critério com ele mesmo, todos os valores são 1. A Tabela 2 demonstra como são dispostas
as comparações.
Tabela 2: Matriz de Comparações.
Critério 1

Critério 2

Critério ...

Critério n

Critério 1

aij / aji

aij / aji

aij / aji

aij / aji

Critério 2

aij / aji

aij / aji

aij / aji

aij / aji

Critério ...

aij / aji

aij / aji

aij / aji

aij / aji

Critério n

aij / aji

aij / aji

aij / aji

aij / aji

Fonte: Adaptado de Saaty (1980).

3.1.3 Estabelecer prioridade relativa de cada critério
Nesta etapa, os resultados da Matriz de Comparações são normalizados conforme a
Equação (3); para depois se obter os valores das prioridades dos critérios conforme a Equação
(4).
𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖𝑗 =

𝑎𝑖𝑗

𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗

(3)
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𝑖

1
𝑊𝑖 = ∗ ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑗

(4)

3.1.4 Avaliar a consistência das prioridades relativas
Nesta etapa é calculada a Razão de Consistência (RC) para medir os resultados em
relação a outros juízos completamente aleatórios. Se o RC supera 0,1 (10%), os julgamentos
são considerados não confiáveis por estarem demasiado próximos da aleatoriedade, conforme
explicado anteriormente.
3.1.5 Construir a matriz de comparação paritária para cada critério
Nesta etapa são realizados os julgamentos do conjunto de alternativas em relação a
cada critério, normalizando os resultados posteriormente – da mesma forma que os passos
descritos nas Seções 3.1.2 e 3.1.3. O resultado é Matriz de Comparação Paritária conforme
ilustrado na Tabela 3.
Tabela 3: Matriz de Comparação Paritária.
Critério 1

Critério 2

Critério ...

Critério M

Alternativa 1

a normij

a normij

a normij

a normij

Alternativa 2

a normij

a normij

a normij

a normij

Alternativa ...

a normij

a normij

a normij

a normij

Alternativa N

a normij

a normij

a normij

a normij

Fonte: Adaptado de Saaty (1980).

3.1.6 Obter a prioridade composta para as alternativas
Nesta etapa, chega-se ao resultado entre as prioridades das alternativas em relação a
cada critério e os pesos de cada critério, através da Equação (5). O produto final é o vetor de
prioridades, que indica quais são as alternativas com os melhores julgamentos finais.
𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑤

(5)

3.1.7 Escolher a alternativa
De posse das prioridades compostas, a última etapa é a escolha efetiva de qual será a
alternativa adotada. Em decisões colegiadas, empates ou diferenças pequenas podem levar a
uma decisão diferente da simples escolha da alternativa de maior prioridade composta.
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3.2 PROBLEMA DO ROTEAMENTO DE VEÍCULOS
Segundo Laporte (1992), o Problema do Roteamento de Veículos (PRV) desempenha
um papel central no campo de distribuição física e logística. Ele o descreve como o problema
de criar um sistema ótimo de rotas de um ou vários depósitos para um número disperso de
cidades ou clientes, sujeito a outras restrições.
Para Montoya-Torres et al. (2015), a distribuição física é função chave nos sistemas
logísticos, envolvendo o fluxo de produtos de fábricas ou centros de distribuição através da rede
logística até os consumidores. O autor destaca que o PRV é um nome genérico que se refere a
uma classe de problemas de otimização combinatória, nos quais clientes são servidos por um
número de veículos. Os veículos deixam os depósitos, atendem aos consumidores na rede e
retornam ao depósito após completar suas rotas.
O PRV foi inicialmente proposto na literatura por Dantzig e Ramser (1959). Os autores
apresentam como o Problema do Caminhão Despachante e consideram que é uma generalização
do Problema do Caixeiro Viajante. O algoritmo é apresentado como capaz de fornecer soluções
quase ótimas para casos em que o número de combinações possíveis para solução é grande
demais. A representação é de um grafo direcionado G(V,E) onde V = {0,1,...,n} representa os
nós e E representa os arcos. O depósito é o nó j = 0 e os clientes são os nós j = 1, 2, ..., n, cada
um com demanda dj > 0. O peso de cada arco Cij > 0 corresponde ao custo (podendo ser também
tempo ou distância) de ir do nó i para o nó j. Quando Cij = Cji o problema é simétrico. Já no
caso em que Cij ≠ Cji, o problema é assimétrico. O problema clássico considera que cada cidade
em V é visitada exatamente uma vez por um veículo e todas as rotas de veículos começam e
terminam no depósito; com o objetivo de minimizar o somatório total dos custos. A formulação
matemática do problema, segundo Laporte (1992), é apresentada a seguir (Equações 6 – 10).

Minimizar
𝑛

∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗

(6)

𝑖,𝑗

Sujeito a
𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1
𝑖

(∀ j)

(7)
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𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1
𝑗

∑

𝑖,𝑗 ⋲ 𝑆

𝑥𝑖𝑗 ≤ |𝑆| − 𝑣(𝑆)

𝑥𝑖𝑗 ⋲ {0,1}

(∀ 𝑖)

(8)

(𝑆 ⊂ 𝑉 ′ {1}; |𝑆| ≥ 2)

(9)

(𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑖 ≠ 𝑗)

(10)

Nesta modelagem matemática, (6) é a função objetivo, de minimizar os custos totais,
as Restrições (7) e (8) garantem que cada cliente é atendido por apenas um veículo; a Inequação
(9) é uma eliminação de restrições subciclo: 𝑣(S) é um limite inferior para o número de veículos
requeridos para visitar todos os vértices da solução ótima. Caso o número de veículos fosse
igual a 1, o problema seria o do Caixeiro Viajante. Por esta razão o número mínimo é de 2
veículos. Nesta dissertação será desenvolvido um trabalho que, embora seja de
dimensionamento, utilizará conceitos de roteamento de veículos. Além disso, envolverá
diferentes famílias de restrições do problema real que não estão incluídas no PRV clássico.
Montoya-Torres et al. (2015) realizam uma revisão bibliográfica extensa de mais de
100 trabalhos sobre o PRV, onde destacam as principais variantes do problema original. A
Figura 8 demonstra a compilação e relações destes desdobramentos do PRV. O foco do trabalho
deles é no PRV com múltiplos depósitos (diferente da maioria dos problemas de depósito
único), considerado com menor volume de literatura em relação aos outros tipos de PRV.
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Figura 8: Principais Variações do PRV. Fonte: Adaptado de Montoya-Torres et al. (2015).

O PRV tem um número elevado de variações e já há áreas de estudo delimitadas e
aprofundadas. Contudo, mesmo com esta grande quantidade de trabalhos mapeados no estudo
de Montoya-Torres et al. (2015), a junção da experiência empresarial e acadêmica demonstra
que cada novo PRV tem potencial para ser um caso único devido a novas restrições específicas
de cada negócio e política empresarial.
Quando tange as aplicações reais, é comum a aplicação de um misto das áreas de
estudo, combinando, por exemplo, os limites de capacidade do PRVC – Problema de
Roteamento de Veículos com Capacidade, os múltiplos depósitos do PRVMD – Problema de
Roteamento de Veículos com Múltiplos Depósitos e as restrições de tempo ou distância do
PRVD – Problema de Roteamento de Veículos com Distância. Salhi, Wassan e Hajarat (2013),
por exemplo, propuseram o PRVTFHRC – Problema de Roteamento de Veículos com Tamanho
e Frota Heterogênea e Retorno de Carga. Esta não foi considerado uma das áreas de estudo
consolidadas do PRV pelo trabalho de Montoya-Torres et al. (2015), contudo, caso haja um
volume de trabalhos considerável nesta mesma linha, pode vir a ser no futuro.
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3.3 PROBLEMA DO ROTEAMENTO DE HELICÓPTEROS
O Problema do Roteamento de Helicópteros (PRH) é uma especificidade do PRV
geral. Segundo Rosero e Torres (2006), o PRH é uma classe de problemas do PRV em que o
transporte é realizado através de helicópteros. Já o Problema do Roteamento de Helicópteros
com Capacidade (PRHC) é um caso especial do PRH (TIMLIN; PULLEYBLANK, 1992).
Segundo Machado (2013), o PRCH é um problema no qual o helicóptero tem uma
capacidade fixa de peso e cada requisição tem uma carga associada ao trajeto embarquedesembarque. Para Rosa et al. (2016), o objetivo do PRHC – Problema de Roteamento de
Helicópteros com Capacidade – consiste em encontrar as rotas que atendem a todas as
requisições de transporte a um custo mínimo sem exceder a capacidade de peso do helicóptero.
Segundo Rosa et al. (2016), há restrições operacionais, subdivididas em restrições
técnicas e de segurança no PRHC, os quais são detalhados na sequência.
Restrições Técnicas:
i.

Os helicópteros não podem exceder o limite de peso; e o peso total deve ser
calculado considerando os pesos do helicóptero, tripulação, combustível e requisitos
a serem cumpridos;

ii.

O número de passageiros no helicóptero não pode exceder o limite de assentos
disponíveis por rota;

iii.

Quando um helicóptero decola ou pousa, os tempos de taxiamento e aproximação
devem ser considerados para calcular o combustível necessário para o transporte;

iv.

Os helicópteros podem decolar do aeroporto apenas após determinada hora do dia e
devem realizar o último pouso até uma hora predefinida.

Restrições de Segurança:
v.

Cada helicóptero deve retornar para o aeroporto com uma quantidade mínima de
combustível para um tempo adicional de voo de contingência;

vi.

Cada helicóptero pode voar até um limite de horas de voo por dia;

vii.

A duração de uma rota não pode exceder um limite pré-estabelecido.
O PRHC, quando considera apenas a capacidade do helicóptero como especificidade,

é similar ao PRVC. Como no PRV, há a possibilidade de incrementar a complexidade do
problema a fim de atender ao problema real em estudo da melhor forma. O presente trabalho se
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depara com a necessidade de considerar mais questões além da capacidade. De forma análoga
ao PRV, que apresenta as especificidades PRVCD, PRVCEFD, PRVMD e o PRVTFHRC,
pode-se classificar este problema como o PRHMATFHCDFD, o Problema de Roteamento de
Helicópteros de Múltiplos Aeródromos, Tamanho e Frota Heterogênea, Capacidade e Distância
e com o aeródromo sendo Fonte e Destino – ou seja, o roteamento decide as aeronaves e o único
aeródromo de atendimento para cada unidade marítima.
3.4 DIMENSIONAMENTO DE AERONAVES
A logística de transporte aéreo offshore de uma empresa petrolífera, segundo Sena
(2010), compreende quatro macro atividades, como demonstrado na Tabela 4.
Tabela 4: Níveis de planejamento da logística de transporte aéreo offshore
Nível de
Planejamento

Operacional

Etapa

Roteirização

Tático

Definição de
Tabela de Voo

Tático

Dimensionamento
de Frota

Estratégico

Planejamento de
Rede

Período
de
Análise

Dia

Semana

Bianual

20 anos

Atualização

Descrição

Bibliografia
Disponível

On Time

Roteirização diária
dos atendimentos
seguindo os horários
de voo pré-definidos
por unidade
marítima e as
solicitações de
atendimento do dia

MENEZES ET
AL (2010);
ROMERO et. al.
(2007);
SIERKSMA E
TIJSSEN (1998);
GALVÃO E
GUIMARÃES
(1990)

Anual Grandes
Definição de base
revisões
aérea, dias da
conforme
semana e horários
alterações de
SHERALI et. al.
em que as unidades
frota, revisões
(2010); TAM et.
marítimas têm voos,
menores de
al. (2011); YAN e
além de um número
acordo com
TU (2002)
de vagas
movimentações
disponibilizadas
de unidades
nestes horários
marítimas e
desempenho

Anual

Dimensionamento
de Frota a ser
contratada para os
próximos a anos

ROCHA (2001)
SENA ET.

Anual

Planejamento de
longo prazo Análise de
Localização de
Bases e Alocação de
demanda às bases
além de análise de
perfil de frota

SENA ET.
AL.(2010);
SENA E
FERREIRA
FILHO (2010)

Fonte: Adaptado de Sena (2011).
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O planejamento logístico inicia com o planejamento de rede, cujos resultados se
prolongam por bastante tempo devido aos contratos com operadores de aeroportos e helipontos
serem longos – especialmente quando há a definição de construir uma nova base para transporte
aéreo. Após esta definição, as revisões anuais constituem em análises menores, de verificar se
o planejamento de demanda de passageiros e oferta de infraestrutura é executado conforme
previsto ou se há diferença que exija alteração.
Dentro do ciclo regular anual de planejamento das empresas, há uma etapa em que os
planos plurianuais de exploração e produção de petróleo têm uma nova versão formalizada.
Estes planos geram informações de demanda primária de unidades marítimas que são
convertidos em demanda de passageiros em diferentes períodos e coordenadas geográficas. De
posse destas informações, é necessário dimensionar quantas e quais aeronaves devem ser
contratadas para suportar a demanda de passageiros – que é o tema deste trabalho.
Com periodicidade anual ocorrem momentos de uma grande alteração de frota. Estas
alterações são devidas ao novo encerramento de contratos antigos de afretamento e início de
novos contratos de acordo com o dimensionamento, variando em tamanho e composição. Estes
novos contratos podem ser de aeronaves mais novas do mesmo modelo; de modelos de aeronave
maiores, menores ou mais novos; de outras empresas ou até mesmo a mesma aeronave da
mesma empresa. Quando as mudanças são maiores, é necessário realizar uma revisão da tabela
de voo a fim de considerar a frota disponível em cada base, adequando a tabela de voos e
implantando os últimos conceitos estudados. As alterações menores consideram as
movimentações de unidades marítimas e variações na necessidade de voos e desempenho.
A última etapa de planejamento, a roteirização, ocorre diariamente com a informação
real de quantos passageiros de fato requisitaram transporte e quantas aeronaves realmente estão
disponíveis, já excluindo aeronaves em períodos de manutenção. Com estas informações é
possível realizar otimizações para evitar voos subaproveitados e adequações devido a aeronaves
indisponíveis para voo.
Segundo Redmer (2015), a frota constitui no meio de produção mais importante da
área de transporte. Na empresa estudada, os custos fixos da frota contratada representam cerca
de 45% dos custos totais de transporte aéreo; enquanto os custos variáveis representam cerca
de 40%. A soma de 85% demonstra o quão importante é uma adequada definição de qual é a
frota contratada para transporte.
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Para Dožić e Kalić (2014), o planejamento de frota é necessário a fim de adequar a
demanda de transporte aéreo com a capacidade disponível, sendo importante o uso de um
método apropriado neste processo. Os autores afirmam que geralmente é um processo
complexo, onde a demanda tem uma incerteza menor no curto prazo e maior no longo prazo.
Para a exploração e produção de petróleo em novos campos são dispendidos
investimentos vultuosos que, uma vez compromissados, dificilmente são cancelados, gerando
a demanda de transporte conforme o previsto. Contudo, projetos novos e com investimentos
ainda não compromissados são mais incertos, variando principalmente em função das
perspectivas futuras de receita a partir da demanda de petróleo e das expectativas de preço,
podendo ser cancelados/suspensos em mudanças estratégicas. Mesmo assim, como não há
concorrência dentro da própria petrolífera com outras petrolíferas para o transporte aéreo de
seus próprios campos, a demanda de transporte no setor de petróleo (na perspectiva da empresa
petrolífera) apresenta menos incerteza do que na aviação comercial.
De acordo com Rocha (2001), diversos modelos de dimensionamento foram propostos
com base em diferentes classificações, dentre as quais:
i)

Quanto à composição de frota: homogênea ou heterogênea;

ii) Quanto à natureza da demanda: determinística ou estocástica;
iii) Quanto à localização da demanda: estacionária ou não estacionária;
iv) Quanto à contratação spot para picos de demanda (aumentar a frota por períodos
curtos): permitida ou não permitida.
Dožić e Kalić (2014) definem o problema de tamanho de frota como a decisão do
número de veículos da frota; enquanto o problema de composição da frota se refere aos tipos
de veículos. Também afirmam que a essência dos dois problemas é o balanceamento da oferta
e demanda de transporte levando em conta os diferentes tipos de demanda e os diferentes
veículos que podem realizar o atendimento, incluindo situações em que a mesma demanda pode
ser atendida por mais de um tipo de veículo. Desta forma, caso o tipo de problema seja de
composição de frota homogênea, o modelo é exclusivamente de tamanho de frota. Caso seja
heterogênea, o modelo incluirá o problema de composição de frota.
É importante ressaltar que os desempenhos econômicos e técnicos dos distintos
modelos de aeronaves têm seu ponto ótimo em diferentes distâncias. Geralmente, nas distâncias
curtas o custo por passageiro transportado por aeronaves de médio porte é mais econômico em
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relação ao custo de transporte através de aeronaves de grande porte – devido ao menor custo
das aeronaves de médio porte e à pouca perda técnica de capacidade de transporte em distâncias
menores. Já nas distâncias longas as aeronaves de médio porte perdem elevada capacidade de
transporte, chegando a reduzir o transporte de 12 pessoas para até 5 pessoas; enquanto as
aeronaves de grande porte perdem menos – por exemplo, de 18 para 15.
Outro aspecto que ocorre com diferentes modelos de aeronave é relacionado com a
demanda para cada unidade marítima. Se uma unidade marítima necessita de 63 vagas
semanais de embarque em uma distância longa do aeródromo, normalmente o atendimento é
mais eficiente com aeronaves de grande porte. Se nesta unidade, em função da distância para o
aeródromo, a capacidade de transporte é 18 passageiros por voo de grande porte, o atendimento
exclusivamente por grandes aeronaves seria através de 4 voos de 18 passageiros. O mais
adequado num caso como este é balancear o atendimento, realizando 3 voos com aeronaves de
grande porte e 1 voo com aeronave de médio porte (considerando uma capacidade de 9
passageiros para a distância hipotética).
Portanto, por estas razões de diferenças de desempenho das aeronaves em função da
distância e da demanda de transporte aéreo das unidades marítimas ser devido ao projeto de
cada unidade (e não em função das capacidades e desempenhos das aeronaves, que se alteram
com o tempo devido a novos modelos, técnicas e tecnologias), é fundamental que a composição
da frota seja considerada no dimensionamento.
Rocha (2001) compilou pesquisas sobre dimensionamento, classificando-as conforme
proposto em seu trabalho, como pode ser visto na Tabela 5. Ao analisar a Tabela 5, percebe-se
que a os métodos de solução aumentaram de complexidade com o passar dos anos. Os primeiros
trabalhos, de 1959 e 1961, delimitam o escopo de atuação em problemas de quantificação
(composição homogênea) e à demanda de cliente único. Já os dois últimos trabalhos
apresentados, de 1977 e 1983, são problemas mais complexos, de composição heterogênea e
com clientes múltiplos. Contudo, conforme observado por Rocha (2001), os estudos que
buscam integrar os objetivos de dimensionamento de frota e de roteirização se tornam
demasiadamente complexos, com difícil utilização e demanda de elevado tempo
computacional.
No mesmo sentido, Vieira, Hamacher e Santos (2017), em seu modelo de programação
linear misto de dimensionamento de frota heterogêneo, entende que no caso em que a maioria
das viagens é de ida e volta (com o trajeto simples de origem – destino – origem), é
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desnecessário incluir uma roteirização complexa no dimensionamento de frota. Rocha (2001)
verifica que há estudos que realizam tanto dimensionamento quanto roteirização. Contudo, os
sistemas resultantes são complexos e de difícil utilização, apresentando também elevado tempo
de processamento computacional.
A empresa estudada neste presente trabalho tem um planejamento rotineiro de 2% dos
voos com roteirização de voo para mais de uma unidade marítima – o restante, 98%,
corresponde ao trajeto simples de base  UM  base. Com estes dados considera-se
dispensável aumentar a complexidade do modelo acrescentando a roteirização para mais de
uma unidade marítima.

51

Tabela 5: Pesquisas sobre dimensionamento.
Modelos

Dimensionamento

Frota

Demanda

Método

Kirby (1959)

Quantificação

Homogênea Própria ou
Alugada Custos Fixos

Determinística
Cliente Único

Fórmula
Algébrica

Wyatt (1961)

Quantificação

Homogênea Própria ou
Alugada Custos Fixos e
Variáveis

Determinística
Cliente Único

Otimização
s/ alocação
de roteiros

Otimização
S/ alocação
de roteiros

Gould (1969)

Composição

Heterogênea Própria ou
Alugada
Custos Fixos e Variáveis

Determinística
Cliente Único

Programação
Linear

Otimização
S/ alocação
de roteiros

Mole (1975)

Quantificação

Homogênea Própria ou
Alugada Custos Fixos e
Variáveis

Determinística
Cliente Único

Programação
Dinâmica

Otimização
S/ alocação
de roteiros

Parikh (1977)

Composição

Heterogênea Própria
Custos Fixos e Variáveis

Estocástica
Múltiplos
Clientes

Teoria da
Fila

Aproximação
Matemática
c/ alocação
de roteiros

Etezadi e Beasley (1983)

Composição

Heterogênea Própria ou
Alugada
Custos Fixos e Variáveis

Determinística
Múltiplos
Clientes

Programação
Linear

Simulação c/
alocação de
roteiros

Fonte: Rocha (2001).

Algoritmo
Otimização
S/ alocação
de roteiros
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3.5 TRABALHOS CORRELATOS
Há uma quantidade razoável de pesquisas tratando especificamente do
roteamento de aeronaves para a exploração e produção de petróleo offshore e propondo
modelos matemáticos, como pode ser visto na Tabela 6, em que são listadas 16 pesquisas
de 8 diferentes regiões do mundo nesta linha. As funções objetivo destes modelos tratam
em sua maioria da minimização de distância percorrida e minimização de custos variáveis
(12 pesquisas), numa perspectiva de curto prazo e de número de aeronaves pré-definido.
Poucas pesquisas focam exclusivamente na questão de segurança (2). Uma grande
variedade de métodos de resolução é utilizada nestas pesquisas, sendo que algumas
afirmam em sua conclusão que os métodos mais novos ainda não estão suficientemente
maduros para que a solução baseada neles seja adotada pelas empresas em que a pesquisa
foi aplicada.
Observa-se duas pesquisas que tratam do dimensionamento de helicópteros
offshore: o trabalho de Machado (2013) e o trabalho de Rocha (2001) tratam do tamanho
da frota, com o detalhe de que enquanto Machado trabalha a visão de tamanho da frota
para apenas 1 dia, Rocha o faz para o período de 1 mês. Outro aspecto do
dimensionamento, a composição, é tratado apenas por Rocha. Além destes temas, ambos
também utilizam o roteamento de aeronaves em seus modelos. Ambos apresentaram
soluções para alguns dos problemas específicos de helicópteros offshore, como tempo e
distância máxima de voo, capacidade e consumo de combustível, restrições de segurança
e carga paga disponível (para passageiros e bagagem) variável em função da maior
distância e tempo de voo. Além destes aspectos, Rocha também modela os custos.
Contudo, os trabalhos consideram apenas 1 base aeroportuária de origem e não levam em
conta aspectos como nível de serviço, ocupação real esperada dos helicópteros,
disponibilidade operacional, limitações de aeroportos e particularidades adicionais de
elaboração de tabelas de voo, que serão tratadas nos resultados deste trabalho.
A aviação comercial tem mais pesquisas publicadas em termos de
dimensionamento de aeronaves, como pode ser visto na Tabela 7. Contudo, há diferenças
de abordagem, pois a demanda de empresas aéreas comerciais não é conhecida e
planejada como em uma petrolífera, que transporta sua própria força de trabalho.
Diferentemente das petrolíferas, as empresas aéreas comerciais não têm compromisso de
atender à totalidade da demanda. Finalmente, as empresas aéreas têm objetivo de lucro
com o transporte, enquanto que as empresas petrolíferas objetivam o lucro nas atividades
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de exploração e produção de petróleo, visualizando a atuação logística apenas como um
custo para possibilitar sua atividade principal.
Os trabalhos correlatos listados na Tabela 7 também apresentam diferentes
objetivos, de minimizar custo total, aumentar o lucro da empresa aérea e atender a
objetivo multicritério de custos e meio ambiente. Das 6 pesquisas listadas, todas tratam
da composição da frota, 5 tratam do seu tamanho, e 2 integram os temas anteriores em
conjunto com o roteamento de aeronaves. São tratadas 6 regiões diferentes e cada uma
utiliza um método de resolução distinto. Apesar das diferenças da aviação comercial com
o transporte aéreo offshore, há métodos e heurísticas que podem ser utilizados neste
trabalho, como a resolução do problema em diferentes passos sequenciais e o analytic
hierarchy process, que pode ser usado em decisões como a definição de nível de serviço.
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Tabela 6: Pesquisas de Roteamento de Aeronaves Offshore.
Ano

Autor

Objetivo

Roteamento Tamanho Composição

(continua)

Método

Região

Minimizar distância total
1990 Galvão e Guimarães percorrida e maximizar

x

Heurística interativa

Brasil

x

Heurísticas gulosas

Nigéria

ocupação
1992

Timlin e

Minimizar distância total

Pulleyblank

percorrida

1998 Sierksma e Tijssen
2001 Rocha
2004

Armstrong-Crews e
Mock

2004 Hernadvolgyi

2005 Moreno et al.

2006 Rosero e Torres

Minimizar distância total
percorrida

Programação linear e heurística

x

de cluster-and-route

Minimizar custo total

x

Minimizar custo variável

x

Algoritmos genéticos

x

Modelo exato

Minimizar distância total
percorrida
Minimizar custo variável
Minimizar distância total
percorrida

x

x

x

x

Método exato

Heurística de busca local e
geração de colunas
Otimização colônia de formigas

Holanda
Brasil
Estados
Unidos
Canadá

Brasil

Colômbia
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2006

Moreno, Aragão e

x

Geração de colunas

Brasil

x

Algoritmos genéticos

México

x

Algoritmo memético

Colômbia

x

Programação linear inteira mista Brasil

x

Algoritmos genéticos

Brasil

Minimizar fatalidades

x

Modelo exato

Noruega

2012 Quian et al.

Minimizar fatalidades

x

Busca Tabu

Noruega

2013 Machado

Minimizar custo total

x

Método exato

Brasil

Uchoa
Romero,

2007 Sheremetov e
Soriano
2009 Velasco et al.

2010 Menezes et al.

2011

2011

Minimizar custo variável

Minimizar distância total
percorrida
Minimizar a duração total
das rotas
Minimizar custo variável e
maximizar segurança

Motta, Vieira e

Minimizar distância total

Soletti

percorrida

Qian, Gribkovskaia
e Sr

x

Fonte: Adaptado de Machado (2013).
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Tabela 7: Pesquisas de Dimensionamento e Composição de Aeronaves de Aviação Comercial.
Ano

Autor

2009 Papadakos

Objetivo do modelo Roteamento Tamanho Composição

Minimizar custo total

x

x

Haouari,
2009 Aissaoui e

Minimizar custo total

x

x

x

Mansour

2010

Sherali, Bae e

Maximizar lucro de

Haouari

empresa aérea

Rosskopf,
2013 Lehner e
Gollnick

Métodos
Decomposição de

América do

Bender e geração de

Norte e

coluna

Europa

Heurísticas baseadas em
fluxo de rede
Análise poliédrica e

x

x

x

Região

decomposição de
Bender

Tunísia

Estados
Unidos

Maximizar
multicritério
econômico e

x

x

Modelo exato

Alemanha

ambiental

2014 Dozic e Kalic

Minimizar custo total

2015 Dozic e Kalic

Minimizar custo total

x

x
Fonte: Elaboração própria.

x

Analytic Hierarchy
Process
Lógica Fuzzy e
heurísticas

Sérvia

Sérvia
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4

MÉTODO DE PESQUISA
Neste capítulo é apresentada a forma como se classifica e é organizado este

trabalho. Na Seção 4.1 a classificação de pesquisa é explicitada e na Seção 4.2 as etapas
da pesquisa são demonstradas e explicadas.
4.1 CLASSIFICAÇÃO DE PESQUISA
O método utilizado nesta pesquisa se classifica como uma pesquisa aplicada,
quantitativa e exploratória. Considerando os procedimentos em uso, para a definição do
modelo matemático de dimensionamento de aeronaves, é utilizada a abordagem de
pesquisa-ação – quando o pesquisador tem um papel ativo na investigação, contribuindo
e interagindo com o objeto de estudo (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR,
2015). O objeto de estudo é selecionado por sua relevância e conveniência, considerando
que é a petrolífera com uma das maiores frotas de aeronaves afretadas do mundo e a
disponibilidade de informações e contatos da empresa em estudo.
Como fontes de evidência do estudo são realizadas entrevistas abertas, estudo da
documentação interna da empresa e observação participante através da interação com
funcionários, gestores, fornecedores e clientes – tanto da área centralizadora dos
processos de planejamento e programação quanto das áreas operacionais do Transporte
Aéreo Offshore. O levantamento dos dados foi realizado ao longo de um período de 3
anos, com visitas semanais à empresa estudada para a observação participante e
entrevistas.
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4.2 ETAPAS DA PESQUISA
O método utilizado é uma adaptação dos métodos propostos em três trabalhos
diferentes e é representado na Figura 9.

Figura 9: Método de Pesquisa. Fonte: Adaptado de Arenales et al. (2015); Dresch, Lacerda e
Antunes Júnior (2015); Belfiore e Fávero (2013).

A etapa de “Analisar Sistema Real” iniciou com uma apresentação geral da área
de Transporte Aéreo Offshore. Em seguida, foram estudados os procedimentos vigentes
na empresa. Na sequência, funcionários foram entrevistados e observados na execução
do trabalho em diferentes atividades que têm relação com o dimensionamento de frota
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offshore e o nível de serviço, englobando atividades de contratação, planejamento e
programação operacional, execução operacional, análise de desempenho e a própria
atividade de dimensionamento. Na observação da execução operacional também foi
possível visualizar a operação dos helicópteros que realizam o transporte de passageiros
e as questões específicas de diferentes aeroportos e seus processos.
Durante a fase de “Definir o Problema” foi identificado que a frota de
helicópteros se encontrava em número e custos excessivos. Havia uma preocupação com
a garantia do atendimento do nível de serviço durante variadas situações de crise.
Contudo, a situação de crise não era claramente definida e uma série de fatores de
segurança eram aplicados no dimensionamento vigente. Estes fatores consideravam
questões específicas, mas eram justificados por servir de proteção a outros aspectos que
não eram explicitamente considerados no dimensionamento. Como representado na
Figura 9, por vezes foi necessário regressar à etapa de “Analisar Sistema Real” para
compreender e definir melhor o problema.
Para a etapa “Coletar Dados”, foram angariados dados históricos do sistema ERP
e planilhas utilizadas pelas diferentes áreas de interface. Em especial foi coletada a
planilha utilizada para o dimensionamento vigente e as informações consolidadas de
demanda primária do último PNG oficial.
Com os dados coletados, a etapa “Analisar Dados” foi executada através de um
aprofundamento no dimensionamento vigente, crises já passadas pelo transporte aéreo
offshore e desempenho. Os parâmetros, restrições e demais aspectos da modelagem
vigente foram analisados, com necessidades eventuais de coletar mais dados. Para a
conversão da demanda primária (unidades marítimas) em demanda secundária
(passageiros), por exemplo, foi identificada a necessidade de uso mais aprofundado de
dados históricos e estatística a fim de determinar com mais precisão a provável demanda
futura – gerando nova necessidade de coleta de dados. Nesta fase, viu-se a necessidade
de definir matematicamente o cenário de nível de serviço esperado pelo dimensionamento
da frota offshore, que é o trabalho desenvolvido no Capítulo 5.
A etapa “Construir o Modelo Matemático” foi a mais complexa e com maior
dispêndio de esforço. A partir da definição formal de nível de serviço para o
dimensionamento de frota, foi desenvolvido o modelo matemático de otimização. O
modelo considera os parâmetros e restrições do modelo vigente e as melhorias
identificadas nas etapas anteriores. Inicialmente, o trabalho foi realizado em planilhas
Excel para uma melhor visualização das regras de negócio, parâmetros e restrições no
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modelo, tanto do pesquisador quanto dos especialistas e gestores que colaboraram com a
pesquisa. Desta forma, o modelo foi construído e validado de forma interativa a cada
grupo de avanços relevante, seguindo uma metodologia ágil. Quando o modelo em Excel
alcançou o ponto em que todas as regras de negócio, parâmetros e restrições foram
inseridas de forma adequada, este modelo foi convertido para o software de otimização
Lingo, que tem boa integração com as planilhas Excel e facilita a entrada e visualização
dos dados.
A fase “Validar o Modelo Matemático” foi facilitada devido ao caráter iterativo
de construção do modelo. Como as regras, parâmetros e restrições foram construídas de
forma próxima com os especialistas e gestores, a validação final dos resultados do modelo
com os dados oficiais de planejamento demandou pequenos ajustes em detalhes dos dados
de entrada e restrições.
Em paralelo a este presente trabalho, a empresa estudada desenvolveu um
modelo de otimização do dimensionamento em outro software já comprado e com custos
de manutenção já considerados no orçamento. Muitas das regras de negócio definidas
nesta pesquisa foram consideradas no modelo da empresa, de forma que ocorreu uma
etapa de “Implantar Resultados” parcial ao alterar a planilha pelo novo modelo próprio
da empresa estudada.
Já a etapa de “Avaliar Implementação” ocorreu através da comparação de
resultados obtidos pelo modelo proposto com a ferramenta utilizada pela empresa
estudada quando a pesquisa iniciou – uma planilha Excel. Como ao longo da pesquisa a
empresa adotou muitos dos conceitos e reduziu sua frota de forma significativa, a
implementação foi considerada um sucesso.
Contudo, nesta dissertação, de forma a não divulgar dados internos da empresa
estudada, foram gerados resultados a partir de dados fictícios, que são diferentes dos
dados de entrada oficiais da empresa estudada.
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5

RESULTADOS - DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA

SITUAÇÃO DE CRISE NO TRANSPORTE AÉREO OFFSHORE
O capítulo 5 apresenta a primeira parte dos resultados deste trabalho. Os resultados
deste capítulo foram publicados por Möller et al. (2017 a,b). Na Seção 5.1 explica-se
aspectos da realidade operacional da empresa estudada e sua relação com o nível de
serviço no transporte aéreo offshore para situações de crise. Na Seção 5.2 demonstra-se o
nível de serviço aplicado no transporte aéreo offshore para situações de crise através do
método AHP e são apresentados os critérios e alternativas aplicados no trabalho. Já a
Seção 5.3 demonstra os resultados da aplicação do método e qual é a alternativa escolhida.
5.1

NÍVEL DE SERVIÇO APLICADO NO TRANSPORTE AÉREO OFFSHORE

PARA SITUAÇÕES DE CRISE
Atualmente, a empresa tem uma definição de nível de serviço no transporte aéreo
offshore de forma agregada. O principal indicador é o ITPAX – índice de transferência
de passageiros –, que representa quantos passageiros tiveram seus voos transferidos de
um dia para outro em função da impossibilidade de o transporte aéreo cumprir sua
programação. Os motivos estão identificados e são medidos no sistema ERP da empresa
e avaliados mensalmente.
Outro indicador de nível de serviço é o IPTA – índice de pontualidade do
transporte aéreo. Da mesma forma que o ITPAX, os atrasos do IPTA têm códigos de
motivos de atrasos cadastrados no sistema, e estes são medidos e avaliados mensalmente.
Agregando estes dois indicadores há o IETA – índice de excelência do transporte aéreo –
, que representa quantos passageiros não foram impactados por atrasos ou transferências
no período em análise.
Na hierarquia de importância dos indicadores da empresa o ITPAX está acima
do IPTA e do IETA. Os motivos identificados são que a transferência gera um impacto
maior para a operação – que não efetiva a troca de turma no dia planejado, alterando o
cronograma de atividades dos especialistas que embarcam – e um maior custo, devido a
horas extra dos profissionais que não desembarcam no dia planejado e despesas de
hospedagem adicionais dos que não embarcam.
Ao estudar os resultados históricos e apreciações da equipe de análise de
desempenho, percebe-se que os meses em que o ITPAX tem os piores resultados são os
meses em que há problemas climáticos. A empresa conhece e tem um padrão de operação
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para os momentos de crise, que ocorrem quando um ou mais aeroportos permanecem sem
voos por um ou mais dias inteiros. Os profissionais são transportados segundo uma lógica
FIFO (First in, First Out): o voo transferido há mais tempo é o priorizado, enquanto os
voos mais atuais são atendidos apenas após a regularização do transporte dos voos de dias
anteriores.
A Figura 10 representa esta lógica FIFO aplicada ao transporte aéreo para a
alternativa de regularizar a demanda D de transporte de um dia de um aeroporto fechado
em 5 dias. A parte superior da Figura 10 demonstra como seria a operação regular: 100%
da demanda de cada dia sendo atendida no próprio dia demandado, transportando a
demanda completa de 6 dias – 600%. A parte inferior informa que no dia 1 o aeroporto
permaneceu fechado e nenhuma demanda foi atendida. Desta forma, os 600% da demanda
completa deverão ser atendidos em 5 dias – não mais em 6 dias. Para atender 600% de
demanda em 5 dias é necessário ter uma capacidade de 600%/5 = 120% por dia.

Dia 1: Aeroporto
Fechado

D: Dia 1
100%

D: Dia 2
100%

D: Dia 3
100%

D: Dia 4
100%

D: Dia 5
100%

D: Dia 6
100%

100%

80%

60%

40%

20%
100%

80%
60%
40%
20%

Figura 10: Recuperação de voos transferidos segundo lógica FIFO.
Seguindo a lógica FIFO, pela qual a primeira demanda, a mais antiga do dia 1,
deve ser atendida primeiro, no dia 2 a prioridade de atendimento é a demanda do dia 1.
Depois de atendida 100% da demanda do dia 1, há capacidade adicional para atender 20%
da demanda do dia 2. Como não há capacidade de atender os 80% de demanda faltantes
do dia 2 no próprio dia 2, esta demanda do dia 2 é transferida para o dia 3. No mesmo
raciocínio, no dia 3, atende-se os 80% faltantes do dia 2 e 40% de demanda do próprio
dia 3. Seguindo a Figura 10 até o final, ao término do dia 6 a demanda é regularizada:
20% restante da demanda do dia anterior, 5, e 100% da necessidade de transporte do dia.
Esta recuperação de voos é considerada essencial na atividade do transporte
aéreo. Durante o período de recuperação de voos, como a demanda aumenta ao somar a
demanda regular à demanda atrasada de dias anteriores, a frota necessária para absorver
a demanda adicional é superior à frota para a demanda regular. Como os problemas
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climáticos e fechamento de aeroportos são recorrentes e variados, a empresa precisa estar
preparada para estas situações de crise. Cabe ressaltar que na época de definição deste
nível de serviço a empresa não trabalhava com contratação temporária de aeronaves –
apenas com contratos de períodos de 5 anos.
Apesar do conhecimento desta variabilidade e da necessidade de estar preparado
para o período de crise, não há um cenário específico no qual o transporte aéreo deve
estar preparado para enfrentar. Além de este cenário não estar definido, o
dimensionamento da frota aérea tem alguns parâmetros que incluem margens de
confiança que incrementam a frota – mas sem relação direta com algum cenário específico
de crise. O resultado é que há uma frota adicional para momentos de crise, mas não é
conhecida que crise exata é esta.
5.2

CRITÉRIOS E ALTERNATIVAS APLICADAS NO MÉTODO AHP
Os critérios foram definidos a partir de reuniões com especialistas. Foram

considerados aspectos tanto de visão da área que realiza o transporte dos profissionais
que trabalham embarcados quanto da área que necessita do serviço de transporte para
poder desempenhar o seu trabalho. Foram definidos quatro critérios, dos quais um tem
característica subjetiva e os demais podem ter seus valores calculados. Contudo, como o
método AHP consiste de comparações par a par realizadas por pessoas, a mesma
diferença numérica pode ter uma importância maior para um julgador do que para outro.
Os critérios são apresentados na Seção 5.2.1.
Já as alternativas foram selecionadas de acordo com a realização de cálculos,
análise histórica e reuniões entre os especialistas. Foram consideradas dentro do domínio
de opções que a empresa considera aceitável, mesmo que haja outras de menor custo ou
de melhor nível de serviço. As alternativas são apresentadas na Seção 5.2.2. Cada
alternativa significa que a frota deve estar dimensionada e a operação deve estar
devidamente preparada para a situação de crise em que há x aeroportos da bacia
completamente fechados (sem a realização de voos) por y dias completos. A totalidade
dos voos transferidos ao longo dos dias deve estar integralmente recuperada em até z dias.
A Seção 5.2.3 demonstra a estrutura hierárquica do objetivo proposto.
5.2.1 Descrição dos Critérios


Critério 1 – Passageiros com transferências. Impacto em termos de quantos

passageiros são transferidos durante o período de crise por motivos climáticos.
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Critério 2 – Dificuldades operacionais nas unidades marítimas. Gravidade

dos problemas operacionais nas unidades marítimas em função da demora para
regularizar a troca de turma.


Critério 3 – Abrangência de ocorrências: percentual descoberto pela

alternativa. Percentil histórico de ocorrências que não é coberto pelo nível de
serviço definido de cada alternativa.


Critério 4 – Custo de aeronaves para recuperação. Cálculo do valor a ser

gasto com aeronaves que compõem a frota para recuperar os voos não
realizados nos períodos de aeroportos fechados.
5.2.2 Alternativas


Alternativa 1 – Definição atual de dimensionamento e indefinição clara de

nível de serviço para recuperação de voos durante períodos de crise.


Alternativa 2 – Considera 3 aeroportos da bacia fechados por 2 dias

completos com prazo máximo de 5 dias para a recuperação de voos e
normalização das operações.


Alternativa 3 – Considera 2 aeroportos da bacia fechados por 2 dias

completos com prazo máximo de 5 dias para a recuperação de voos e
normalização das operações.


Alternativa 4 – Considera 3 aeroportos da bacia fechados por 1 dia

completo com prazo máximo de 5 dias para a recuperação de voos e
normalização das operações.


Alternativa 5 – Considera 2 aeroportos da bacia fechados por 1 dia

completo com prazo máximo de 5 dias para a recuperação de voos e
normalização das operações.

5.2.3 Estrutura Hierárquica do Objetivo proposto
A Figura 11 representa de forma esquemática qual é a hierarquia do método AHP
aplicada no presente trabalho. A primeira linha representa o objetivo, a segunda os
critérios e a terceira as alternativas.
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Figura 11: Estrutura hierárquica do objetivo proposto.

5.3 RESULTADOS
Na revisão da literatura foi possível identificar dificuldades dos pesquisadores
em conseguir a consistência necessária nos julgamentos. A maior dificuldade apontada
ocorre quando é necessário repetir entrevistas para atingir o resultado final de forma
consistente. De forma a evitar estes percalços, nesta pesquisa é realizada uma reunião
única de julgamento com todos os especialistas e gestores envolvidos na definição de
nível de serviço do Transporte Aéreo Offshore. Na primeira parte da reunião, é realizada
a comparação paritária entre os critérios. Os resultados são apresentados na Tabela 8.

Critérios

Tabela 8: Matriz de comparação paritária e prioridades relativas.

C1
C2
C3
C4
∑:

C1
1
2
3
4
10,0

Critérios
C2
C3
1/2
1/3
1
1/2
2
1
3
1
6,5
2,8

C4
1/4
1/3
1
1
2,6

Prioridades
Relativas
9,7%
16,4%
33,7%
40,1%
100,0%

Fonte: elaborado pelo autor.

Analisando os resultados da Tabela 8, que contêm tanto os julgamentos de cada
critério quanto as prioridades relativas, chega-se à priorização do critério “Custo de
Aeronaves para Recuperação”; seguido pelo critério “Abrangência de Ocorrências”. Os
dois critérios somados correspondem a 73,8% da prioridade relativa dos critérios,
representando quase três quartos da importância para o julgamento. Na sequência, há o

66

critério “Dificuldades Operacionais nas Unidades Marítimas”, seguido de “Passageiros
com Transferências”.
Os julgamentos da Tabela 8 são determinados e a razão de consistência é
avaliada na mesma reunião pelos motivos explicados anteriormente. A avaliação é de que
o processo provavelmente é facilitado desta forma, em reunião única. A razão de
consistência final dos julgamentos da Tabela 8 resultou em 1,18%, abaixo do máximo de
10% estabelecido por Saaty (1980).
Após a etapa de avaliação da razão de consistência, é iniciada a etapa de
julgamento das alternativas, que consistiu na segunda parte da reunião com especialistas
e gestores. Foram determinados os julgamentos e avaliações de acordo com os
argumentos pró e contra de cada alternativa; tendo inclusive ocorrido alterações de
julgamentos em função das discussões. Ao final, o grupo reunido considerou que os
julgamentos representam bem as prioridades de cada alternativa em relação a cada
critério. Na sequência são apresentadas as Tabelas de 9 a 12 – todas as alternativas sendo
comparadas em relação a cada critério. A1 representa a Alternativa 1; A2 a Alternativa 2
e assim sucessivamente.

Tabela 9: Matriz de Comparação Paritária do Critério 1 – Passageiros com
transferências.
A1

A2

A3

A4

A5

Prioridade

A1

1

2

3

4

5

41,8%

A2

½

1

2

3

4

26,4%

A3

1/3

1/2

1

1

3

14,2%

A4

¼

1/3

1

1

2

11,3%

A5

1/5

1/4

1/3

1/2

1

6,3%

Fonte: elaborado pelo autor.
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Tabela 10: Matriz de Comparação Paritária do Critério 2 – Dificuldades operacionais
nas unidades marítimas.
A1

A2

A3

A4

A5

Prioridade

A1

1

2

3

3

4

39,5%

A2

1/2

1

2

2

3

23,9%

A3

1/3

1/2

1

1

2

13,3%

A4

1/3

1/2

1

1

4

16,2%

A5

1/4

1/3

1/2

1/4

1

7,1%

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 11: Matriz de Comparação Paritária do Critério 3 – Abrangência de ocorrências.
A1

A2

A3

A4

A5

Prioridade

A1

1

1

2

2

5

31,3%

A2

1

1

2

2

4

30,0%

A3

1/2

1/2

1

1

3

16,3%

A4

1/2

1/2

1

1

3

16,3%

A5

1/5

1/4

1/3

1/3

1

6,1%

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 12: Matriz de Comparação Paritária do Critério 4 – Custo de aeronaves para
recuperação.
A1

A2

A3

A4

A5

Prioridade

A1

1

1

1

1/8

1/9

4,5%

A2

1

1

1

1/8

1/9

4,5%

A3

2

2

1

1/7

1/8

7,2%

A4

8

8

7

1

1

40,4%

A5

9

9

8

1

1

43,4%

Fonte: elaborado pelo autor.

Após avaliar as alternativas para cada critério, fica claro que as melhores
alternativas no critério de custos estão entre as piores nos demais critérios. Na própria
reunião de julgamento, estes resultados já eram esperados. As razões de consistência das
Matrizes de Comparação Paritária dos critérios 1 a 4, foram, respectivamente, 1,55%,
2,51%, 0,34% e 1,07%; sendo todas dentro do limite máximo de 10% estabelecido por
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Saaty (1980). Para considerar todos os aspectos dos julgamentos, abrangendo as
alternativas e critérios, é realizada a avaliação da Prioridade Composta das Alternativas,
que é apresentada na Tabela 13.

Tabela 13: Prioridade Composta das Alternativas.
Alternativa Prioridades Compostas
A4
25,40%
A1
22,90%
A5
21,30%
A2
18,40%
A3
12,00%
Fonte: elaborado pelo autor.

Finalmente, é realizado o produto das prioridades das alternativas com os pesos
de cada critério, indicando os julgamentos finais. A maior prioridade composta é a da
Alternativa 4 (A4), com o resultado de 25,4%. Na sequência, as maiores prioridades são
as alternativas 1, 5, 2 e 3. Na reunião de julgamentos, ao se deparar com estes resultados,
durante a etapa final do método – a seleção da alternativa escolhida – a alternativa de
maior prioridade, a 4, é definida como o nível de serviço do transporte aéreo offshore.
Portanto, a frota de aeronaves da empresa estudada deve estar dimensionada e a operação
deve estar devidamente preparada para a situação de crise em que há 3 aeroportos da bacia
completamente fechados (sem a realização de voos) por 1 dia completo. A totalidade dos
voos transferidos ao longo dos dias deve estar integralmente recuperada e a operação
normalizada em até 5 dias.
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6

RESULTADOS - DIMENSIONAMENTO DE FROTA DE

AERONAVES OFFSHORE
Este

capítulo

detalha

o

modelo

matemático

desenvolvido

para

o

dimensionamento de frota de aeronaves offshore na Seção 6.1 e os resultados do modelo
em diferentes cenários na Seção 6.2. Dentro do modelo matemático, ainda há os subitens
Índices (Seção 6.1.1), Parâmetros (Seção 6.1.2), Parâmetros Calculados (Seção 6.1.2.1),
Variáveis (Seção 6.1.3), Restrições e Função Objetivo (Seção 6.1.4), e Discussão do
Modelo (Seção 6.1.5). Já os resultados são detalhados através da apresentação dividida
de consistência e dispersão de resultados (Seção 6.2.1), cenários de dimensionamento
(Seção 6.2.2), dimensionamento completo de 60 meses (Seção 6.2.3) e comparação do
modelo proposto com o vigente.

6.1 MODELO MATEMÁTICO
O modelo matemático foi desenvolvido no software Lingo (Release 10.0 API
version 4.01.109), que é uma ferramenta para a modelagem e resolução de problemas
lineares, não lineares, inteiros, inteiros mistos e outros. O software foi configurado de
forma que os dados de entrada são adicionados pelo usuário no Microsoft Excel, o Lingo
realiza a otimização da frota necessária (através de um de seus solvers, que é
automaticamente selecionado após a leitura e processamento inicial do problema) até o
limite de tempo definido e imprime os resultados no Excel para a análise do usuário.
Alguns cálculos prévios já são realizados no próprio Excel para minimizar a necessidade
de processamento pelo software. O modelo é dividido em índices, parâmetros, parâmetros
calculados, variáveis, restrições e a função objetivo.
6.1.1 Índices
Os índices do modelo são os contadores que identificam um item específico
dentro do grupo de parâmetros. Nesta seção os índices são apresentados.
i – Índice de Aeródromos
j – Índice de UM
k – Índice de Modelos
p – Índice de Portes de Aeronaves
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6.1.2 Parâmetros
Os parâmetros do modelo são os dados de entrada inseridos na planilha em
Excel, como Aeródromos, Modelos de Aeronave e outros listados nesta seção.
𝐴 − 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑒𝑟ó𝑑𝑟𝑜𝑚𝑜
𝑈 − 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑀
𝑀 − 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐ó𝑝𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝑂𝑘 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐ó𝑝𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑘
𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑗 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑈𝑀 𝑗
𝐶𝑉𝑘 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑣𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑘
𝐶𝐹𝑘 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐ó𝑝𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑘
𝐺𝐼𝑅𝑂𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝑘𝑖 – Giro máximo disponível semanal do modelo k no aeródromo i

MAXHORASSEMANAIS – Horas voadas máximas semanais de voo
𝑁𝐴𝐸𝑅𝐴𝐸𝑅𝑖 – Número máximo de aeronaves no aeródromo i
𝐶𝐴𝑃𝐴𝐸𝑅𝑂𝐷𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑝𝑖 – Número máximo de unidades do porte p no aeródromo i
𝑁𝑀𝑂𝐷𝐴𝐸𝑅𝑘𝑖 – Número máximo de unidades do modelo k no aeródromo i
𝐷𝐼𝑆𝑃𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝑂𝑘𝑖 – Número máximo de unidades do modelo k

6.1.2.1 Parâmetros Calculados
Os Parâmetros Calculados são processados apenas uma vez antes de o modelo
iniciar a otimização. Desta forma, para o Lingo, podem ser considerados parâmetros. Já
para a solução sistêmica, são o primeiro tratamento realizado nos dados de entrada – ainda
no Excel.
𝐷𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑠 𝑛á𝑢𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 𝐴𝑖 𝑒 𝑎 𝑈𝑀𝑗
𝑇𝐸𝑀𝑃𝑂𝑉𝑂𝑂𝑘𝑖𝑗 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑘 𝑣𝑜𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑀𝑗 𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑖
𝐶𝐵𝑘𝑖𝑗 − 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑘 𝑣𝑜𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑀𝑗 𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑖
𝐶𝐾𝑘𝑖𝑗 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑚 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑀𝑗 𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑖
𝑄𝑈𝐴𝑁𝑇𝑃𝐴𝑆𝑖𝑗𝑘 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑃𝐴𝑋 𝑑𝑒 𝐴𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑀𝑗 𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑖
𝐴𝑈𝑇𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐴𝑘𝑖𝑗 − 𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜. 𝑆𝑒 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐴𝑘𝑖𝑗 = 1, 𝑜 𝑀𝑘 𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎
para voar de 𝐴𝑖 para 𝑈𝑀𝑗 e retornar para 𝐴𝑖 . Caso contrário, 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐴𝑘𝑖𝑗 = 0.
𝑀𝑗𝑢 − 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑛𝑎𝑣𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑎 𝑈𝑀 𝑗
𝑀𝑖𝑎 − 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑛𝑎𝑣𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑒𝑟ó𝑑𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑖
𝑈𝑖𝑎 − 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑀 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑒𝑟ó𝑑𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑖
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Ukm − Conjunto de UM que podem ser atendidas pelo modelo de aeronave k

Entre este parágrafo e até o final da Seção 6.1.2.1 há apenas explicações dos
parâmetros calculados, que já foram definidos anteriormente. O cálculo de distância, do
Parâmetro Calculado 𝐷𝑖𝑗 , é realizado em milhas náuticas considerando a curvatura do
globo terrestre. A Equação 11 demonstra a fórmula que calcula a distância entre duas
coordenadas (𝑎1 , 𝑜1 ) e (𝑎2 , 𝑜2 ) em graus e no formato decimal de (latitude, longitude).
𝐷12 = (6371,004 ∙ (𝑐𝑜𝑠 −1(𝑐𝑜𝑠 ((90 − 𝑎1 ) ∙ 𝜋⁄180) ∙ 𝑐𝑜𝑠 ((90 − 𝑎2 ) ∙ 𝜋⁄180) +
𝑠𝑒𝑛((90 − 𝑎1 ) ∙ 𝜋⁄180) ∙ 𝑠𝑒𝑛((90 − 𝑎2 ) ∙ 𝜋⁄180) ∙ 𝑐𝑜𝑠(| ((360 + 𝑜1 ) ∙ 𝜋⁄180) −
((360 + 𝑜2 ) ∙ 𝜋⁄180) |))

(11)

𝑇𝑘𝑖𝑗 é o tempo de voo total da missão, considerando o trajeto total e os tempos
fixos, conforme a equação 12.
𝑇𝑘𝑖𝑗 = 2*𝐷𝑖𝑗 * 𝑉𝐸𝐿𝑘 + TDPMA + TMA

(12)

Onde: TDPMA é o Tempo de Decolagem e Pouso por Modelo e Aeródromo, tanto do
aeródromo de origem quanto do de destino. A multiplicação por 2 é devido ao voo ser ida
e volta. TMA é o Tempo Médio de Aerovia, que é um tempo adicional simplificado para
representar as aerovias no trajeto. A 𝐷𝑖𝑗 é a distância em milhas náuticas entre o
aeródromo i e a unidade marítima j. A 𝑉𝐸𝐿𝑘 é a velocidade do modelo de aeronave k em
nós (milhas náuticas por hora).
Já para calcular 𝐶𝐵𝑘𝑖𝑗 , a quantidade necessária de combustível em kg, é
necessário utilizar o tempo de voo calculado anteriormente, o consumo de combustível
do modelo e adicionar o combustível de contingência de acordo com a regra de voo VFR
– como demonstrado na equação 13. Para cada roteiro e modelo de aeronave é realizado
um cálculo.
𝐶𝐵𝑘𝑖𝑗 = [𝑇𝑘𝑖𝑗 *1,1 + 1/3] * CCMk

(13)

Onde: CCMk é o Consumo de Combustível do Modelo k em kg/h. O tempo em horas
calculado entre parênteses, que multiplica o CCM, é o tempo de voo 𝑇𝑘𝑖𝑗 acrescido de
10% e com 20 minutos somados. Estes acréscimos são os necessários para a regra de voo
VFR, explicada na Seção 2.2. Caso o combustível de contingência seja suficiente para
voar menos de 30min, considera-se a quantidade necessária para voar 30min. Caso o
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cálculo resulte em contingência para voar mais de 30min, considera-se o cálculo de
contingência.
Após calcular o combustível em 𝐶𝐵𝑘𝑖𝑗 , calcula-se na Equação 14 a carga paga
disponível em 𝐶𝐾𝑘𝑖𝑗 , que é a capacidade em kg que o helicóptero pode transportar para
aquela combinação de modelo, aeródromo e UM.
𝐶𝐾𝑘𝑖𝑗 = PMD – PBO –𝐶𝐵𝑘𝑖𝑗

(14)

Onde: PMD é o Peso Máximo de Decolagem e PBO é o Peso Básico Operacional
Em 𝑄𝑈𝐴𝑁𝑇𝑃𝐴𝑆𝑖𝑗𝑘 , a capacidade em kg de 𝐶𝐾𝑘𝑖𝑗 é transformada para a
capacidade de transportar passageiros. Basta dividir o peso considerado por passageiro
pela capacidade do modelo em kg de 𝐶𝐾𝑘𝑖𝑗 – o resultado é a capacidade, em número de
passageiros, para transportar com o modelo k do aeródromo i para a UM j. Como não é
possível transportar 0,1 e nem 0,9 passageiros, os resultados são arredondados para baixo.
Cada modelo de aeronave tem uma autonomia máxima para voar com segurança
– em termos de tempo de voo. Para garantir que esta autonomia não seja ultrapassada, foi
realizado o cálculo de 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐴𝑘𝑖𝑗 , que compara a autonomia máxima com o tempo
calculado em 𝑇𝐸𝑀𝑃𝑂𝑉𝑂𝑂𝑘𝑖𝑗 . De forma complementar, nas unidades marítimas existem
restrições físicas definidas pela Marinha do Brasil tanto de peso quanto de diâmetro
máximo para pouso. Em 𝑀𝑗𝑢 e 𝑈𝑘𝑚 são calculados estes pesos e diâmetros e definidos
quais modelos de aeronave podem pousar em cada unidade marítima, gerando um
conjunto final. Como também há restrições físicas nos aeródromos, os mesmos cálculos
são realizados para chegar ao conjunto 𝑀𝑖𝑎 .
O conjunto 𝑈𝑖𝑎 é baseado nas diferenças de tempo de voo, que ocorrem
principalmente devido às distâncias geográficas das UM para cada aeródromo. Os tempos
de voo também são impactados pelos tempos fixos específicos de cada base e pelas
aerovias. Há pequenas diferenças de tempo de voo razoáveis para avaliar a alocação em
uma base ou outra na busca do resultado ótimo; assim como grandes diferenças em que
resulta apenas em perda de tempo de processamento essa avaliação.
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6.1.3 Variáveis
As variáveis do modelo, listadas nesta seção, são as escolhas a serem tomadas
que, respeitando as restrições, minimizam o custo total calculado na função objetivo.
𝑥𝑖𝑗 − 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎. 𝑆𝑒 𝑥𝑖𝑗 = 1, 𝑜 𝐴𝑖 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑈𝑀𝑗 . 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜, 𝑥𝑖𝑗 = 0
𝑤𝑖𝑘 − 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎. 𝑆𝑒 𝑤𝑖𝑘 = 1, 𝑜 𝐴𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑜 𝑀𝑘 . 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜, 𝑤𝑖𝑘 = 0
𝑦𝑘𝑖 − 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎. 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑀𝑘 𝑛𝑜 𝐴𝑖 . 𝑦𝑘𝑖 ≥ 0
𝑧𝑘𝑖𝑗 − 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎. 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑜 𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑀𝑘 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐴𝑖 𝑒 𝑈𝑀𝑗 . 𝑧𝑘𝑖𝑗 ≥ 0

6.1.4 Restrições e função objetivo
As restrições são as condições que o modelo matemático deve respeitar a fim de
representar corretamente as limitações do problema real.
Função objetivo:

MIN = ∑i ∑k (CFk ∗ yik ) +∑i ∑j ∑k (cvarijk )

A função objetivo é a minimização do total de custos fixos e variáveis. Os custos
fixos são relacionados ao número de aeronaves, enquanto os custos variáveis são
relacionados ao número de horas voadas. Em ambos custos há uma diferença importante
em função da escolha entre os modelos disponíveis de helicópteros.
Sujeito a

cvarijk ≥ TEMPOVOOkij ∗ CVk ∗ zjk − ((1 − xij ) ∗ t kij ∗ CVk ∗ DISPMODELOki

(R1)

∀ i ∈ A, ∀ j ∈ Uia , ∀ k / k ∈ Mju e k ∈ Mia e AUTONOMIAkij = 1

A restrição R1 calcula o custo variável associado apenas ao voo unitário entre
aeródromo e unidade marítima para o modelo em análise.
horasvoadasijk ≥ zjk ∗ TEMPOVOOkij − NAERAERai ∗ GIRODISPONIVELki ∗
MAXHORASSEMANAIS ∗ (1 − xij )

(R2)

∀ i ∈ A, ∀ j ∈ Uia , ∀ k / k ∈ Mju e k ∈ Mia e AUTONOMIAkij = 1

De forma similar, R2 calcula o número de horas voadas para o trecho e modelo.
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∑𝑗 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑣𝑜𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑖𝑗𝑘

≤ 𝑦𝑖𝑘 ∗ 𝑀𝐴𝑋𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴𝐼𝑆

(R3)
j ∈ Uia e j ∈ Ukm , ∀ i ∈ A, ∀ k ∈ Mia

A fim de garantir que o número de horas voadas do modelo no aeródromo não
ultrapasse o máximo de horas voadas semanais, foi definida a R3.
𝑑𝑒𝑚𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝐺𝐼𝑅𝑂𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝑖𝑘 ∗ 𝑄𝑈𝐴𝑁𝑇𝑃𝐴𝑆𝑖𝑗𝑘

(R4)

∀ i ∈ A, ∀ j ∈ Uia , ∀ k / k ∈ Mju e k ∈ Mia e AUTONOMIAkij = 1

Para diminuir o número de cálculos desnecessários, R4 restringe à solução viável
apenas aos aeródromos pré-selecionados em planilha como candidatos a atender as UM.
𝑑𝑒𝑚𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑧𝑗𝑘 ∗ 𝑄𝑈𝐴𝑁𝑇𝑃𝐴𝑆𝑖𝑗𝑘

(R5)

∀ i ∈ A, ∀ j ∈ Uia , ∀ k / k ∈ Mju e k ∈ Mia e AUTONOMIAkij = 1

R5 garante que a demanda atendida não é superior à capacidade das aeronaves.
∑i ∑k demAtendijk ≥ DEMANDAj

(R6)
i ∈ Auj , k ∈ Mia e k ∈ Mju , ∀ j ∈ U

R6 define que toda a demanda de cada unidade marítima será atendida.
∑𝑖 𝑥𝑖𝑗 = 1

(R7)
i ∈ Auj , ∀ j ∈ U

Para que cada UM seja atendida por apenas um aeródromo, R7 foi estabelecida.
𝑧𝑗𝑘 ≤ ∑𝑖 𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑁𝐴𝐸𝑅𝐴𝐸𝑅𝑖𝑎

(R8)
i ∈ A, ∀ j ∈ U, ∀ k ∈ Mju

Já R8 garante que só pode haver atendimento em uma UM se houver um
aeródromo pré-selecionado.
∑𝑘 𝑦𝑖𝑘 ≤ 𝑁𝐴𝐸𝑅𝐴𝐸𝑅𝑖𝑎

(R9)
k ∈ M, ∀ i ∈ A

Como há restrições de espaço físico nos aeródromos, R9 foi escrita de modo que
o número máximo de aeronaves de cada aeródromo seja respeitado.
𝑦𝑖𝑘 ≤ 𝑤𝑖𝑘 ∗ 𝑁𝐴𝐸𝑅𝐴𝐸𝑅𝑖𝑎

(R10)
∀ i ∈ A, ∀ k ∈ Mia
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Como nem todos os aeródromos têm capacidade de receber todos os modelos de
aeronaves, R10, R11 e R16 restringem a alocação de modelos apenas aos aeródromos que
possam recebê-los.
𝑤𝑖𝑘 ≤ 𝑦𝑖𝑘

(R11)
∀ i ∈ A, ∀ k ∈ Mia

∑𝑘 𝑤𝑖𝑘 ≤ 𝑁𝑀𝑂𝐷𝐴𝐸𝑅𝑖𝑎

(R12)
k ∈ M, ∀ i ∈ A

De forma complementar, R12 limita o número de unidades do modelo k em cada
aeródromo i, respeitando os máximos definidos pelo usuário nos parâmetros.
∑𝑖 𝑦𝑖𝑘 ≤ 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝑂𝑘𝑖

(R13)
i ∈ A, ∀ i ∈ A, ∀ p ∈ P

Como há limitações no mercado quanto ao número de aeronaves do mesmo
modelo, assim como é estratégico ter um mix de frota de forma a minimizar eventuais
problemas de um modelo em específico, R13 garante que não seja dimensionado mais
unidades de um modelo do que o máximo definido nos parâmetros.
∑𝑘 𝑦𝑖𝑘 ≤ 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐸𝑅𝑂𝐷𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑝𝑖

(R14)
k ∈ Mia e k, ∀ i ∈ A

Além do número máximo de aeronaves, os aeródromos também têm spots que
aceitam aeronaves até um determinado diâmetro, de forma que R14 garante que o número
máximo de cada porte em cada aeródromo não seja superado.
∑𝑗 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠𝑒𝑚𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑦𝑖𝑘 ∗ 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝑂𝑘𝑖

(R15)
j ∈ Uia e j ∈ Ukm , ∀ i ∈ A, ∀ j / j ∈ Uia

Conforme as limitações demonstradas de número máximo de voos por dia e
disponibilidade operacional das aeronaves, R15 garante que o giro máximo semanal
definido nos parâmetros seja respeitado. Os valores da restrição já consideram horários
de nascer e pôr do sol, tempo de voo médio, tempo de entre-voos e roteirizações de forma
que seja viável alcançar o número máximo definido.
𝑧𝑗𝑘 ≤ 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝑂𝑘𝑖 + (𝑤𝑖𝑘 + 1 − 𝑥𝑖𝑗 )

(R16)

∀ i ∈ A, ∀ j ∈ Uia , ∀ k / k ∈ Mju e k ∈ Mia e AUTONOMIAkij = 1
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𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}

(R17)
∀ i ∈ A, ∀ j ∈ U

As restrições de 17 a 24 são mais simples, definindo quais variáveis são binárias
e quais são naturais, assim como restrições de não-negatividade.
𝑦𝑖𝑘 ∈ ℕ

(R18)
∀ i ∈ A, ∀ k ∈ M

𝑤𝑖𝑘 ∈ {0,1}

(R19)
∀ i ∈ A, ∀ k ∈ M

𝑧𝑗𝑘 ∈ ℕ

(R20)
∀ j ∈ U, ∀ k ∈ M

𝑑𝑒𝑚𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑗𝑘 ≥ 0

(R21)
∀ i ∈ A, ∀ j ∈ U, ∀ k ∈ M

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑣𝑜𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖𝑗𝑘 ≥ 0

(R22)
∀ i ∈ A, ∀ j ∈ U, ∀ k ∈ M

𝑐𝑣𝑎𝑟𝑖𝑗𝑘 ≥ 0

(R23)
∀ i ∈ A, ∀ j ∈ U, ∀ k ∈ M

𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠𝑒𝑚𝑖𝑗𝑘 ≥ 0

(R24)
∀ i ∈ A, ∀ j ∈ U, ∀ k ∈ M

6.2 RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO E DISCUSSÃO
Para a geração dos resultados principais o nível de serviço definido no Capítulo
5 é adotado, de forma que a frota de aeronaves da empresa estudada deve estar
dimensionada e a operação deve estar devidamente preparada para a situação de crise em
que há 3 aeroportos da bacia completamente fechados (sem a realização de voos) por 1
dia completo. A totalidade dos voos transferidos ao longo dos dias deve estar
integralmente recuperada e a operação normalizada em até 5 dias.
Para garantir esta recuperação, o número máximo de voos por semana (giro
semanal) foi restringido tanto pela disponibilidade operacional de 90% quanto pela
reserva de 20% de capacidade de contingência para a recuperação em 5 dias. Como foi
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medido na empresa estudada um aumento de produtividade histórica de 10% no
atendimento de demanda adicional de recuperação durante momentos de crise, a reserva
de contingência aplicada foi de 18% no giro semanal. O giro máximo semanal, portanto,
foi multiplicado por [(0,9)*(1-0,18)] para considerar tanto a disponibilidade operacional
quanto a capacidade de contingência – uma vez que, durante os períodos de crise, ambos
aspectos ocorrem simultaneamente.
Também seria possível simplesmente aumentar a demanda de passageiros em
18% e aplicar somente a redução da disponibilidade operacional no giro máximo.
Contudo, como a restrição de horas máximas de voo semanal limita o aumento de voos
para uma demanda 18% maior, o custo da função objetivo é maior quando se aplica o
aumento de 18% na demanda ao invés reduzir o giro máximo em 18%.
Cada rodada de dimensionamento representa um mês. As informações de
demanda inseridas no modelo matemático, contudo, são semanais – para cumprir o
objetivo de cálculo do mix de frota ideal através do roteamento semanal de voos. Como a
demanda de vagas mensais é calculada em função do POB histórico, o cálculo de
demanda semanal é simples: basta aplicar a Equação 15. Caso a UM esteja em diferentes
coordenadas geográficas durante o mesmo mês, através da Equação 15 também é possível
calcular a proporção para cada período de dias em cada localização.
Vagas Semanais = POB / aproveitamento * nº dias em operação / nº dias do mês

(15)

O modelo matemático foi desenvolvido com dados reais para facilitar o processo
de validação. Neste capítulo, contudo, foram utilizados dados fictícios para não divulgar
dados internos da empresa estudada. Enquanto os custos com afretamento de aeronaves
da empresa estudada superam a cifra de R$ 1 bilhão de reais anuais, neste trabalho os
custos anuais não superam 30.000 unidades monetárias; dentre outras diferenças.
Nos dados fictícios, para se ter uma dimensão do tamanho do problema, o
número de vagas por semana, que devem ser atendidas pelos voos das aeronaves offshore,
varia entre 9 e 13 mil por semana ao longo dos 60 meses. O número de unidades marítimas
varia entre 100 e 160 e o número de aeródromos é 3. O número de modelos de aeronaves
offshore considerado é 3: um modelo de Grande Porte (S-92 A) e dois modelos de Médio
Porte (AW-139 e S-76 C++).
Os resultados do modelo matemático são o aeródromo base para cada UM, assim
como quantos voos de cada modelo para cada UM. Define também quantas aeronaves de
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cada modelo de aeronave são necessárias em cada aeródromo e, como não poderia faltar,
demonstra os custos totais.
O computador utilizado nas rodadas de dimensionamento possui Processador
AMD FX 8300 Octa Core, Black Edition, Cache 16MB, 3.3GHz (4.2GHz Max Turbo)
AM3+, Memória Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) 1866Mhz DDR3 e Placa Mãe
Gigabyte GA-970A-DS3P.

6.2.1 Consistência e dispersão de resultados
Para demonstrar a consistência do modelo, em caráter exploratório, foram
realizadas vinte rodadas de execuções do modelo com dados do mês de jan/2018
(repetições do processamento de dados iguais), detalhando os resultados da função
objetivo, que é de minimização de custos.
A Figura 12 demonstra no eixo vertical a média de custos da função objetivo em
unidades monetárias, para as 20 execuções. O eixo horizontal demonstra o tempo de
execução transcorrido e varia a cada 5 minutos. Estas médias são dos resultados ao fim
do período especificado, ou seja, a média de 1842 foi alcançada após 5 minutos
transcorridos; 1832 após 10 minutos e assim sucessivamente, até 1h45 de execução.
Cinco destas repetições foram realizadas com tempos maiores, de até 30 horas, para
avaliar se os resultados melhorariam com o tempo maior para o software Lingo realizar a
otimização de custos. Contudo, mesmo com o maior processamento, os resultados não
melhoraram após 1h45 de execução. Adicionalmente, o melhor resultado de todas as
execuções foi alcançado dentro do período considerado adequado, de 25 minutos. O
resultado ótimo não foi alcançado em nenhuma das rodadas deste trabalho.
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Figura 12: Média de Custos.
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Observa-se que entre o início e o fim do intervalo há uma melhora de 1,4% dos
custos médios (de 1842 aos 5min para 1816 aos 55min, o que se mantém até 1h45). Como
a maior parte do ganho foi alcançada pelo modelo após transcorridos 25 minutos, este
período foi considerado como o tempo padrão para as demais execuções.
A Figura 13 demonstra graficamente a evolução do resultado pontual da função
objetivo de cada uma das 20 execuções ao longo do tempo. Nos primeiros 5 minutos havia
2 execuções com resultados próximos de 2.000 unidades monetárias. Já aos 10 minutos
havia apenas 1 execução neste patamar; e aos 25 minutos não houve nenhuma execução
com valor superior a 1.895 e nenhuma inferior a 1.714 (estes resultados são superiores e
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inferiores às médias da Figura 12 por serem o ponto máximo e mínimo das 20 execuções).
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Figura 13: Dispersão de Custos.

A Figura 14 demonstra qual é a variabilidade de resultados em relação ao
resultado mediano, que é 1.841. Metade dos resultados permaneceu acima da mediana e
metade esteve abaixo. A variabilidade observada constituiu entre -5% e +5% em relação
à mediana para todas as execuções, o que pode ser considerado uma variabilidade
aceitável. O melhor resultado, o mais próximo do resultado mediano e o pior resultado
são demonstrados na Tabela 14.
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Figura 14: Variabilidade de Resultados.

Tabela 14: Custo mínimo, mediano e máximo para jan/18
Aeródromo
Aeródromo 1

Aeródromo 2

Aeródromo 3

Aeronaves:
Custo mínimo
AW-139
8
S-76 C++
0
S-92 A
2
AW-139
3
S-76 C++
2
S-92 A
0
AW-139
9
S-76 C++
4
S-92 A
1
Modelo

Aeronaves:
Custo mediano
3
0
7
0
3
0
9
5
1

Aeronaves:
Custo máximo
1
0
6
4
0
1
2
14
1

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Aeródromo 1 foi definido nos dados de entrada com uma localização
privilegiada, tendo tempo de voo menor para a quase totalidade das unidades marítimas
da bacia hipotética e uma capacidade máxima de 10 aeronaves. A melhor rodada explorou
bem esta capacidade por ter utilizado todos os 10 spots disponíveis, da mesma forma que
a rodada mediana. Já a pior rodada não utilizou toda a capacidade disponível.
A rodada de custo mínimo poderia ter utilizado a capacidade máxima da
localização privilegiada, com 7 aeronaves de GP (com mais assentos, 18, em relação às
de MP, de 12), da mesma forma que foi definido pelo modelo matemático no resultado
mediano. Contudo, a aeronave de GP tem custo fixo mais alto que as de MP (102% em
relação ao AW-139 e 165% em relação ao S-76 C++), como pode ser visto nos custos
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fictícios e alterados (para a proporção de custo variável do modelo AW-139 de 100) da
Tabela 15.
Tabela 15: Custos fictícios dos modelos de aeronaves
Modelo
AW-139
S-76 C++
S-92 A

Custo Variável
100
81
166

Custo Fixo
4123
3140
8312

Fonte: elaborado pelo autor.

O melhor desempenho em custo/vaga do modelo AW-139, demonstrado na
Figura 15, ocorre entre 52 e 114 milhas náuticas (para os custos, câmbio e parâmetros
fictícios adotados nesta pesquisa). Cerca de 85% das unidades marítimas da melhor
rodada estão nesta faixa de distância dos aeródromos escolhidos para atendimento pelo
modelo (importante observar que 4% das unidades só podem ser atendidas por S-76 C++
devido a limites de peso e dimensão). Os resultados demonstram que o equilíbrio entre a
melhor localização e as aeronaves de melhor desempenho para cada distância, aliado às
vantagens do mix de frota ideal (diferentes capacidades de aeronaves para se aproximar
melhor do número exato de vagas semanais demandado, para as distâncias específicas e
a custo mínimo), apontam que o mais próximo do resultado ótimo é o uso de 2 aeronaves

Custo/Vaga (Unidades Monetárias)

de GP no aeródromo 1, abaixo do máximo de 7.
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Figura 15: Custo/Vaga dos modelos em função da distância.

Enquanto na rodada de menor custo a proporção de AW-139 é de 69% (cálculo
realizado a partir dos dados da Tabela 14), na rodada mediana é de 52% e na de maior
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custo é 24%. Tanto o resultado mediano quanto o pior resultado apresentam a proporção
de 28% de S-92 A, enquanto o melhor resultado apresenta apenas 10%.
Cabe ressaltar que no melhor cenário foi utilizado o máximo permitido no
modelo matemático de mix de frota, que era de 2 modelos diferentes nos aeródromos 1 e
2; e de 3 modelos diferentes no aeródromo 3. Os resultados demonstram a importância
desta estratégia de variedade de modelos, com custos ótimos diferentes para cada
distância; assim como capacidades diferentes para atender da melhor forma o número
demandado de vagas semanais.

6.2.2 Cenários de dimensionamento
Os diferentes cenários de dimensionamento apresentados consideram variações
em relação ao caso padrão nas perspectivas macroeconômicas, do modelo matemático,
de premissa de planejamento e do tamanho do problema. Foi realizada uma rodada de 25
minutos para cada cenário, considerando a demanda de jan/18 e realizando a mudança
descrita nos dados.
A Figura 16 e a Figura 17 demonstram os custos encontrados e o número de
modelos em cada cenário. Os cenários (a), (b), (c) e (i) têm relação com as alternativas de
definição de nível de serviço descritas no Capítulo 5. A abreviatura “A” constitui
simplificação de aeródromos e a “d” significa dias, de forma que o cenário (a) significa 2
aeródromos fechados por 2 dias – e assim sucessivamente para os cenários (b) e (c). O
cenário (i), chamado de Padrão, adota o resultado do Capítulo 5, que considera 3
aeródromos fechados por 1 dia. Conforme as definições do referido capítulo, a operação
deve estar normalizada em até 5 dias para todos estes 4 cenários.
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Figura 16: Custos dos cenários.
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Figura 17: Número de modelos nos cenários.

Os cenários (d) e (e) variam a premissa de câmbio em 20% para mais e para
menos. O impacto é importante devido à estrutura de custos da aviação offshore, onde a
parcela dos custos com afretamento de aeronaves diretamente vinculada ao dólar varia
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entre 40% e 70%. Ainda há uma influência externa adicional relacionada ao preço do
QAV – pago em reais, entretanto fortemente relacionado ao dólar.
O cenário (f) considera a disponibilidade operacional das aeronaves em 80%,
cenário que já foi o padrão da aviação offshore em anos de maior demanda por
helicópteros. Já os cenários (g) e (h) consideram a demanda de passageiros a serem
transportados reduzida e majorada, respectivamente, em 20%.
Considera-se que variações de até 5% estão dentro da variabilidade normal do
modelo matemático; já os valores absolutos acima de 5% são considerados diferenças
significativas.
De forma óbvia, todos os cenários em que as alterações são piores em termos de
custo apresentaram valores de 14% a 25% maiores do que os do cenário padrão, casos
dos cenários (c), (d) e (h). O cenário (a), que considera o equivalente a 1 aeroporto-dia
fechado a mais que o cenário padrão, apresentou custo significativo de +8%; contudo, o
cenário (b), de 1 aeroporto-dia fechado a menos que o padrão, apresentou custo não
significativo de -5% (ainda que no limite da margem considerada). A soma das duas
informações dos cenários (a) e (b) leva a concluir que a definição de 1 aeroporto-dia
fechado a mais ou a menos é significativa.
De forma similar, os cenários (e) e (g) tiveram resultados de 10% a 19%
inferiores ao padrão, dentro do esperado para variações de -20% no valor do dólar e da
demanda. Dentre as variações em termos de número de modelos de aeronaves, destacase a variação do modelo de maior custo fixo. Houve redução de 25% das aeronaves de
grande porte S-92 A nos cenários de aumento de 20% do dólar (devido ao maior
percentual de custos diretos na moeda estrangeira, de até 70%) e nos de redução de
demanda, tanto na diminuição direta de 20% quanto no cenário de recuperação de voos
menos exigente de 2A 1d.
O aumento do número de aeronaves S-92 A ocorreu em todos os cenários de
maior demanda – (a), (c) e (h) - de 50% a 100%. Com a diminuição da capacidade
disponível de cada aeronave devido à redução de disponibilidade operacional, houve
também o aumento de 50% das aeronaves deste modelo. Já as variações do número de
aeronaves de MP não seguiram um padrão tão claro em suas variações.
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6.2.3 Dimensionamento completo de 60 meses
A empresa estudada e as empresas petrolíferas em geral têm um ciclo de
planejamento longo para suas atividades de exploração, perfuração e produção de óleo e
gás. Neste contexto, o mercado de aviação offshore também necessita deste longo
horizonte de planejamento para realizar a logística das pessoas que trabalham nas sondas,
plataformas, unidades de manutenção e demais unidades marítimas. Para demonstrar o
dimensionamento do ciclo de planejamento completo, foram realizadas 60 rodadas de
dimensionamento de 25 minutos – de forma a representar 60 meses (5 anos).
A demanda esperada de passageiros foi convertida em vagas a partir de
aproveitamentos de voo (divisão do número de passageiros por semana esperados pelo
aproveitamento). Com esta demanda semanal de vagas para cada mês, espera-se que o
mix de frota seja o mais otimizado possível, pois os voos dos diferentes modelos a serem
definidos pelo modelo matemático para cada unidade marítima são os necessários para o
problema real: entregar o número de vagas mínimo demandado na semana, para
atendimento à tabela regular de voos.
Já os períodos de apresentação continuam mensais devido à aderência à forma
de planejamento padrão da empresa estudada (divisão em anos e meses) e maior
simplicidade de análise, a qual seria mais complicada com 260 (52 semanas * 5 anos)
rodadas de dimensionamento do que é com 60. Os resultados e análises destas 60 rodadas
de dimensionamento são demonstrados da Figura 18 à Figura 21.
A Figura 18 demonstra, em unidades monetárias, qual é o custo e a demanda
fictícia para cada mês do período de 5 anos de dimensionamento. O encontro entre as
escalas de custo e demanda demonstra a aderência do custo necessário para atendimento
frente à variação de demanda.
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Figura 18: Custo e Demanda para 60 meses.

Como no mercado de afretamento de aviação offshore não é possível aumentar
e diminuir aeronaves de forma tão dinâmica como o dimensionamento indica, a empresa
que utilizar o modelo matemático deve tomar o dimensionamento mensal como
referência. A partir desta saída é possível definir quantos contratos de longo prazo seriam
mantidos – com os inícios e términos de contratos de forma comercialmente e
contratualmente possíveis de realizar.
Como a demanda varia no período analisado, é importante visualizar um
indicador que estabilize o fator da demanda para que apenas o custo, nas mesmas
condições, possa ser avaliado. A Figura 19 demonstra a pouca variabilidade do
Custo/Vaga, que oscilou de 231 a 257 (±5%), mantendo a variabilidade encontrada nas
20 rodadas do mesmo mês de jan/18.
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Figura 19: Custo/Vaga para 60 meses.

A Figura 20 demonstra, para cada aeródromo, o percentual de meses em
que o modelo matemático calculou e escolheu a estratégia de estratégia mix de
frota como mais eficiente – ou seja, escolheu no mínimo 2 modelos diferentes de
aeronave offshore para o aeródromo ao invés de modelo único. Como os
aeródromos 1 e 3 utilizaram o mix da frota em 100% dos meses e o aeródromo 2
acima de 80%, é evidente a importância desta estratégia de mix nos aeródromos
para a minimização de custos.

Uso de Mix no aeródromo

Custo/Vaga em Unidades Monetárias

300

100%
80%
60%

40%
20%
0%
Aeródromo 1

Aeródromo 2

Aeródromo 3

Figura 20: Uso de mix da frota por aeródromo.
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A Figura 21 atesta a importância de permitir que o modelo matemático possa
escolher modelos diferentes para o atendimento em cada UM. Em 41% das UM-meses
(cada UM em um mês, o que totalizaria 4.200 cruzamentos para 70 UM durante 60 meses)
o modelo matemático definiu que a UM teria voos de 2 modelos de aeronave diferentes.

41%

Modelo Único

59%

2 Modelos

Figura 21: Uso de mix da frota por UM.

Este resultado é particularmente relevante devido ao que foi demonstrado na
Figura 15, em que há uma faixa de distância ótima para atendimento por cada modelo de
aeronave. Por exemplo, mesmo que numa distância o atendimento ótimo seja pelo modelo
AW-139 com 12 vagas e o segundo melhor seja o S-92 A com 18 vagas; caso a demanda
seja de 30 vagas o atendimento é perfeitamente atendido por 1 voo de cada modelo. Já o
atendimento apenas por AW-139 geraria 36 vagas – das quais apenas 30 seriam úteis.
Estas 6 vagas desnecessárias aumentam o custo da vaga realmente necessária,
configurando uma estratégia mais cara do que o uso de dois modelos de aeronave.
Já em um dimensionamento com vagas mensais, que têm cerca de 4 vezes o
número de vagas semanais devido à maior quantidade de dias, a ineficiência seria das
mesmas 6 vagas, entretanto, dentro de um total de 144 vagas. Ou seja: a
representatividade da ineficiência diminui neste exemplo mensal de 17% para 4% e
favorece o cálculo de modelos únicos de aeronaves, contrariando a necessidade real.

6.2.4 Comparação do modelo proposto com o vigente
O modelo de dimensionamento vigente no início da pesquisa é uma planilha em
Excel que calcula o número de aeronaves necessário para o horizonte de 5 anos em função
da demanda de unidades marítimas. No início dos trabalhos, a empresa estudada acabara
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de entrar em uma série crise financeira – enquanto os processos ainda previam um forte
crescimento para os próximos anos.
A planilha continha uma série de parâmetros configurados de forma
conservadora, com arredondamentos para cima em sequência e estratégia de aumento do
número de aeronaves de grande porte, com o objetivo de diminuir o número total de horas
de exposição ao risco (mesmo que haja mais pessoas expostas por hora de voo devido à
maior capacidade deste porte de aeronaves). No momento em que esta planilha de
dimensionamento foi construída, o mercado de aviação offshore estava aquecido e o barril
de petróleo custava cerca de 100 dólares. A principal preocupação da gestão era que a
exploração e produção de petróleo não fosse interrompida por falta de logística aérea, de
forma que a cautela para que não faltassem aeronaves era maior do que o foco em baixos
custos logísticos.
A saída de resultados da planilha é em portes de aeronaves ao invés de modelos
de aeronaves. O resultado é consolidado para cada ano, de forma que há 5
dimensionamentos diferentes para o período considerado. As comparações são
apresentadas entre a Figura 22 e a Figura 26. É importante ressaltar que foram utilizadas
as mesmas informações de demanda, custos e desempenho de aeronaves para esta
comparação.
A Figura 22 demonstra a constância dos resultados do modelo vigente – devido
à simplificação de considerar a demanda média do ano. As mudanças de custo ocorrem
sempre entre dezembro e janeiro de cada ano. O modelo proposto apresenta variações
mensais, o que complica a análise e decisões de contratações; contudo, os custos são
visivelmente menores.
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Figura 22: Comparação de custo mensal entre modelo proposto e vigente.

O modelo proposto demonstra a frota ideal em cada mês. A partir desta saída é
necessário definir quantos contratos de longo prazo seriam mantidos – com os inícios e
términos de contratos de forma comercialmente e contratualmente possíveis de realizar
pela empresa petrolífera. Como é contratualmente difícil seguir perfeitamente a curva
proposta, os custos do modelo proposto tendem a ser um pouco maiores com a
operacionalização contratual, com os vales de custo suavizados para cima.
A Figura 23 demonstra o custo total anual em unidades monetárias tanto para o
método proposto quanto para o método vigente no início da pesquisa. Os custos propostos
são visivelmente menores.
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Figura 23: Custo anual absoluto método proposto e vigente.
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A Figura 24 quantifica as diferenças de custos anuais entre os métodos em
comparações percentuais. Em 5 anos, o custo anual do método proposto varia entre 28%
e 33% menor do que método vigente na empresa estudada.
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Figura 24: Comparação de custo anual em relação à metodologia vigente.

A comparação entre o número de aeronaves por porte da Figura 25 mostra que a
estratégia de aumento no número de aeronaves de GP realmente se reflete nos resultados
do modelo vigente. O número de GP inicia alto e aumenta em 2021 e 2022. Como os GP
se mantêm entre 2018 e 2020 enquanto o número de MP diminui no mesmo período, a
proporção de GP aumenta constantemente de 44% até 59% nestes 5 anos. O modelo
vigente demonstra que para esta bacia fictícia estudada o número médio de aeronaves de
GP ideal para a otimização de custos é entre 25 e 27, variando durante o período de 5
anos. O modelo proposto calcula o resultado de 2 a 3 aeronaves de GP, o que representa
apenas 7% a 12% do número de helicópteros de grande porte indicado pelo modelo
vigente. O número de aeronaves de MP do modelo proposto é maior para compensar
parcialmente a menor capacidade por haver menos aeronaves de GP.
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Figura 25: Comparação de número de aeronaves por porte.
A comparação do número total de aeronaves, quando há portes diferentes, é
complicada, pois são distintas as capacidades e custos. De forma simplificada,
considerando que cada aeronave de GP equivale a 2 aeronaves de MP, como demonstrado
na Figura 26, o número de aeronaves totais equivalentes do modelo proposto tem média
de 30 para esta bacia; enquanto que é de 49 para o modelo vigente.
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Figura 26: Comparação de número de aeronaves equivalentes (MP + 2*GP).
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Em uma análise simplista, o custo fixo seria 39% menor devido ao menor
número de aeronaves. O cálculo exato, considerando os modelos de aeronaves para o
modelo matemático proposto e a média para o vigente, resulta em 41% de redução nos
custos fixos – o maior potencial de redução – e 12% de redução nos custos variáveis. Isto
ocorre porque as margens de segurança do modelo vigente foram aplicadas com impactos
em termos de número de aeronaves. Já o potencial de redução nos custos variáveis ocorre
devido ao modelo de otimização, que busca a melhor combinação para cada unidade
marítima. Como observação, a média entre a redução nos custos fixos e variáveis (26,5%)
é menor do que a redução de custo encontrada na Figura 24 porque a proporção dos custos
fixos em relação ao custo total do modelo vigente é superior a 50%.
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7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Esta é uma pesquisa ação com atuação participante do pesquisador na empresa

estudada. Os conceitos trabalhados foram validados e aplicados em um problema real –
o que contribui para o aumento de produtividade industrial e enriquece o trabalho
acadêmico.
Para otimizar os custos de frota é necessária uma definição clara de qual é o nível
de serviço pretendido. Este trabalho aplicou o método multicritério à decisão AHP na
resolução de um problema prático de uma empresa petrolífera: definir o nível de serviço
para uma situação específica de crise do transporte aéreo offshore. Este nível de serviço
é importante principalmente na definição do cenário base para dimensionamento de
aeronaves da empresa petrolífera, assim como para controlar se o nível de serviço é
atendido em períodos de crise ou não.
O critério com a maior importância relativa encontrada foi o “Custo de aeronaves
para recuperação”. O nível de serviço escolhido significa que a frota deve estar
dimensionada e a operação deve estar preparada para a situação de crise em que: 3
aeródromos da bacia permanecem fechados por 1 dia completo; no prazo máximo de 5
dias deve ocorrer a recuperação dos voos não realizados e a normalização das operações.
Como aprendizado oriundo da aplicação prática, recomenda-se que a etapa de
julgamento da importância relativa dos critérios e da matriz de comparação paritária das
alternativas seja realizada em reunião conjunta com todos os avaliadores – de forma a
alcançar julgamentos baseados na troca de argumentos, experiências e conhecimento.
Esta aplicação do AHP também pode servir como base para futuros trabalhos de definição
de nível de serviço nas diferentes situações de crise que possam existir, seja em transporte
aéreo comercial, greves no modal rodoviário ou situações similares.
Com base no atendimento ao nível de serviço definido nesta pesquisa, foi
desenvolvido um modelo matemático em programação inteira mista no software de
otimização Lingo. O objetivo do modelo é a minimização dos custos totais, sujeito ao
atendimento das restrições identificadas na literatura e no trabalho desenvolvido junto à
empresa estudada. O dimensionamento resolve os problemas de tamanho, composição e
roteamento da frota para períodos semanais, os quais foram proporcionalmente
transformados para o período padrão mínimo de planejamento – o mensal.
Embora o modelo matemático tenha sido desenvolvido com dados reais, foram
utilizados dados fictícios para demonstrar os resultados desta dissertação, de forma a não
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divulgar dados internos da empresa estudada. Enquanto os custos com afretamento de
aeronaves da empresa estudada superem R$ 1 bilhão de reais anuais, neste trabalho os
custos anuais não ultrapassam 30.000 unidades monetárias; dentre outras diferenças.
Após testar 20 rodadas para o mesmo cenário e período, o tempo ideal de
processamento foi definido em 25 minutos e a variabilidade de resultados medida no
modelo matemático proposto constituiu ±5%. Foram gerados 10 cenários diferentes de
dimensionamento, englobando as diferentes alternativas de nível de serviço, variações no
cenário macroeconômico, de demanda, de premissa e de método.
Dentre as variações em termos de número de modelos de aeronaves, destaca-se
a variação do modelo de maior custo fixo – S-92 A. O número de aeronaves S-92 A
reduziu nos cenários de aumento do dólar e de diminuição de demanda (de forma mais
significativa do que proporcionalmente se espera). Já nos cenários de aumento de
demanda e de redução de disponibilidade operacional houve o aumento maior do que o
esperado para esta aeronave de grande porte.
Observa-se que o mix de frota é otimizado, pois os voos dos diferentes modelos
de aeronaves definidos pelo modelo matemático para cada unidade marítima são os
necessários para o problema real: planejar o transporte do número de vagas mínimo
demandado na semana para o atendimento da tabela regular de voos. Desta forma, são
consideradas as diferentes capacidades de aeronaves para se aproximar melhor do número
exato de vagas semanais demandado e para as distâncias específicas – resultando em
menores custos. Já o atendimento ao número de vagas mensal, cerca de 4 vezes maior,
favorece o cálculo de modelos únicos de aeronaves e de maior porte ao diluir as
ineficiências de capacidade única de atendimento – contrariando o caso real.
O dimensionamento do cenário padrão foi aplicado para o período de 60 meses.
Houve pouca variabilidade do Custo/Vaga, que oscilou ±5%. O mesmo cálculo foi
realizado na metodologia de dimensionamento vigente no início da pesquisa, com as
mesmas informações de demanda. Os resultados demonstram que os custos do modelo
proposto são inferiores, com redução de custo significativa – 28% a 33%.
A metodologia da empresa estudada continha uma série de parâmetros
configurados de forma conservadora, com arredondamentos para cima em sequência.
Adotava também a estratégia de aumento do número de aeronaves de grande porte, com
o objetivo de diminuir o número total de horas de exposição ao risco. No momento em
que foi construída, o mercado de aviação offshore estava aquecido e o barril de petróleo
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custava cerca de 100 dólares. A principal preocupação da gestão era que a exploração e
produção de petróleo não fosse interrompida por falta de logística aérea, de forma que o
cuidado para que não faltassem aeronaves era maior do que o foco em baixos custos
logísticos.
No modelo proposto houve 41% de redução nos custos fixos – o maior potencial
de redução – e 12% de redução nos custos variáveis. Isto ocorre porque as margens de
segurança do modelo vigente foram aplicadas com impactos em termos de número de
aeronaves. Já o potencial de redução nos custos variáveis ocorre devido ao modelo de
otimização, que busca a melhor combinação para cada unidade marítima.
Como no mercado de afretamento de aviação offshore não é possível aumentar
e diminuir aeronaves de forma tão dinâmica como o dimensionamento indica, a empresa
que utilizar o modelo matemático deve tomar o dimensionamento mensal como
referência. A partir desta saída define-se quantos contratos de longo prazo seriam
mantidos – com os inícios e términos de contratos de forma comercialmente e
contratualmente possíveis de realizar. Parte dos conceitos trabalhados nesta pesquisa
foram aplicados na empresa estudada e parte está em estudo para implantação.
O presente trabalho apresenta importantes contribuições, especialmente ao
calcular o mix de frota ótimo em períodos semanais para fins de dimensionamento e
definir de forma exata qual o nível de serviço para situações de crise do transporte aéreo.
O modelo matemático de dimensionamento de aeronaves desenvolvido baseia-se no nível
de serviço para calcular o tamanho e a composição de frota para múltiplos aeródromos
por um longo período. Não foram encontrados na literatura trabalhos de dimensionamento
baseados em nível de serviço para situações de crise de forma similar.
Para trabalhos futuros, recomenda-se que sejam utilizadas heurísticas para
reduzir o tempo de processamento e diminuir a variabilidade dos resultados, de forma a
auxiliar o uso nos prazos em que o dimensionamento é necessário – normalmente de
escasso tempo para análise. Outro possível trabalho é a resolução do problema do
roteamento de aeronaves durante o período de crise, em que o planejamento padrão é
fortemente alterado devido ao acúmulo de demanda. Também se recomenda que a
restrição de giro da frota tenha seus valores calculados em função das distâncias, tempos
e características de cada aeródromo, número de unidades e número de aeronaves. Estes
fatores se alteram ao longo do tempo (mesmo que pouco) e a definição manual pode não
ser a melhor modelagem.
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