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Resumo. Neste trabalho foi desenvolvido um estudo da capacidade do transporte aéreo brasileiro para o período da Copa de 

2014. O estudo foi feito analisando-se o fluxo atual de aeronaves para cada aeroporto das possíveis cidades-sede e a partir dos 
dados de histórico de demanda foi feita uma previsão de fluxo para o período da Copa. Fez-se também um levantamento da atual 
capacidade de pátio dos aeroportos em questão e, a partir dos dados obtidos foram sugeridas algumas soluções para o aumento da 
capacidade. 
 

Palavras chave: Capacidade – Demanda de Transporte Aéreo - Aeroportos Brasileiros 

 

1. Introdução  
 

A situação aeroportuária no Brasil tem chamado bastante atenção pelo número de crises que vem passando. É bem 

comum notícias de grandes atrasos, aeroportos lotados e a incapacidade de atender à demanda atual de passageiros, 

tornando questionável cada vez mais a capacidade da infra-estrutura dos aeroportos e das companhias aéreas de operar 

com a demanda atual. 

Atualmente, a situação já é bastante complicada e a previsão é que esta demanda de tráfego ainda aumente bastante. 

Acrescentando a todas as complicações atuais e projeções de crescimento de demanda, temos também que incluir o 

grande pico de fluxo que será gerado em decorrência da Copa do Mundo de 2014.  

Com base neste crescimento da demanda que já está acontecendo e no pico de fluxo previsto devido à Copa, a 

proposta deste trabalho é o estudo de alguns dos principais aeroportos brasileiros. Pretende-se também contatar com a 
realidade atual da nossa infra-estrutura aeroportuária, buscar antecipar principais gargalos e, se possível, propor 

soluções que possam ser empreendidas para que a infra-estrutura de transporte aéreo se compatibilize com a 

movimentação esperada para o período do evento. 

 

2. Descrição de Conceitos Utilizados 
 

No estudo da capacidade de infra-estrutura dos aeroportos das possíveis cidades-sedes, faz-se necessário o 

conhecimento de alguns conceitos, apresentados a seguir. 

A capacidade de um aeroporto refere-se ao nível de serviço desejado, sendo possível então a definição de 

Capacidade Prática e Capacidade Máxima. A primeira refere-se a certa quantidade de operações, com um tempo 

razoável de espera e uma melhor comodidade para o passageiro. A segunda refere-se ao número máximo de operações 

que o aeroporto pode acomodar considerando demanda contínua, esta configuração, no entanto, tente a gerar 
congestionamento do tráfego e muitos atrasos.  

Na análise da hora-pico de um aeroporto, será utilizado o conceito de hora-pico como sendo a hora de maior fluxo 

de aeronaves previstas. 

A classificação das aeronaves será feita de acordo com o modela da FAA, que as define como sendo dos tipos A, B, 

C ou D, de acordo com as suas características estruturais. 

Uma das formas de analisar a capacidade de um aeroporto é a partir do seu índice MIX, definido por %(C+3D), ou 

seja, a partir das aeronaves que operam no aeroporto, observando que apenas as aeronaves maiores tem participação 

significativa no cálculo. 

Neste projeto também será discutido sobre a participação dos vôos não regulares no cálculo da demanda. O 

transporte aéreo não regular é caracterizado por ser uma atividade complementar do regular e submetido a uma 

regulamentação mínima necessária para proteção dos interesses dos usuários, compreendendo os vôos charter, taxi 
aéreo e a aviação geral. 
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 Para a análise baseada no pico de fluxo que ocorrerá devido à Copa, o estudo da capacidade foi feito 

considerando as seguintes cidades como possíveis locais de maior demanda no período: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 

Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Maceió. 

 

3. Metodologia  

 

Neste projeto, utilizou-se as informações disponíveis no Hotran, site da Infraero e Anac para a análise do problema. 

Na análise dos dados do Hotran, foi considerado o dia de maior fluxo como sendo sexta-feira. Com os dados de 

vôos para cada cidade, contruiu-se o gráfico vôos acumulados versus tempo e a hora com maior inclinação da reta 
tangente à curva representa a hora-pico do aeroporto em questão. 

Utilizando o histórico de demanda para o mês de Julho nos últimos quatro anos é possível ter uma perspectiva de 

crescimento para o ano de 2014 e com isso prever a capacidade de estacionamento de aeronaves para o período da 

Copa. 

Como o resultado obtido corresponde apenas aos vôos regulares, utilizou-se o relatório de Demanda na Hora Pico 

para os Aeroportos da Rede Infraero, que faz uma previsão a pequeno, médio e longo prazo, para determinar a 

capacidade total de pátio necessária e então comparar com a quantidade de posições de estacionamento que se tem 

atualmente. 

Para a análise da demanda para a Copa de 2014 foi suposta que não haveria um pico de fluxo devido ao evento. Foi 

considerado que o fluxo previsto historicamente será o que acontecerá durante a Copa. Esta consideração foi feita 

baseando-se em dados de Copas anteriores, que mostram que passageiros que viajariam normalmente neste período 
deixam de viajar, fazendo com que compense o aumento de turistas. 

 

4. Resultados Obtidos 

4.1. Demanda na Hora Pico 

 
Utilizando a metodologia descrita, pode-se contruir o gráfico de número de vôos acumulados versus tempo e a 

maior inclinação da reta tangente representa a hora pico. Pela análise dos gráficos obtidos e dados do Hotran 

encontram-se a quantidade de vôos na hora pico, respectivas aeronaves operantes e determinar o MIX de aeronaves 

neste horário. 

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 1. 

Os valores encontrados representam a demanda de vôos regulares de pico para cada aeroporto, sendo então 

utilizados para o dimensionamento da capacidade de pátio necessária para o período da Copa.  

 

Tab.1 – Horário-Pico dos Aeroportos em estudo e aeronaves operantes. 

Aeroporto Total No C No D %C %D MIX Hora Pico 

SBBE 5 5 0 100 0 100 13:20 - 14:20 

SBBR 20 20 0 100 0 100 09:50 - 10:50 

SBCF 10 10 0 100 0 100 09:00 - 10:00 

SBCT 8 8 0 100 0 100 09:30 - 10:30 

SBFZ 9 9 0 100 0 100 06:00 - 07:00 

SBGL 17 16 1 94 6 112 09:30 - 10:30 

SBGO 5 5 0 100 0 100 19:10 - 20:10 

SBGR 19 13 6 68 32 164 08:30 - 09:30 

SBMO 3 3 0 100 0 100 15:20 - 16:20 

SBPA 9 9 0 100 0 100 09:40 - 10:40 

SBRE 8 8 1 88 13 127 12:20 - 13:20 

SBSP 21 21 0 100 0 100 07:55 - 08:55 

SBSV 9 9 0 100 0 100 06:45 - 07:45 

 

2.2. Previsão de Tráfego Regular para 2014  

 

Para cálculo da capacidade de pátio necessária para atender à demanda em 2014 utilizou-se o histórico de vôos para 

cada aeroporto nos anos de 2005 a 2008 no mês de junho da Infraero e a previsão para o período da Copa foi obtida por 
extrapolação da curva. Para obter a quantidade de posições de paradas para cada classe de aeronaves pode-se utilizar a 

expressão a Equação 1. 
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xT V
NG

U                                                                                       (1) 

 
Onde, NG – Número de posições de parada, T – Tempo médio de ocupação da posição, V – Movimento máximo de 

aeronaves na hora pico e U – Constante que varia entre 0,6 e 0,8. 

Supondo-se um tempo médio de 40 minutos para as aeronaves e uma constante de 0,7 obtém-se a quantidade de 

posições mínimas necessárias. 

A Tabela 2 apresenta os valores de vôos totais no mês de junho, perspectiva para o ano de 2014 e taxa de 

crescimento entre os anos de 2008 e 2014. Na Tabela 3 encontra-se a quantidade de aeronaves previstas para o ano da 

Copa e respectivo número de posições de estacionamento previsto para os vôos regulares. 

Observa-se que para o aeroporto de Congonhas foi detectada uma diminuição do número de vôos. Para evitar uma 

tendência negativa o valor de 2008 foi repetido para 2014, considerando-se que houve uma estabilização do 

movimento. 

 

Tab.2 - Previsão de Demanda para 2014. 

Aeroporto 2005 2006 2007 2008 2014 
Taxa 

crescimento 

SBBE 19.323 21.225 22.698 23.007 30952 1,35 

SBBR 75.255 73.608 72.478 81.595 89152 1,09 

SBCF 18.031 25.946 28.257 33.692 63448 1,88 

SBCT 32.424 32.921 34.754 39.186 51402 1,31 

SBFZ 24.595 26.326 27.618 27.713 34542 1,25 

SBGL 56.018 58.826 68.011 76.298 117302 1,54 

SBGO 21.484 23.413 25.001 26.269 35996 1,37 

SBGR 89.281 90.342 107.063 113.887 168039 1,48 

SBMO 8.765 10.156 10.636 10.270 13703 1,33 

SBPA 32.438 32.996 38.877 40.848 59622 1,46 

SBRF 31.156 33.779 34.579 37.612 49400 1,31 

SBSP 127.705 132.743 122.890 106.378 106.378 1,00 

SBSV 45.299 52.545 53.957 56.201 77581 1,38 

 

Tab.3 - Previsão de aeronaves e posições de estacionamento para 2014. 

Aeroporto 2008 2014 

Aeronaves Aeronaves Posições de Estacion. 

Total No C No D No C No D No C No D 

SBBE 5 5 0 7 0 5 0 

SBBR 20 20 0 22 0 16 0 
SBCF 10 10 0 18 0 12 0 

SBCT 8 8 0 11 0 8 0 

SBFZ 9 9 0 12 0 9 0 

SBGL 17 16 1 25 2 18 2 

SBGO 5 5 0 7 0 6 0 

SBGR 19 13 6 19 10 14 12 

SBMO 3 3 0 5 0 4 0 

SBPA 9 9 0 14 0 11 0 

SBRE 8 8 1 9 2 7 3 

SBSP 21 21 0 21 0 16 0 

SBSV 9 9 0 13 0 10 0 

 

Os valores encontrados acima correspondem então à quantidade de posições de estacionamento necessárias para 

2014 para os vôos regulares. 

Para uma análise mais crítica dos resultados deve-se lembrar que a quantidade de vôos irregulares ainda é bem 

significativa quando comparada com a total. De acordo com o relatório da Demanda Detalhada dos Aeroportos 

Brasileiros da DAC de 2005, aeroportos brasileiros têm-se uma média de 44% de pousos e decolagens resultantes do 

mercado não regular. 
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4.3 Estacionamento de Aeronaves Total 

 

Para uma análise da demanda total (regular e não regular) para cada aeroporto, pode-se utilizar a previsão obtida no 

relatório da ANAC da Demanda na Hora Pico nos Aeroportos da Rede INFRAERO. 

O relatório dispõe de informações de previsão de demanda para os anos e 2010, 2015 e 2025. O valor previsto para 

o período da Copa de 2014 será suposto igual ao encontrado para 2015.  

Pode-se também encontrar a quantidade de posições de parada para cada aeroporto atualmente nos dados da 

Infraero. Observando-se que esses são valores de uma possível configuração de pátio, pois se tem disponível uma área 

de pátio e não posições completamente definidas e não modificáveis.  
Os valores de posições de estacionamento previsto pelo relatório da ANAC e atual encontram-se na Tabela 4, onde 

percebe-se que muitos dos aeroportos já necessita de modificações da sua capacidade. 

 

Tab.4 –Posições de estacionamento atualmente e previsto para 2014 

Aeroporto/ 
No Posições 

SBBE SBBR SBCF SBCT SBFZ SBGL SBGO SBGR SBMO SBPA SBRE SBSP SBSV 

Previsão 2014 17 33 13 25 13 32 21 33 27 15 19 50 15 

Atual 11 32 15 14 14 53 6 66 17 16 26 23 24 

 

4.4 - Considerações Finais 

 

Sabe-se que atualmente grande parte dos aeroportos já opera na sua capacidade limite ou perto da saturação. É 

então de grande preocupação a determinação de meios para aumentar a capacidade instalada de aeroportos. 

Atualmente já se encontra em andamento o planejamento e execução de várias obras para ampliação dos 

aeroportos. Um estudo mais detalhado poderia ser feito para analisar particularmente os casos de cada aeroporto, mas 

de um modo geral tem-se várias maneiras de aumentar essa capacidade instalada, sem necessariamente expandir o 

aeroporto. 

De um modo geral temos as seguintes maneiras de melhorar a eficiência do lado aéreo: 

o Construção de saídas rápidas (minimizar tempo de ocupação da pista) 
o Construção de novas pistas 

o Construção de um novo estacionamento de aeronaves 

o Diminuição dos atrasos 

o Desestímulo a pernoites de aeronaves ou longos períodos de permanência no pátio. 

o Processamento de aeronaves em menores tempos  

o Estimulo a vôos fora do horário de pico 

o Composição da frota e desempenho dos tipos de aeronaves 

o Aeronaves melhores equipadas com instrumentos de aproximação 

o Melhora das condições de operação na condição VFR e IFR - investimento em instrumentos de pista, 

aeronaves e experiência do piloto. 

 

5. Conclusão 

 

Com o objetivo de analisar a capacidade dos aeroportos das principais cidades brasileiras para que sejam capazes 

de operar com a já crescente demanda e o pico de fluxo que ocorrerá devido à Copa de 2014, foram analisados os vôos 

previstos para identificação do horário-pico e ver quais classes e quantidade de aeronaves naquele momento, 
quantidades de vôos totais na hora pico, respectiva necessidade de pátio e comparação com a capacidade atual. 

Pode-se perceber uma grande diferença entre a previsão de demanda considerando-se apenas os vôos regulares e 

considerando todos os vôos, confirmando que mesmo representando uma pequena quantidade de passageiros 

transportados, a aviação não regular representa uma porcentagem bastante significativa quando analisa-se o lado aéreo. 

O pátio de estacionamento de aeronaves ainda é um ponto crítico no aumento da capacidade dos aeroportos, 

principalmente para aqueles que não tem possibilidade de expansão e criação de um novo pátio. Entretanto, existem 

várias sugestões de como melhorar a eficiência do aeroporto sem necessariamente expandi-lo. Estas sugestões podem 

ser bastante eficientes para atenuar a situação critica em que se encontram os aeroportos brasileiros atualmente. 

Pode-se concluir que o estudo foi bem sucedido quanto à analise da situação dos aeroportos para a Copa de 2014 

pois foi possível fazer uma avaliação do lado aéreo destes aeroportos para o período da Copa, comparando com a 

estrutura atual e prevendo possíveis soluções de melhorias. 
Uma analise mais detalhada poderia ter sido feita se fosse estudado cada aeroporto individualmente, com detalhes 

de configurações do terreno possível de expansão, configuração de todo aeroporto com seus componentes e com dados 

históricos mais completos e atuais.  
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