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Resumo

A demanda crescente pelo transporte aéreo traz grandes desafios aos órgão de normatização e

controle das atividades relativas à aviação. Um desses grandes desafios é o fornecimento de

informações de qualidade para o planejamento e execução dos voos. Uma vez que a corretude

nas Informações Aeronáuticas é imprescindível para a segurança e regularidade do setor aéreo

é  necessário  garantir  que  erros  não  sejam  introduzidos  no  banco  de  dados  que  fornece

informações  utilizadas  nas  publicações  aeronáuticas.  O fato  das  informações  aeronáuticas

serem  geográficas,  isto  é,  poderem  ser  localizadas  através  de  coordenadas,  é  um  fator

agravante.  Isso  leva  à  necessidade  de  verificar  também  a  integridade  espacial  do  dado

aeronáutico.  Contudo,  o  processo atual  para  a  verificação dessas  informações  é  feito  por

inspeção das publicações após sua confecção. Inspeções são pouco eficientes para este fim,

pois são muito dependentes da atenção e capacidade de leitura humana. Inspecionar centenas

de páginas de publicação por mês se mostra ineficiente e dependendo das condições, pode ser

pouco eficaz. Métodos com menos dependência humana e maior objetividade na busca de

erros tende a ter  eficiência e eficácia.  Tendo em vista essas questões,  o presente trabalho

propõe  um  processo  alternativo  de  verificação  de  dados  baseado  em  verificações

automatizadas e traz uma prova de conceito utilizando um sistema de gerenciamento de banco

de dados espaciais e um sistema de informação geográfica livres.
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Informação Geográfica.
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Abstract

The growing demand for air transportation presents huge challenges to the regulatory and

control bodies of aviation activities. One of these challenges is providing quality information 

for to the flight planning and execution. Since correctness in Aeronautical Information is 

essential for the safety and regularity of the airline industry, it is necessary to ensure that 

errors are not introduced in the database that provides information used in aeronautical 

publications. The fact that aeronautical information is geographic, that is, it can be located 

through coordinates, is an aggravating factor. This leads to the need to also verify the spatial 

integrity of the aeronautical data. However, the current process for verifying this information 

is done by inspecting the publications after they are made. Inspections are ineffective for this 

purpose because they are very dependent on the attention and human reading ability. 

Inspecting hundreds of publication pages per month proves inefficient and depending on the 

conditions may be ineffective. Methods with less human dependability and greater objectivity 

in the search for errors tends to have efficiency and effectiveness. Considering these issues, 

this paper proposes an alternative process of data verification based on automated 

verifications and brings a proof of concept using a free spatial database management system 

and a free geographical information system.

 Keywords: Spatial Databases. Aeronautical Information. Geographic Information

Systems.

Aprovado em: 19/01/2018 Versão Final em: 21/11/2018

1. INTRODUÇÃO

As Informações Aeronáuticas são primordiais para a correta confecção e execução de

um plano  de  voo de  uma aeronave.  Este  fato  mostra  a  importância  vital  da  corretude  e

precisão destas informações. Um erro em um dado de altitude de um obstáculo pode resultar

em  uma  colisão,  erros  nos  dados  de  frequências  de  rádio  podem  ocasionar  falta  de

comunicação  com  os  centros  de  controle  de  tráfego  aéreo,  por  exemplo.  Os  dados

aeronáuticos possuem, em sua maioria, a natureza geográfica, isto é, podem ser localizados

utilizando coordenadas geográficas e podem possuir dimensões e altitudes, é necessário que

sejam usados sistemas que representam e armazenam estes dados de maneira apropriada.
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Hoje  no  Brasil,  estas  informações  estão  armazenadas  em  um banco  de  dados  no

Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA) e são atualizadas a cada 28 dias. Para que os dados

aeronáuticos se apresentam da forma mais correta possível, são feitas verificações e revisões a

cada  atualização.  No  entanto,  cada  ciclo  de  verificação  demanda  a  leitura  exaustiva  de

centenas  de  páginas  de  publicação,  feita  a  partir  dos  dados  do  banco,  tornando  difícil  a

observância de algumas discrepâncias em decorrência da grande quantidade de informação.

Logo, desenvolver maneiras de melhorar a eficiência e a eficácia das verificações tem grande

importância para usuários do transporte aéreo e para os profissionais da área.

A questão que fica é: como melhorar a eficiência e a eficácia do processo de produção

de publicações?  Uma nova abordagem do problema seria a verificação dos dados de forma

sistemática durante a atualização em vez de verificar o produto final.

A área de Informações Aeronáuticas está cheia de regras de negócio muito específicas

que precisam ser respeitadas e verificadas para que não haja prejuízo à segurança no tráfego

aéreo. As informações Aeronáuticas e por consequência os dados presentes no banco de dados

do ICA, devem seguir normas do Comando da Aeronáutica (COMAER), e com base nessas

normas foi possível identificar um conjunto de regras espaciais que foram implementadas e a

qualidade  dos  dados  então  aferida,  permitindo  assim encontrar  inconsistências  nos  dados

atuais. Estas regras Também precisam ser formalizadas e, para isso é proposto no trabalho um

modelo  de  documento.  Como  os  dados  aeronáuticos  têm  em  sua  maioria  a  natureza

geográfica, isto é, podem ser localizados utilizando coordenadas geográficas e podem possuir

dimensões e altitudes, é necessário que sejam usados sistemas que representam e armazenam

estes dados de maneira apropriada.

Portanto, serão apresentadas no trabalho algumas regras de negócio para a realização

de uma prova de conceito.  Na implementação serão empregados: o modelo proposto para

formalização das regras, o sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSql com a

extensão Postgis e o sistema de informação geográfica QGIS. A prova de conceito consiste na

verificação dos dados contra as regras de negócio e a apresentação dos resultados obtidos.

Antes de apresentar as regras e as verificações serão apresentados os conceitos de

banco  de  dados  espaciais,  sistema  de  informação  geográfica  e  informação  aeronáutica,

importantes para contextualizar o trabalho. Além da conceituação será explicitado o proceso

atual e o processo proposto.
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2. BANCO  DE  DADOS  ESPACIAIS  E  SISTEMA  DE  INFORMAÇÃO

GEOGRÁFICA

Inicialmente,  é  importante  apresentar  o  conceito  de  dados  espaciais.  Estes  se

caracterizam basicamente pelo fato de terem entre seus atributos, o atributo da localização

geográfica; dentre todos os seus atributos, a localização geográfica imprescindível. Como os

dados  aeronáuticos  apresentam  em  sua  maioria  características  de  localização,  é  bastante

razoável usar sistemas preparados para lidar com dados espaciais.

GÜTING (1994) explica e define um banco de dados espacial, como antes de mais

nada, um banco de dados. Este, no entanto, deve oferecer tipos de dados espaciais em seu

modelo de dados e linguagem de consulta e deve suportar tipos de dados espaciais na sua

implementação, fornecendo indexação espacial e algoritmos eficientes para realizar junções

espaciais. 

Já  Sistemas  de  Informação  Geográfica,  são  sistemas  capazes  de  lidar  com todo e

qualquer dado geográfico, podendo retornar informações através não só de suas características

alfanuméricas, mas também através da sua localização espacial. Dessa forma pode deixar ao

alcance  do  seu  usuário,  todas  as  informações  possíveis  relacionadas  a  um  determinado

assunto,  inter-relacionadas  naquilo  que  são  fundamentalmente  comum,  sua  localização

geográfica. 

Sistemas  de  informação  geográfica  e  SGBDs  com  capacidade  espacial,  podem

interpretar  dados  no  modelo  vetorial.  Para  (CÂMARA et  al.,  2001,  p.  19)  “No  modelo

vetorial, a localização e a aparência gráfica de cada objeto são representadas por um ou mais

pares de coordenadas,” e ainda de acordo com ele, há nesse modelo 3 tipos de geometria que

podem representar um objeto: ponto, linha e polígono. Seguindo esse modelo, um ponto é um

par de ordenadas de coordenadas  espaciais  que além dessas coordenadas pode armazenar

dados não espaciais como atributos que indicam que tipo de ponto se está trabalhando. As

linhas,  são um conjunto de pontos conectados e  que também armazenam informação que

indicam o tipo de linha se está tratando. Já o polígono, é a região do plano limitada por uma

ou mais linha poligonais conectadas  de tal  forma que,  o último ponto de uma linha seja

idêntico ao  primeiro  da próxima.  Essas  definições  podem ser  complementadas  por  regras

(CASANOVA et al.,  2005, p.  55) de formação mais complexas como por exemplo:  “Um

polígono é a região do plano limitada por uma linha poligonal fechada ... não é permitida a

interseção de segmentos fora dos vértices”. A figura a seguir ilustra as geometrias descritas

acima.
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Figura 1 - Representação de geometrias

Fonte: Adaptado de CÂMARA et al., 2001

3. INFORMAÇÕES AERONÁUTICA

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, é o responsável pelo Serviço

de Informação Aeronáutica. Segundo o DECEA(2018) O Serviço de Informação Aeronáutica

garantirá a circulação e informações necessárias para a segurança, regularidade e eficácia da

navegação  aérea  internacional  e  nacional  dentro  de  sua  área  de  responsabilidade.  Logo

Informação aeronáutica é qualquer informação necessária  para a segurança, regularidade e

eficácia  das  operações  aéreas,  desde  a  infraestrutura até  a  parte  operacional.  Para  que as

operações aéreas ocorram com segurança é indispensável dispor de uma fonte completa de

dados  de  navegação  atualizados,  e  as  cartas  aeronáuticas  são  um meio  conveniente  para

fornecer a informação de uma maneira fácil, condensada e coordenada. Em todos os campos

da  aviação,  utilizam-se  cartas  para  fins  de  controle  de  tráfego  aéreo,  planejamento  e

navegação, de forma que é de suma importância  disponibilizar  aos usuários  com rapidez,

cartas atualizadas e precisas.

O ICA, como parte do DECEA e prestador de serviço de Informação Aeronáutica,

deve promover a circulação dessas informações utilizando como instrumento a Publicação de

Informação Aeronáutica(AIP).  Segundo o DECEA(2018) a  AIP é o documento básico  da

aviação  e  é  destinado  primordialmente  a  satisfazer  as  necessidades  internacionais  de

intercâmbio  de  informações  aeronáuticas.  Contém informação de caráter  permanente e  as

modificações temporárias de longa duração, indispensáveis para a navegação aérea. Portanto,

o banco de dados aeronáuticos, que dá origem à AIP, deve conter o mínimo de erros.
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4. PROCESSO  ATUAL  DE  ATUALIZAÇÃO  DAS  INFORMAÇÕES

AERONÁUTICAS

O diagrama apresentado na figura 1 descreve o processo utilizado na confecção de

publicações aeronáuticas. A primeira tarefa, analisar documento, refere-se à verificação feita

pelos  analistas  de  informação aeronáutica  para  identificar  quais  partes  da  publicação  são

afetadas pelos documentos recebidos. A segunda tarefa, solicitar inserção de informação, é o

pedido feito pelo analista para que certa informação, já com a devida  referência à publicação,

seja inserida na base de dados.  A terceira  tarefa,  alterar banco de dados,  é a alimentação

propriamente dita da base de dados por parte do operador. A quarta tarefa é uma solicitação

feita  pelo  analista,  após  a  informação inserida  na  base de  dados,  para  que  o  output  seja

produzido. A quinta tarefa, feita pelo administrador, é a ativação do software que extrai as

informações do banco de dados e as apresenta em formato textual nas publicações. Na sexta

tarefa, temos a verificação feita pelo analista para atestar se a informação  do documento de

origem foi apresentada corretamente na publicação conforme sua solicitação. Se tudo estiver

correto, a publicação em formato PDF é enviada à gráfica, caso contrário o analista solicita

que correções sejam feitas e novos outputs sejam produzidos para nova verificação.

Figura 2 - Processo atual

Fonte: autoria própria

5. PROPOSTA  DE  PROCESSO  DE  ATUALIZAÇÃO  COM  VERIFICAÇÃO

AUTOMATIZADA

O diagrama apresentado na figura 2 descreve o processo proposto para aumentar a

eficiência e a eficácia da produção de publicações aeronáuticas, substituindo a verificação
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tradicional  feita  pelo  analista  por  processos  automatizados  de  validação.  O  aumento  da

eficiência  do  processo  se  deve  à  eliminação  da  produção  de  vários  outputs,  tarefa  que

demanda muito tempo. Já o aumento da eficácia se deve à utilização de procedimentos e

consultas executados no banco de dados que buscam evidenciar todos os registros de uma

tabela  que  desrespeitem uma  regra  estabelecida.  Como  conjunto  de  regras  definido  e  as

consultas e procedimentos bem implementados, as inconsistências podem ser encontradas sem

a necessidade da leitura exaustiva de uma publicação aeronáutica.

Figura 3 - Proposta de processo

Fonte: autoria própria

6. PROPOSTA DE DOCUMENTAÇÃO DE VERIFICAÇÕES

Além da  mudança  do  processo,  um modelo  de  documentação  e  formalização  das

verificações está sendo proposto no trabalho. Esse modelo consiste de uma tabela que será

usada para registrar as informações mais relevantes de uma regra que será validada.

Identificador

Versão

Regra

Referência

Tipo

Entradas

Resultado esperado

Necessidades  de
ambiente

Implementação

Tabela 1 – Modelo de registro de verificação de regra
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A tabela  1  apresenta  oito  campos  que  são  respectivamente,  um  nome  usado  na

identificação da  verificação de regra,  a  versão  do documento,  a  descrição  da  regra  a  ser

validada, os documentos associados ou originadores da regra, a natureza da regra, o conjunto

de entradas utilizadas  no processo de validação, o resultado esperado após o processo de

validação,   os  prerrequisitos,  principalmente  de  software  para  que  os  testes  possam  ser

executados e o código da consulta que traduz a regra.

É muito importante documentar as regras de validação pois, esse processo pode ser

aplicado várias vezes. Uma vez estabelecido o processo para validar uma regra basta replicá-

lo conforme o documento. Se a implementação contiver algum erro, podemos implementar

novas  versões  e  realizar  um rastreamento de  qual  versão foi  utilizada  em cada massa de

dados.  Além disso,  a  documentação  é  a  prova  de  que  a  organização  tem processos  bem

estabelecidos de verificação e satisfaz aos requisitos de qualidade.

7. DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Para destacar a diferença de eficácia do processo atual de verificação de dados em

relação ao processo automatizado proposto, usamos três regras de negócio. A primeira é a

obrigatoriedade da validade das geometrias de espaço aéreo. A segunda diz que os valores de

elevação de cabeceira de pista não podem ser maiores que a elevação do próprio aeródromo

no qual a pista está localizada. E a terceira diz que os aeródromos devem estar localizados

dentro da área continental do Brasil pois, o escopo é o cenário nacional.

7.1 VALIDADE DAS GEOMETRIAS DE ESPAÇO AÉREO OBRIGATÓRIA

A principal desvantagem do processo atual de verificação das geometrias do espaço

aéreo é que,  cada vez que um dos registros da tabela  sofrer  uma mudança no campo da

geometria, deve ser realizada uma verificação. Na figura 4 podemos observar num trecho da

publicação  AIP Brasil,  como  é  feita  a  descrição  textual  de  um  espaço  aéreo.  É  muito

complexo  determinar,  usando  a  descrição  textual  se  o  polígono  é  válido  ou  não.  Seria

necessário para cada verificação, plotar todos os pontos num mapa, o que é tem alta chance de

ocorrência de falha humana.
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Figura 4 - Exemplo de descrição textual de espaço aéreo no AIP Brasil.

Fonte: DECEA, 2018

Já,  usando  um  processo  automatizado  de  validação,  todos  os  registros  são

verificados e todas as ocorrências de erro podem ser evidenciadas em segundos.

Na  tabela  2,  a  regra  de  negócio  que  será  usada  no  exemplo  está  devidamente

documentada como na proposta.

Identificador Verificação 01 – validade da geometria de espaço aéreo

Versão V1

Regra Os polígonos que definem os limites laterais de um espaço aéreo
devem  ser  válidos  do  ponto  de  vista  topológico,  isto  é,  não
compõem geometrias complexas pela intersecção de arestas, não
são nulos e não são anéis abertos.

Referência SANTOS, Jorge; Regras topológicas para verificar a validade
da geometria. 2015.

Tipo Regras topológicas.

Entradas registros da tabela “Airspace” contendo o atributo “geom”, que
guarda uma geometria.

Resultado esperado Relação  dos  registros  que  contenham  no  atributo  “geom”
polígonos inválidos.

Necessidades  de
ambiente

QGIS  desktop, postgreSQL, Postgis, tabela airspace carregada
na base de dados, conexão do QGIS com o banco de dados para
visualizar o resultado.
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Implementação CREATE OR REPLACE VIEW amdt_atual.airspace_invalid AS
select * from amdt_atual.airspace where st_isvalid(geom) = 'f';

Tabela 2 – Registro da verificação de regra Verificação 01

Fonte: autoria própria

Utilizando a função count, observamos que há 782 registros na tabela ‘Airspace’ a

serem verificados. Esse é o número de registros submetidos ao processo.

Foi  utilizada  na  implementação,  a  função  st_isvalid()  da  extensão  geográfica

Postgis, do  SGBD PostgreSQL, para recuperar os registro contendo desenhos de geometria

inválido na coluna geom. Podemos observar, na figura 5, o resultado da consulta de validação

que retornou três ocorrências. A consulta foi transformada em view do banco de dados para

poder  ser exibida no SIG(Sistema de Informação Geográfica)  QGIS. O QGIS provê uma

interface gráfica mais amigável ao usuário para que este possa encontrar as inconsistências

sem a necessidade de gerar um novo output pdf da publicação.

Figura 5 - Resultado da consulta de validação no PostgreSQL da Verificação 01

Fonte: autoria própria
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Figura 6 - Tela do QGIS com um dos erros encontrados na verificação 01

Fonte: autoria própria

Na  figura  6 há  um dos  polígonos  de  espaço  aéreo  encontrados  pelo  processo  de

validação apresentado no QGIS. É visível na tela uma das falhas de integridade topológica,

que é  a  presença  de geometrias  complexas  pela  intersecção de arestas,  marcada  com um

ponto.

7.2 VALORES DE ELEVAÇÃO DE CABECEIRAS DE PISTA NÃO PODEM SER 

      MAIORES QUE O VALOR DE ELEVAÇÃO DO RESPECTIVO AERÓDROMO.

De acordo com o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC (2017), a altitude

do ponto mais elevado na área de pouso é considerada como a elevação do aeródromo. Se a

altitude do aeródromo é a altitude do ponto mais elevado da área de pouso e a cabeceira é um

ponto que está contido na área de pouso, logo a altitude da cabeceira não pode ser maior que a

altitude  do  aeródromo.  A tabela  3,  documenta  a  regra  de  negócio  utilizada  na  solução

proposta.

Identificador Verificação 02 – avaliar as altitudes dos pontos da área de pouso
e cabeceira do aeródromo.

Versão V1

Regra Se a altitude do aeródromo é a altitude do ponto mais elevado da
área de pouso e a cabeceira é um ponto que está contido na área
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de pouso, logo a altitude da cabeceira não pode ser maior que a
altitude do aeródromo.

Referência  RN01, RBAC no 154 item 154.15 letra a subitens 22 e 37.

Tipo Aderência dos atributos à regra de negócio.

Entradas Registros das tabelas “runwaydirection”, “runway” e “airport”.

Resultado esperado Relação de registros da tabela “RunwayDirection” que possuem
elevação maior que seu aeródromo.

Necessidades  de
ambiente

Tabelas com versionamento para a mesma data de efetivação dos
dados e tabela “Runway” carregada na base.

Implementação Ver anexo 1

Tabela 3 – Registro da verificação 02

Fonte: autoria própria

A view descrita  pelo  código  no  anexo  1,  reúne  as  tabelas  de  aeródromo,  pista  e

cabeceira,  e  compara  os  valores  das  altitudes.  Para  fazer  que  a  comparação  seja  feita

corretamente, é feita antes uma compatibilização de unidades de medida. Por fim são exibidos

os resultados em que o valor de altitude de cabeceira é maior que o valor de altitude do

aeródromo.  São selecionados para o resultado os atributos  de chave primária  das tabelas,

dados que identificam aeródromos, pistas e cabeceiras e os valores das altitudes e unidades de

medida. Com esses atributos é possível analisar a causa dos erros e localizar os registros com

erros para que sejam corrigidos.

Na figura 7 é possível visualizar um dos vinte e dois erros encontrados. Na tela do

QGIS que mostra os atributos do registro encontrado observamos que a elevação da cabeceira

é 650.44 metros enquanto a elevação do aeródromo é 650 metros, contrariando assim a regra.

Nesta verificação fica nítida a eficiência da verificação automatizada que, apesar de

poder ser feita de modo tradicional na publicação, seria muito demorada.
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Figura 7 - Tela do QGIS com erros encontrados na verificação 02

Fonte: autoria própria

           7.3 AERÓDROMOS DEVEM ESTAR LOCALIZADOS NA ÁREA CONTINENTAL

DO PAÍS.

Como estamos trabalhando com dados do Brasil, nesta última verificação definiremos

como nosso espaço amostral todos os pontos contidos no polígono que representa a área do

Brasil. É de se esperar que alguns falsos positivos se apresentem, como por exemplo os dados

de uma plataforma de petróleo localizada em alto mar. O teste realizado foi registrado na

tabela 4 de forma detalhada porém de fácil interpretação.

Identificador Verificação 03 – avalia se os aeródromos se localizam fora da
área continental do país.

Versão V1

Regra Os pontos  da  tabela  devem estar  contidos  nos  polígonos  que
representam a área do Brasil.

Referência Esta regra se deve aos escopos dos nossos dados.

Tipo Integridade Espacial

Entradas Atributos “Latitude” e “Longitude” da tabela  “airport”

Resultado esperado Relação de registros da tabela “airport” que tenham geometria
localizda fora do território continental do Brasil.

Necessidades  de Camadas vetorial “BCIM_Pais_A” do IBGE carregada na base;
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ambiente

Implementação Ver anexo 2

Tabela 4 – Registro da verificação 03

Fonte: autoria própria

A view descrita pelo código no anexo 2 usa a função ‘tcc_pontos_fora_poligono’, no

código do anexo 3, para testar se os pontos da tabela de aeródromo se localizam fora do

polígono  referente  ao  território  brasileiro  e  retornar  a  lista  com as  chaves  primárias  dos

registros encontrados. Depois seleciona os registros da tabela de aeródromo em que a chave

primária esteja contida na lista retornada pela função. Todos os atributos da tabela aeródromo

são exibidos.

Na  figura  8  podemos  observar  os  pontos  vermelhos  representando  os  aeródromos

retornados na  consulta  que  tem coordenadas  fora do território brasileiro.  Realizando uma

rápida  análise  é  possível  reconhecer  que  os  pontos  mais  a  direita  estão  no  oceano,

provavelmente são plataformas de petróleo. Já os pontos mais a esquerda, sobre a área verde,

estão sobre o território de outros países, isto é, de acordo com o nosso escopo estão errados.

Fazendo  a  análise  visual,  é  muito  mais  fácil  reconhecer  os  possíveis  erros.  Fica

evidente  que  esse  método  é  muito  mais  eficaz  na  detecção  de  erros  que  a  leitura  de

coordenadas escritas na publicação.

Figura 8 - Tela do QGIS com erros encontrados na verificação 03

Fonte: autoria própria
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8. CONCLUSÃO

As Informações Aeronáuticas tem um papel importantíssimo na realização de voos,

tanto  comerciais  quanto  da  aviação  geral.  No  cenário  da  aviação,  mais  que  em  outros

cenários, a informação correta é indispensável para a manutenção da segurança, regularidade

e eficiência das operações. Como a demanda por voos no mundo globalizado é crescente, para

resguardar a segurança é necessário inspecionar e revisar cada vez mais informação. Levando

em consideração  que  os  dados  aeronáuticos  são  georreferenciados,  verificar  uma  grande

quantidade de informação com inspeções do produto final pode não garantir a alta qualidade

requisitada por essa área tão crítica pois a eficácia fica condicionada à experiência e atenção

de muitas pessoas. Como alternativa se pode usar uma abordagem de verificação dos dados de

entrada em vez de inspecionar as publicações aeronáuticas provenientes deles. Além disso,

para alcançar maior eficácia, é melhor que se adote processos mais objetivos e com menos

interação humana.

Como  proposta  para  resolver  essas  questões  foi  desenvolvido  um  método  de

verificação automatizada de dados espaciais. O método desenvolvido independe da atenção

humana para a inspeção,  e como foi demonstrado no trabalho traz resultados muito mais

rápidos  e  precisos,  pois  mostra  as  falhas  de  uma  maneira  visual,  traz  rastreabilidade  ao

processo além de verificar um grande volume de informação de uma só vez.

Com  todas  essas  vantagens,  percebemos  que  a  introdução  deste  método  trará

melhorias ao processo de confecção das Publicações Aeronáuticas e um enorme ganho para a

aviação.
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