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RESUMO 

  

A importância do setor aéreo no desenvolvimento de um país nos remete a necessidade 

da realização de estudos sobre gerenciamento de aeroportos, visando auxiliar o processo 

de tomada de decisões. No Brasil, o crescimento da demanda de passageiros é motivo 

de investimentos com intuito de equilibrar a capacidade de um aeroporto com a 

demanda aérea. Diante disso, o trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo em 

Dinâmica dos Sistemas capaz de auxiliar a gestão aeroportuária brasileira no 

dimensionamento dos subsistemas de um aeroporto (Terminal de Passageiros, Pista e 

Pátio). A metodologia do trabalho consistiu nas etapas de definição do problema, 

formulação da hipótese dinâmica, construção do modelo de simulação, validação e 

experimentos. Por fim, analisou a situação de cada subsistema em treze aeroportos 

brasileiros nos cenários atual, mais provável e otimista para a demanda aérea de 

passageiros.   

 

Palavras-chave: Aeroportos. Dinâmica de Sistemas. Gestão da Capacidade. Demanda 

de Passageiros.  
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ABSTRACT 

 

The importance of the airport sector in the development of a country refers to the 

need for studies on management of airports, to aid the process of decision making. 

In Brazil, growth in passenger demand is why investments in order to balance the 

capacity of an airport with air demand. Thus, the study aims to develop a model for 

Dynamic Systems able to assist airport management in Brazilian sizing subsystems 

an airport (Passenger Terminal, Runway and Patio). The methodology of this work 

consists in the steps of defining the problem, formulating the hypothesis dynamic 

building simulation model, and validation experiments. Finally, we examined the 

status of each subsystem in thirteen Brazilian airports in scenarios current, most 

likely and optimistic for air passenger demand.  

 

Keywords: Airports. System Dynamics. Capacity Management. Passenger demand. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde a sua criação os meios de transporte se tornaram essenciais para o 

deslocamento de pessoas e objetos, se associando diretamente com o crescimento 

econômico das nações. Diante das condições de rapidez no deslocamento das pessoas e 

das cargas, e da relação custo/benefício, se comparado com outros tipos de transporte, o 

transporte aéreo se popularizou no Brasil. Com o crescimento do setor aéreo, 

influenciado por diversos fatores, a administração dos aeroportos e das companhias 

aéreas se tornou um dos principais desafios para o desenvolvimento brasileiro, 

conforme demonstrado a seguir. 

“Os aeroportos são organizações com características específicas em termos 

comerciais, de segurança, logística e infraestrutura básica para o desenvolvimento 

regional” (FERNANDES; PACHECO, 2010, p. 552). Diante dessas características, o 

governo e os analistas setoriais tratam o transporte aéreo como um setor estratégico. 

Salgado, Vassalo e Oliveira (2010) qualificam o setor no Brasil pelas seguintes 

características: inserção internacional do país, integração e desenvolvimento regional, 

posição no Mercosul e América Latina, importância na economia, impactos no 

crescimento econômico, interação com a indústria aeronáutica nacional, qualificação da 

mão-de-obra e geração de investimentos.  

Os principais aeroportos do Brasil são administrados por uma empresa pública 

nacional sediada em Brasília e com atuação em todos os Estados brasileiros chamada 

Infraero. Segundo a Infraero (2013), a própria é responsável por aproximadamente 97% 

do movimento do transporte aéreo regular do país e operam com 100% da carga aérea 

importada, ainda conta com uma força de trabalho de aproximadamente 36.800 

profissionais, sendo 13.500 empregados concursados e 23.300 terceirizados. 

A missão da Infraero compreende: “Prover infraestrutura e serviços 

aeroportuários e de navegação aérea, contribuindo para a integração nacional e o 

desenvolvimento sustentável do país”. Com essa missão e a ocorrência de atrasos, 

cancelamentos e problemas no controle de voos nos principais aeroportos brasileiros 

nos últimos anos, o setor aéreo brasileiro apresenta como principais desafios “a 

expansão célere da infraestrutura aeroportuária; o aumento da capacidade de geração de 

caixa; e a garantia de níveis adequados de serviços” (MCKINSEY & COMPANY, 

2010).  
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A partir de 2011, a própria Infraero iniciou o processo de concessão de 

aeroportos pelo Brasil. A concessão de aeroportos segue os princípios da Lei de 

Licitações e prevê a administração de determinado aeroporto por empresa privada ou 

grupo de empresas (concessionária), cujo capital acionário será de 51% para assumir as 

respectivas operações do mesmo. Assim, a concessão dos aeroportos brasileiros, à 

medida que ocorre, envolve a administração da unidade almejando melhor infraestrutura 

e qualidade dos serviços aeroportuários.   

Em 2012, a Infraero contabilizou mais de 3 milhões de pousos e decolagens de 

aeronaves nacionais e estrangeiras, transportando 191,6 milhões de passageiros, e 

1.404,2 mil toneladas processados nos Terminais de Logística de Carga. Tais números 

representam crescimento acumulado no número de aeronaves, de passageiros e de carga 

aérea transportada de, respectivamente, 70,4%, 169% e 15,6% entre os anos de 2003 e 

2012. A comparação dos dados da Infraero nesse período mostra que “o setor de 

aviação civil tem diante de si o desafio de superar obstáculos decorrentes de seu 

vigoroso crescimento na última década” (MCKINSEY & COMPANY, 2010).  

O crescimento do setor aéreo brasileiro aliado à realização de eventos mundiais, 

como Copa do Mundo em 2014 e os jogos Olímpicos em 2016, no país reforçou a 

necessidade de investimentos para aumentar a capacidade dos aeroportos brasileiros. 

Neste sentido, o TCU (2012) aponta que cerca de 6,5 bilhões de reais já estão sendo 

aplicados em obras nos aeroportos das cidades sede da Copa do Mundo de 2014, 

antecipando investimentos necessários mesmo sem a realização dos eventos nacionais 

citados. 

A Mckinsey & Company (2010) afirma que até 2030, dado o crescimento 

projetado para o setor aéreo brasileiro, serão necessários investimentos para aumentar a 

capacidade atual em 2,4 vezes, ou seja, aumentar a capacidade de 130 milhões para 310 

milhões de passageiros por ano.  

Apenas em 2011 a Infraero realizou o investimento recorde de R$ 1,1 bilhão 

para garantir o encaminhamento de processos relativos à contratação de obras e finalizar 

o que já havia sido contratado em anos anteriores, no que se refere à ampliação e 

modernização da infraestrutura aeroportuária, assim como a melhoria dos serviços 

prestados. 

“No ambiente brasileiro, a economia brasileira tem sustentado o crescimento do 

seu PIB nos últimos anos, milhões de brasileiros têm ingressado na chamada classe 
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social C, aumento do poder aquisitivo e do poder de consumo. Paralelamente, o setor 

aéreo registra aumento no número de passageiros” (MARCOS; FERREIRA, 2012). 

Os estudos realizados nos trabalhos de Lin e Hong (2006); Marazzo, Scherre e 

Fernandes (2010) mostram que o crescimento econômico de uma região é um dos 

fatores que influenciam a demanda do setor aéreo, implicando diretamente no 

desempenho operacional dos aeroportos. Além do crescimento econômico, Holloway 

(2003) menciona a tarifa aérea como fator influenciador da demanda e Suryani et al. 

(2010) classificam os fatores que afetam a demanda do setor aeroportuário em fatores 

internos (por exemplo, tarifa aérea) e fatores externos (como população e crescimento 

econômico).  

O contexto do cenário aéreo brasileiro com sua forte tendência de crescimento 

remete a preocupações em que a demanda pode ultrapassar a capacidade dos aeroportos 

e do sistema de controle de tráfego aéreo. Nesse cenário, Ashford, Mumayiz e Wright 

(2011) alertam para o surgimento de grandes inconvenientes, tais como altos custos, 

queda na qualidade do serviço, e preocupações com a diminuição da segurança.  

A partir disso, monitorar o desempenho do setor, bem como de suas unidades, 

torna-se essencial para as empresas administradoras visando o desenvolvimento 

sustentável do seu país. Entre as melhores maneiras de aperfeiçoar o desempenho do 

setor apresentam-se as ações de acompanhamento da capacidade compatíveis com a 

demanda. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO DO TRABALHO  

 

Diante do exposto na seção anterior, pode-se afirmar que a relação capacidade 

aeroportuária e demanda consiste em uma das maiores preocupações no gerenciamento 

de aeroportos no Brasil. A perspectiva de avaliar a capacidade dos aeroportos brasileiros 

no médio e longo prazo motiva-se na colaboração com o setor aéreo e nas suas 

implicações no desenvolvimento do país, ainda reforça-se na carência de estudos 

realizados com tal interesse, conforme apresentado a seguir.  

Ao analisar a literatura disponível sobre gestão de aeroportos, os métodos mais 

utilizados são os seguintes: Análise Envoltória de Dados (ver Pacheco e Fernandes, 

2003), Lógica fuzzy (Kuo e Liang, 2011), Modelos Estatísticos (ver Correia, 

Wirasinghe e Barros, 2008), Dinâmica de Sistemas (ver Manataki e Zógrafos, 2009), 
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Programação Linear (ver Hsu e Chao, 2005), Electre (ver Mello et al., 2005) e Rede de 

Bayes (ver Assaf, Gillen e Barros, 2012).  

Em linhas gerais, os estudos realizados com o tema gestão de aeroportos 

apresentam dois tipos: qualitativas e quantitativas. As pesquisas qualitativas, 

prioritariamente, realizam análises comparativas entre os aeroportos ou realizam um 

histórico e projetam os desafios do setor. Enquanto as pesquisas quantitativas focam no 

desenvolvimento de métodos de avaliação de desempenho operacional e financeiro de 

um determinado grupo de aeroportos, em estudos sobre a qualidade do serviço 

utilizando diferentes abordagens para atingir os seus objetivos, em relações estatísticas 

sobre variáveis do setor aéreo, e avaliações da configuração física de um aeroporto.  

As secções 2.4 e 2.5 apresentam uma breve explicação sobre os trabalhos que 

utilizam métodos quantitativos em pesquisas na gestão de aeroportos, servindo como 

base para a escolha do método de pesquisa utilizado e para a abordagem adotada neste 

trabalho. Entre os trabalhos relacionados sobre o tema, principalmente no Brasil não se 

considera a perspectiva de planejamento de longo prazo e a influência dos investimentos 

realizados na capacidade dos aeroportos, conforme destacado a seguir. 

“Os modelos quantitativos propostos de análise de gestão de aeroportos não 

apresentaram uma proposta para avaliar tais perspectivas de crescimento a longo prazo, 

confrontando, por exemplo, a projeção da demanda com a capacidade instalada, são 

limitados a determinados recortes temporais, não fazem projeções futuras” (MARCOS; 

FERREIRA, 2012).  

Dessa forma, o uso de modelos baseados em Dinâmica de Sistemas podem 

agregar valor na análise do setor aeroportuário brasileiro, segundo Lyneis (2000), pelos 

seguintes motivos: (1) fornece previsões mais confiáveis de curto e médio prazo do que 

as tendências dos modelos estatísticos e, portanto, leva a melhores decisões; (2) fornece 

um meio de compreender as causas do comportamento da indústria, e, as mudanças na 

estrutura da indústria funcionam como parte de um de alerta precoce ou em curso do 

sistema de aprendizagem; (3) modelos de dinâmica de sistemas permitem a 

determinação de cenários razoáveis como entradas para as decisões e políticas.  

Com a Dinâmica de Sistemas é possível a “construção de um modelo 

quantitativo de simulação que permitirá explorar as consequências de determinadas 

decisões, ajudando a explicitar e quantificar as diferentes necessidades de recursos, 

investigar a consistência dos pressupostos norteadores do projeto e também identificar 
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as necessidades de informação que definirão todos os procedimentos” (MARCOS; 

FERREIRA, 2012). 

A realização de um estudo com as características citadas, mesmo tendo um 

caráter macro e não realizando análises detalhadas sobre todos os setores de um 

aeroporto e suas respectivas funções, é capaz de colaborar com as tomadas de decisões 

dos administradores aeroportuários, auxiliar na diminuição de gargalos, avaliar a 

capacidade instalada, avaliar o resultado dos investimentos realizados, além de servir 

como uma ferramenta de análise de cenários do setor em questão. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Diante da importância dos aeroportos no desenvolvimento do país, gerir a 

capacidade aeroportuária é um dos desafios do setor para evitar restrições na demanda e 

para garantir o funcionamento pleno das suas unidades. Portanto, a questão norteadora 

de pesquisa do presente trabalho consiste em: 

Considerando os investimentos de aumento da capacidade aeroportuária, a 

capacidade instalada nos aeroportos brasileiros será suficiente para atender a demanda 

no longo prazo?  

  

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Desenvolver um modelo em Dinâmica dos Sistemas para auxiliar a gestão da 

capacidade dos aeroportos brasileiros na hora-pico.  

  

1.3.2 Objetivos específicos 

� Analisar a dinâmica do setor aéreo, especialmente no que diz respeito à 

capacidade dos aeroportos e os fatores que a influenciam. 

� Elaborar um modelo de simulação usando Dinâmica de Sistemas para o contexto 

do setor aéreo brasileiro; 

� Validar o modelo desenvolvido; 

� Avaliar cenários de configurações futuras sobre os aeroportos estudados. 

� Descrever a situação dos aeroportos brasileiros estudados.  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em sete (7) capítulos da seguinte forma: 

� Capítulo 1 apresenta a contextualização do problema de pesquisa, mencionando 

os desafios para o setor aéreo brasileiro, justificativa, problema de pesquisa e os 

objetivos do trabalho; 

� No Capítulo 2 aborda conceitos sobre os aeroportos e sua respectiva gestão, com 

breve explicação sobre os conceitos de capacidade e demanda, descreve o 

contexto do setor aéreo brasileiro, e os trabalhos relacionados com o tema e 

respectiva análise dos mesmos; 

� Já no terceiro capítulo dedica-se a explicar os conceitos relacionado a Dinâmica 

de Sistemas, o método empregado para realização dessa pesquisa; 

� No Capítulo 4 apresenta as etapas empregadas para a construção deste trabalho;  

� O Capítulo 5 apresenta a construção e validação do modelo; 

� Já o Capítulo 6 realiza a análise de cenários com o modelo desenvolvido no 

capítulo anterior; e 

� Por fim, o Capítulo 7 apresentam-se as considerações finais e as sugestões para 

trabalhos futuros sobre o tema. 

 

Figura 1 – Estrutura do Trabalho 
Fonte: Autoria Própria (2013) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A elaboração de um modelo em Dinâmica de Sistemas para o setor aeroportuário 

envolve a capacidade instalada e a demanda dos passageiros requer também 

conhecimento básico sobre o funcionamento dos aeroportos. O capítulo objetiva 

apresentar o contexto desse trabalho e, ainda, as pesquisas realizadas no meio 

acadêmico sobre o tema gestão de aeroportos.  

A gestão de aeroportos trata da complexidade em promover o funcionamento 

adequado de um aeroporto. Diante do desafio do crescimento da demanda aeroportuária, 

um dos principais fatores a serem gerenciado nos aeroportos diz respeito ao equilíbrio 

entre a capacidade e a demanda. 

O conceito de sistema está relacionado ao “conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado 

objetivo e efetuam determinada função” (OLIVEIRA, 2002). Dessa maneira qualquer 

atividade que apresente características de interação pode ser considerada um sistema, 

esse que é constituído por subsistemas e seus componentes.   

Um aeroporto pode ser tratado como um sistema com atividades relacionadas à 

movimentação de passageiros, aeronaves e cargas e, ainda, como um sistema que 

apresenta interação entre os componentes do lado aéreo e do lado terrestre. 

O pleno funcionamento do sistema em questão implica em atendimento da 

demanda de passageiros, de aeronaves e de cargas nos aeroportos, partindo da ideia que 

a capacidade instalada para atender essas demandas é suficiente.  

Este capítulo apresenta inicialmente conceitos sobre gestão da capacidade e da 

demanda, seguido por explicações sobre o funcionamento dos aeroportos e, 

posteriormente, expõe o gerenciamento e situação dos aeroportos brasileiros. Por fim, 

apresenta os trabalhos relacionados ao tema gestão de aeroportos e os métodos 

utilizados.  

 

2.1 GESTÃO DA CAPACIDADE E DA DEMANDA  

 

O planejamento e controle da capacidade aliado a eficiente previsão da demanda 

são essenciais numa organização permitindo a obtenção de vantagens competitivas e 

resultados favoráveis, como apontam Moreira (2008); Slack, Chambers e Johnston 

(2007).  
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A capacidade de produção se apresenta como estratégica para qualquer 

organização, uma vez que considera o planejamento. A importância da capacidade da 

produção, conforme Gaither e Frazier (2002), relaciona-se com: (i) os altos 

investimentos de capital em instalações, maquinário, tecnologia, prédios e manufatura e 

as organizações terão que manter o negócio com base nos resultados obtidos destes 

investimentos; (ii) as estratégias de longo prazo serem incorporadas aos planos de 

instalações e assuntos essenciais das organizações, como a definição de linhas de 

produtos a serem produzidos, mercados a serem explorados e tecnologias empregadas; 

(iii) a eficiência operacional que as organizações deverão apresentar, como custos de 

manutenção e economia de escala, e isto representa um fator-chave para a 

competitividade no mercado; e (iv) a possibilidade da capacidade de produção se tornar 

uma restrição para determinado produto em curto prazo. 

Definida como “máximo nível de atividade de valor adicionado em determinado 

período de tempo” (SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2007), a capacidade deve 

ser determinada com objetivo de atender toda a demanda existente. A principal maneira 

de medir a capacidade é através do volume de produção ou serviço. Por exemplo, a 

capacidade dos terminais de embarque de um aeroporto e das aeronaves são medidas 

pelo número de passageiros.  

Quando uma operação atua abaixo da sua capacidade máxima e em um ritmo 

diferente das operações antecessoras apresenta-se uma restrição da capacidade. Em uma 

organização é essencial reduzir os efeitos dessa restrição para garantir vantagens nos 

desempenho da produção. 

Para obter melhor aproveitamento e/ou aumentar a capacidade é necessário 

alterar os seus fatores determinantes. Segundo Moreira (2008), a capacidade é 

influenciada, essencialmente, pelos seguintes fatores: (i) instalações; (ii) composição 

dos produtos ou serviços; (iii) o projeto do processo; (iv) fatores humanos; (v) fatores 

operacionais; (vi) fatores externos. 

A partir das alterações nos fatores que influenciam a capacidade, a organização 

pode obter melhores resultados nos custos, nas receitas, no capital de giro, na qualidade, 

na velocidade de resposta ao mercado, na confiabilidade e na flexibilidade, como 

indicam Slack, Chambers e Johnston (2007). A importância das decisões sobre 

capacidade apresenta como razões, segundo Moreira (2008), um impacto potencial 

sobre a habilidade da empresa em atender a demanda futura, pois a capacidade 

planejada dá o limite de atendimento possível; a relação entre capacidade e custos 
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operacionais, se tal relação igualar não haverá excesso de custos; e o alto custo inicial 

que se segue às decisões sobre capacidade.  

Diante disso, a adequação da capacidade com a demanda é uma medida 

essencial para as organizações que visam melhores resultados e satisfatórios índices de 

desempenho operacional e financeiro.  

No que diz respeito à demanda, Holloway (2008) a define como a quantidade de 

um produto que os consumidores estão dispostos a comprar por um determinado preço 

ao longo de certo período de tempo.  

A necessidade de prever a demanda, utilizando métodos qualitativos ou 

matemáticos, objetiva adequar a capacidade da organização para atender a quantidade 

de produtos requeridos ou usuários do serviço. Entanto, a maioria dos métodos de 

previsão considera o comportamento do passado como base para comportamento futuro 

e as chances de erro não devem ser desprezadas, conforme defende Moreira (2008).   

Slack, Chambers e Johnston (2007) defendem que a demanda deve ser expressa 

em termos úteis para o planejamento e controle de capacidade; ser tão exata quanto 

possível; e dar uma indicação da incerteza relativa. 

A previsibilidade da demanda está condicionada a diversos fatores, tais fatores 

são particulares de cada tipo de produto ou serviço prestado. De acordo com os fatores 

que influenciam a demanda, segundo Slack, Chambers e Johnston (2007), pode-se 

classificar em: demanda dependente – demanda previsível pela dependência a fatores 

conhecidos – e demanda independente – demanda relacionada com fatores aleatórios. 

Exemplificando, a demanda de passageiros em um voo é dependente da quantidade de 

assentos disponíveis na aeronave, enquanto a demanda de passageiros em uma 

companhia aérea é independente, uma vez que pode estar relacionada a tarifa aérea e 

horários de voos, por exemplo. 

Diante do comportamento da demanda, as organizações definem políticas de 

capacidade para acompanhar as suas variações. Entre essas políticas alternativas 

apresentam-se: política de capacidade constante, política de acompanhamento da 

demanda e gestão da demanda.  

A política de capacidade constante, como o próprio nome indica, apresenta uma 

capacidade de processamento estabelecida durante todo o período planejado. Sem 

considerar variações na previsão da demanda, a organização considera que somente irá 

receber clientes e usuários até a sua capacidade instalada. Entretanto, tal política é 

desvantajosa ao criar altos níveis de subutilização da capacidade.  
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“Níveis de subutilização muito altos podem tornar proibitivamente dispendiosas 

as políticas de capacidade constante em muitas operações de serviços, mas podem ser 

consideradas adequadas quando os custos de oportunidade de vendas individuais são 

muito altos” (SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2007). 

A alternativa de capacidade constante é interessante para atingir os objetivos de 

padrões de emprego estáveis e alta utilização do processo. Em serviços, a utilização da 

política de capacidade constante, utilizada puramente numa organização, não se 

apresenta como ideal por envolver “o funcionamento da operação em um nível 

uniformemente alto de disponibilidade de capacidade” (SLACK, CHAMBERS E 

JOHNSTON, 2007).  

A política de acompanhamento da demanda sugere ajustar a capacidade de 

acordo com as variações da demanda prevista, como sugere Slack, Chambers e Johnston 

(2007). Com intuito de reduzir ou eliminar estoque de produtos, para acompanhar a 

demanda são utilizadas horas extras e variações no tamanho da equipe de trabalho.  

O gerenciamento da demanda é a política mais utilizada pelas organizações no 

que diz respeito à capacidade. O objetivo dessa política é buscar a uniformização da 

demanda, evitando grandes diferenças entre os períodos. Assim, é necessário 

“identificar e avaliar os benefícios da gestão da demanda e assegurar que mudanças 

resultantes na demanda sejam satisfatoriamente atendidas pelo sistema de produção” 

(SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2007). Entre os mecanismos utilizados para 

gerenciar a demanda estão alterações no preço e utilização de produtos ou serviços 

substitutos e complementares.  

Apresentadas as políticas de capacidade, resumidamente, em sua teoria com 

vantagens e desvantagens que dependem do tipo de organização, dos objetivos de 

desempenho prioritários e os produtos (bens ou serviços) relacionados. Conforme Slack, 

Chambers e Johnston (2007), as organizações na prática utilizam combinações dessas 

políticas para competir e/ou obter melhores desempenhos operacionais e estratégicos. 

 

2.2 AEROPORTOS  

 

 Os aeroportos, com suas funções básicas de transportar cargas e pessoas, 

apresentam-se como um sistema possuindo macro-operações no lado aéreo e no lado 

terrestre. Cada operação pode ser subdividida em outras operações com processos 
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essenciais para o seu funcionamento e são decisivos na definição da capacidade, 

qualidade e confiabilidade da unidade aeroportuária.  

No entendimento de Reynolds-Feighan e Button (1999), as funções básicas de 

um aeroporto são de proporcionar o acesso de aeronaves no espaço aéreo nacional, para 

permitir fácil intercâmbio entre as aeronaves e facilitar a consolidação de tráfego. Para 

desempenhar estas funções é necessário que um aeroporto possua elementos básicos de 

infraestrutura, tais como pista de pouso, decolagem e recursos em solo para os 

passageiros ou carga.  

Honrojeff et al. (2010) tratam um aeroporto como um sistema com seus 

respectivos componentes e apresentam os fluxos, de pessoas e aeronaves, existentes 

entre os seus componentes. Na Figura 2, o fluxo de passageiros ocorre no chamado lado 

terrestre do aeroporto, enquanto no lado aéreo ocorre o fluxo de aeronaves. 

 
Figura 2 – Componentes de um aeroporto 
Fonte: Adaptado de Horonjeff et al. (2010) 

Com a identificação dos componentes do sistema aeroportuário pode-se 

estabelecer um entendimento sobre quais componentes influenciam diretamente no 

fluxo de aeronaves e passageiros. O lado terrestre envolve a chegada e a saída dos 

passageiros, enquanto o lado aéreo relaciona-se com o fluxo das aeronaves. No entanto, 
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o lado aéreo juntamente com o terminal de passageiros apresenta os componentes 

preponderantes na determinação da capacidade de um aeroporto.  

A capacidade de uma operação diz respeito ao nível máximo de atividade em um 

determinado período de tempo sob condições normais. No caso de aeroportos, trata-se 

da capacidade de um serviço. Assim, é importante ressaltar as características essenciais 

de um serviço como intangibilidade, perecibilidade, variabilidade e simultaneidade da 

produção e consumo.   

As análises da capacidade de um aeroporto são realizadas com três 

propósitos: (a) conduzir análises da capacidade e demanda para avaliar as 

necessidades de instalações aeroportuárias, como parte do processo do plano 

mestre; (b) medir objetivamente a capacidade operacional dos vários 

componentes do sistema aeroportuário para o tratamento de passageiros 

projetado e fluxos de aeronaves; e (c) estimar os atrasos e outras 

manifestações de restrições de capacidade vividas no sistema em diferentes 

níveis de demanda. (ASHFORD, MUMAYIZ E WRIGHT, 2011, p. 234) 

As análises de capacidade de um aeroporto estão condicionadas a capacidade de 

cada um dos seus subsistemas. Os subsistemas de um aeroporto, conforme apontam 

Ashford, Mumayiz e Wright (2011), Honrojeff et al. (2010), Carvalho (2006) e os 

órgãos brasileiros de gestão e regulação do transporte aéreo (Infraero e ANAC), são 

Terminal de Passageiros, Pistas e Pátio.  

O Terminal de Passageiros é responsável por interligar o lado terrestre com o 

lado aéreo do aeroporto. Ainda, o Terminal de Passageiros (TPS) é “a edificação onde 

os passageiros realizam todo o processo de embarque e desembarque” (ASHFORD, 

MUMAYIZ E WRIGHT, 2011). A capacidade do TPS está associada ao processamento 

de pessoas (passageiros/hora) e no espaço disponível (m²) para os passageiros no 

aeroporto. 

O subsistema Pistas envolve exclusivamente o lado aéreo do aeroporto. A 

capacidade desse subsistema é definida pela quantidade de movimentos (pousos e 

decolagens de aeronaves) por hora, como apontam Gilbo (1993) e Reynolds-Feighan e 

Button (1999), dependem das condições meteorológicas, controle de tráfego aéreo, tipo 

das aeronaves, natureza das operações e projeto e layout das pistas. 

Já o subsistema Pátio é responsável pela ligação entre o lado terrestre e lado 

aéreo do aeroporto e onde ocorre a transferência de passageiros e cargas entre esses 

lados do aeroporto. No pátio, onde ficam estacionadas as aeronaves, a capacidade é 
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definida pela quantidade de posições de estacionamento de aeronaves, conforme 

defendem Ashford, Mumayiz e Wright (2011). 

Além das restrições operacionais já citadas, todos os aeroportos estão sujeitos a 

picos na demanda e possíveis atrasos nos voos. Segundo Gillen e Lall (1997), os 

aeroportos necessitam de pistas e terminais suficientes para evitar atrasos no período de 

maior movimento para satisfazerem seus clientes (passageiros e companhias aéreas) 

permitindo as companhias aéreas maximizar os seus serviços.  

De fato, os aeroportos possuem horários com maior demanda nos seus terminais 

e precisam ajustar a sua capacidade para atender tais picos. Uma vez que o crescimento 

no tráfego aéreo além da capacidade aeroportuária provocam diferentes impactos, 

segundo Ashford, Mumayiz e Wright (2011), tais como congestionamento, atraso dos 

voos, declínio da qualidade do serviço percebida pelos passageiros, custos mais 

elevados e preocupações com a redução da segurança.  

 Assim, os aeroportos, através das gerências em cada unidade, devem gerenciar o 

tráfego aéreo para evitar os impactos negativos provenientes da alta demanda no setor 

em ação conjunta com as companhias aéreas. Além disso, estudos sobre a capacidade 

dos aeroportos possibilitam decisões sobre a sua expansão, na designação de 

investimentos e auxilia na gestão dos aeroportos propriamente dita.  

 

2.3 AEROPORTOS BRASILEIROS  

  

A aviação brasileira está vinculada a Secretária de Aviação Civil e apresenta os 

órgãos Infraero e ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) responsáveis pela 

administração e regulação dos voos ocorridos no espaço aéreo brasileiro.  

 A administração dos aeroportos é de responsabilidade da Infraero. A Infraero foi 

constituída nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, entre suas funções 

está implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a 

infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, além de prestar consultoria e 

assessoramento nas áreas de atuação e na construção de aeroportos. Atualmente, a 

Infraero administra 66 aeroportos, 69 Grupamentos de Navegação Aérea, 50 Unidades 

Técnicas de Aeronavegação e 34 terminais de logística de carga. 

 Quanto a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), as suas atribuições 

voltam-se para o ato de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de 

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Assim, a atividade regulatória se divide em 
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regulação técnica (segurança dos passageiros e usuários da aviação civil) e regulação 

econômica (monitoramento e possíveis intervenções no mercado em busca da máxima 

eficiência). 

Os órgãos citados, Infraero e ANAC, concentram a maioria dos dados sobre a 

aviação civil no Brasil. Esses dados são base para obter um panorama do setor aéreo 

brasileiro no que diz respeito à quantidade de passageiros, aeronaves, cargas e 

resultados financeiros das principais unidades aeroportuárias do país, além de apresentar 

informações sobre a gestão estratégica. 

Os aeroportos brasileiros apresentaram índices positivos de crescimento no 

período entre 2003 e 2011 na movimentação de passageiros (embarque e desembarque) 

e fluxo de aeronaves (pousos e decolagens) nas suas unidades. A movimentação de 

passageiros e o fluxo de aeronaves apresentam um crescimento acumulado no período 

citado de, respectivamente, 152,68% e 63,87%. Quanto à movimentação de cargas, 

apesar das oscilações negativas apresentadas em alguns anos, houve um aumento de 

28,75% na quantidade de toneladas transportadas entre 2003 e 2011. O comportamento 

da movimentação de passageiros, aeronaves e cargas está apresentado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Evolução da movimentação aeroportuária no Brasil 
Fonte: Infraero (2013) 

 As informações apresentadas reforçam a preocupação em gerenciar 

adequadamente os aeroportos brasileiros diante da sua crescente expansão. 
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Dentre os 66 aeroportos administrados pela Infraero, somente os aeroportos 

localizados nos Estados das 12 cidades-sedes do evento Copa do Mundo de Futebol de 

2014 estão incluídos no plano de investimentos do Governo Federal para obter 

expansão da sua capacidade do terminal de passageiros, visando acréscimo significativo 

na movimentação de passageiros entre os estados participantes. Os investimentos 

previstos nesses aeroportos é uma estimativa realizada pelo TCU (2012) conforme 

mostra a Tabela 1. 

Aeroporto 
Investimento Previsto  
(em milhões de reais) 

Brasília – DF  R$ 864,7 
Campinas – SP  R$ 876,9 
Confins – MG  R$ 508,7 
Curitiba – PR  R$ 84,5 
Cuiabá – MT  R$ 91,3 
Fortaleza – CE  R$ 349,8 
Galeão – RJ  R$ 813,3 
Guarulhos – SP  R$ 1331,7 
Manaus – AM  R$ 394,1 
Natal – RN  R$ 582,4 
Porto Alegre – RS  R$ 579,2 
Recife – PE R$ 18,5 
Salvador – BA  R$ 47,6 

Total R$ 6542,7 
Tabela 1 – Investimentos previstos nos aeroportos brasileiros 

Fonte: TCU (2012) 

Entre os aeroportos citados com investimentos previstos pelo TCU, o 

investimento para o aeroporto localizado na cidade de Natal-RN se refere à construção 

de um novo aeroporto. Porém, a construção é de responsabilidade de um Consórcio de 

empresas que irá administrar o aeroporto conforme o estabelecido no leilão de 

concessão desse aeroporto. Os aeroportos citados tendem a amenizar o descompasso 

entre a demanda e a capacidade existente no sistema aéreo brasileiro, uma vez que suas 

expansões propicia o aumento da capacidade anual de cada unidade aeroportuária.  

Considerando a movimentação de passageiros e as unidades aeroportuárias no 

Brasil com previsão de investimentos segundo o TCU (2012), os 13 aeroportos citados 

anteriormente correspondem a aproximadamente 67,3% do tráfego de passageiros 

aéreos no Brasil, conforme apresentado na Tabela 2. 
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Aeroporto Passageiros 

SBBR - Aeroporto Internacional de Brasília   15.665.045 

SBCF - Aeroporto Internacional de Confins 10.200.348 

SBCT - Aeroporto Internacional de Curitiba 6.825.666 

SBCY - Aeroporto Internacional de Cuiabá 2.761.588 

SBEG - Aeroporto Internacional de Manaus 3.126.179 

SBFZ - Aeroporto Internacional de Fortaleza 5.964.223 

SBGL - Aeroporto Internacional do Galeão 17.491.744 

SBGR - Aeroporto Internacional de Guarulhos 32.177.594 

SBKP - Aeroporto Internacional de Campinas 15.665.045 

SBNT - Aeroporto Internacional de Natal 2.660.864 

SBPA - Aeroporto Internacional de Porto Alegre 8.261.355 

SBRF - Aeroporto Internacional de Recife 6.403.416 

SBSV - Aeroporto Internacional de Salvador 8.528.837 

Todos os aeroportos  191.617.646 

Tabela 2 – Movimentação de passageiros nos principais aeroportos 
Fonte: Infraero (2013) 

A capacidade relacionada ao terminal de passageiros deve ser avaliada pela sua 

capacidade anual e é mais apropriada para a gerência de alto nível, sendo confrontada 

com a projeção de demanda anual para planejar os investimentos de ampliação de um 

aeroporto no longo prazo. 

  

2.4 SISTEMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS RELACIONADOS  

 

A partir dos objetivos propostos para o trabalho e das definições apresentadas no 

Referencial Teórico, essa seção apresenta as pesquisas existentes nas bases de dados 

Institute of Scientific Information (ISI), Science Direct, Scopus e Scielo, entre o período 

de 1993 e 2012, com o tema gestão de aeroportos. 

Com a leitura dos artigos selecionados foi possível traçar o perfil das pesquisas 

realizadas sobre gestão de aeroportos e detectar as principais variáveis de cada estudo. 

O primeiro trabalho encontrado sobre gestão aeroportuária foi proposto por 

Gilbo (1993), o qual utiliza a programação linear para propor um modelo empírico 

considerando os principais aspectos operacionais que determinam a capacidade de um 

aeroporto. Neste trabalho, as variáveis utilizadas no modelo são o número de chegadas e 

partidas de aeronaves. No mesmo sentido, Hsu e Chao (2005) examinaram as relações 

entre as receitas comerciais, nível de serviço de passageiros e alocação de espaço nos 
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terminais internacionais de passageiros, com objetivo de maximizar as receitas de 

concessão no Aeroporto Internacional CKS em Taiwan.  

A Análise Envoltória de Dados é a abordagem mais utilizada nos trabalhos sobre 

a eficiência de aeroportos. O que difere tais estudos são as variáveis e a amostra 

utilizada. 

Inicialmente, Lin e Hong (2006) avaliaram o desempenho operacional dos 20 

maiores aeroportos do mundo utilizando a Análise Envoltória de Dados (DEA).  

Em aeroportos americanos, Gillen e Lall (1997) analisaram a eficiência gerencial 

de 21 aeroportos, baseando-se na eficiência dos terminais quanto ao serviço e aos 

movimentos, no período de 1989 e 1993. No mesmo país, Bazargan e Vasigh (2003) 

apresenta uma análise da produtividade de 45 aeroportos, complementando o estudo 

com o teste de Kruskal-Wallis para validar os resultados obtidos e comprovar a 

classificação entre os aeroportos quanto ao seu tamanho. 

Ainda nos Estados Unidos, Sarkis e Talluri (2004) avaliaram a eficiência 

operacional de 44 aeroportos com base nos dados dos cinco anos anteriores e, 

complementarmente, utiliza cluster para agrupar tais aeroportos.  

Martín e Román analisaram em dois trabalhos os aeroportos espanhóis. Em 

2001, esses autores avaliaram a eficiência técnica e de performance de 37 aeroportos da 

Espanha. Já em 2006, DEA foi utilizado juntamente com o fator de produtividade total 

para analisar 34 aeroportos do país quanto ao seu desempenho relativo.  

Barros e Dieke (2007) abordam empiricamente a performance financeira e 

operacional de 31 aeroportos italianos. No ano seguinte, os mesmos autores estimaram 

os determinantes da eficiência de 31 aeroportos da Itália utilizando o procedimento 

proposto por Simar e Wilson em outra publicação utilizando Análise Envoltória de 

Dados. Tendo como amostra os aeroportos italianos, Curi, Gitto e Mancuso (2010) 

analisaram os impactos das ações do governo italiano na eficiência de 36 aeroportos no 

período de 2001 a 2003. Ainda, Gitto e Mancuso (2012) avaliaram o impacto das 

reformas regulatórias na eficiência técnica de 28 aeroportos italianos entre 2000 e 2006. 

Barros e Weber (2009) estimaram a produtividade total de fatores de 27 

aeroportos do Reino Unido através do índice Malmquist. Com aeroportos de Taiwan, 

Yu (2004) determinou a eficiência do crescimento futuro no movimento de passageiros 

e aeronaves utilizando os recursos atualmente disponíveis e considerando saídas 

indesejáveis e fatores ambientais, tal objetivo é alcançado utilizando DEA com os dados 

de 14 aeroportos domésticos no período de 1994 até 2000. 
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 Yu (2010) apresentou um conjunto de variáveis para medir a performance de 15 

aeroportos domésticos de Taiwan, também utilizando Análise Envoltória de Dados. 

Com o intuito de verificar estatisticamente a ineficiência dos investimentos 

públicos nos aeroportos do Japão, Yoshida e Fujimoto (2004) utilizaram DEA e fator 

total global para medir a eficiência de 67 aeroportos japoneses e realizaram análises 

comparativas. 

Com uma amostra de 12 aeroportos internacionais na região da Ásia-Pacífico, 

Yang (2010) estimou as eficiências e discutiu as implicações gerenciais desses 

aeroportos com base nos dados do período de 1998 a 2006 utilizando Análise Envoltória 

de Dados e Análise de Fronteira Estocástica. Já Zhang et al. (2012) avaliaram a 

eficiência técnica de 37 aeroportos chineses considerando as áreas disponíveis nesses 

aeroportos para a realização de movimentos das aeronaves.  

No Brasil, Fernandes e Pacheco (2002) utilizaram DEA com o objetivo de obter 

a melhor relação entre a infraestrutura dos aeroportos e processamento de passageiros 

em 16 aeroportos. Pacheco e Fernandes (2003) estudaram a eficiência gerencial de 35 

aeroportos brasileiros para encontrar a posição relativa de cada um e indicar os de 

melhor performance. No contexto da privatização, Pacheco, Fernandes e Santos (2006) 

analisaram os impactos financeiros e operacionais de 58 aeroportos entre 1998 e 2001. 

Ainda com aeroportos brasileiros, Almeida, Mariano e Rebelatto (2007) 

avaliaram a eficiência de 26 aeroportos internacionais localizados em regiões distintas 

utilizando Análise Envoltória de Dados. Wanke (2012) usou a mesma abordagem em 63 

aeroportos brasileiros para avaliar a eficiência, também considerando o espaço 

disponível para a movimentação de aeronaves e a movimentação de cargas, passageiros 

e aeronaves.  

Os Modelos Estatísticos também são utilizados em alguns estudos sobre 

aeroportos com o intuito de observar a relação existente entre variáveis que envolvem o 

setor e o funcionamento dos próprios aeroportos. 

Hooper e Hensher (1997) usaram o método não paramétrico em seis aeroportos 

australianos para ilustrar como o fator de produtividade total pode ser útil no 

monitoramento das operações aeroportuárias, assim as medidas de desempenho 

analisadas para esses aeroportos foram as de desempenho global do aeroporto, de 

produtividade, de processos particulares e atendimento ao cliente.  

Vasigh e Hamzaee (1998) desenvolveram um modelo teórico para medir o 

desempenho financeiro dos aeroportos comerciais norte-americanos, nesse sentido 
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observaram as relações estatísticas entre as receitas operacionais e não operacionais, 

assim como entre as despesas operacionais e não operacionais.  

Oum, Yu e Fu (2003) utilizaram o modelo de regressão linear para comparar a 

eficiência produtiva dos 50 maiores aeroportos localizados na Europa, América do 

Norte e Ásia-Pacífico.  

Com aeroportos brasileiros, Correia, Wirasinghe e Barros (2008) observavam a 

relação entre o tempo total de serviço e a avaliação dos passageiros sobre o aeroporto 

internacional de Guarulhos utilizando a regressão linear para observar tal relação. Já 

Marrazo, Scherre e Fernandes (2010) investigaram a relação entre o crescimento 

econômico e a demanda do setor aéreo no Brasil. 

Dinâmica de Sistemas é um dos métodos recentes utilizados na gestão de 

aeroportos, Manataki e Zógrafos (2009) desenvolveram um modelo para o aeroporto 

internacional de Atenas com objetivo de encontrar um equilíbrio entre a demanda e a 

configuração física dos terminais. No ano posterior, os mesmos autores apresentaram a 

dinâmica de sistemas de maneira genérica e personalizável para avaliar o desempenho 

do terminal de passageiros em cenários com demandas diferentes. 

Juntamente com a Simulação de Monte Carlo, Miller e Clarke (2007) usaram a 

Dinâmica de Sistemas para desenvolver e ilustrar uma metodologia com objetivo de 

avaliar o valor estratégico da infraestrutura de transporte aéreo, em particular, os 

benefícios associados à capacidade de reagir rapidamente às mudanças no mercado.  

Suryani, Chou e Chen (2010) desenvolveram um modelo em Dinâmica de 

Sistemas para analisar e prever a demanda futura de passageiros relacionada com a 

capacidade da pista e do terminal de passageiros para suportar o crescimento no longo 

prazo, no contexto aeroportuário de Taiwan. 

Por fim, a lógica nebulosa ou lógica fuzzy capaz de absorver informações vagas, 

convertidas em um formato numérico, são aplicadas na gestão de aeroportos, 

principalmente quando o objetivo é avaliar a qualidade dos serviços.  

Yeh e Kuo (2003) avaliaram a qualidade do serviço segundo o julgamento dos 

passageiros de 14 maiores aeroportos da Ásia Pacífico por meio da lógica fuzzy. Na 

mesma linha de raciocínio, Fernandes e Pacheco (2010) desenvolveram um conjunto de 

passos em que os administradores possam obter uma visão da qualidade dos aeroportos 

a partir do julgamento dos passageiros de seis aeroportos internacionais brasileiros. 

Ainda, Kuo e Liang (2011) avaliaram a qualidade do serviço de sete aeroportos 

internacionais no Nordeste da Ásia.  
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Em diferentes contextos de aplicação, Fernandes e Pacheco (2007) agregaram a 

visão estratégica do balanced scorecard com a lógica fuzzy para avaliar a posição 

competitiva de um aeroporto diante de sete aeroportos brasileiros. Já Kiyildi e 

Karasahin (2008) preferiram utilizar a lógica fuzzy para analisar a capacidade do 

aeroporto internacional de Antalya (Turquia).  

Ainda, entre os trabalhos avaliados, encontraram-se trabalhos que fazem uso de 

Rede Bayesiana e Electre. Assaf, Gillen e Barros (2012) avaliaram a eficiência dos 

custos de 54 aeroportos do Reino Unido no período de 1998 e 2008 utilizando Redes de 

Bayes, enquanto que Mello et al. (2005) estudaram os desempenho de nove aeroportos 

portugueses utilizando Electre. 

A sistematização de cada um dos trabalhos citados se encontra no Anexo I, 

indicando os autores, os objetivos, a amostra e a abordagem utilizada nesses trabalhos.  

 

2.5 ANÁLISE DOS MODELOS QUANTITATIVOS RELACIONADOS 

 

A literatura apresenta vários trabalhos sobre a avaliação da eficiência e gestão de 

aeroportos, entre os métodos mais utilizados pode-se citar: Análise Envoltória de 

Dados, Modelos Estatísticos, Lógica Fuzzy e análise qualitativa. A Tabela 3 apresenta a 

classificação dos trabalhos analisado em relação aos métodos quantitativos utilizados. 

Métodos de pesquisa utilizados Quantidade % 
Análise Envoltória de Dados 21 53,85% 

Lógica fuzzy 5 12,82% 

Modelos Estatísticos 5 12,82% 

Dinâmica de sistemas 4 10,26% 

Programação Linear 2 5,13% 

ELECTRE I 1 2,56% 

Rede de Bayes  1 2,56% 

Total  39 100% 
Tabela 3 – Métodos de pesquisa utilizados nos artigos selecionados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

A Análise Envoltória de Dados (DEA) é um modelo de programação matemática 

para auxiliar o processo de tomada de decisão visando obter um aumento da eficiência. 

“O objetivo da técnica DEA é construir um conjunto de referência, permitindo a 

classificação das DMUs (unidade tomadora de decisão) em unidades eficientes ou 

ineficientes, tendo como referencial a superfície formada por esse conjunto” (MELLO 

et al., 2005). 
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A vantagem do método DEA está na medição da eficiência sem a necessidade de 

realizar conversões das varáveis para uma mesma base e não requer a atribuição de 

pesos, evitando subjetividade humana.  Ou seja, “baseado em programação linear, capaz 

de encontrar o conjunto de pesos que maximiza a eficiência de uma DMU, o que 

permite a obtenção de um índice que incorpora múltiplos inputs e múltiplos outputs, 

sem a necessidade de convertê-los para uma base comum.” (REINAS; MARIANO; 

REBELATTO, 2011).   

A Análise Envoltória de Dados apresenta a fragilidade de tratar dados 

centralizados, como acontece no Brasil através da Infraero. Ainda, os resultados obtidos 

com o método não podem ser generalizados, pois são baseados em dados de um período 

específico no qual se pretende analisar. Esse método é vantajoso para definir as 

fronteiras de eficiência entre os objetos de estudo. 

Lógica Nebulosa (do inglês, Fuzzy Logic) é uma lógica multivalorada capaz de 

absorver informações vagas, normalmente descritas em uma linguagem natural (línguas 

faladas ou escritas) e convertê-las para um formato numérico, de fácil manipulação 

computacional. O surgimento da Lógica Fuzzy deve-se a Zadeh (1965) com o artigo 

Fuzzy Sets que percebeu a incapacidade da tecnologia em entender a ambiguidade do 

pensamento humano. 

A Lógica fuzzy “procura modelar, o modo impreciso do raciocínio humano, 

auxiliando na habilidade humana de tomar decisões” (NETO et al., 2006). Assim, é 

baseada em palavras (termos linguísticos), não em números, por exemplo, para designar 

a performance de um dados aeroporto pode-se utilizar os termos “excelente”, “muito 

bom”, “regular”, “precário”. O processamento deste tipo de informação requer 

tratamento adequado, normalmente modelos de decisão que utilizam lógica fuzzy 

passam pelas etapas de fuzificação, inferência, defuzificação.  

Assim como a Lógica Nebulosa, modelos probabilísticos também podem operar 

em ambientes onde existem informações parciais (incompletas) ou aproximadas (não 

exatas), que caracterizam situações de incertezas utilizando ferramentas como a Teoria 

da Probabilidade com enfoque Bayesiano. Em particular, uma Rede Bayesiana pode ser 

vista como um modelo de decisão que utiliza teoria dos grafos, condições de Markov e 

distribuição de probabilidades para representar uma situação, suas variáveis e estados e 

a partir disto realizar inferências. Formalmente, uma Rede de Bayes é definida por 

Xiang (2003) como um grafo acíclico orientado onde os nodos são variáveis aleatórias e 

os arcos representam relações de dependência probabilística direta entre os nodos que 
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conectam. A intensidade do relacionamento de um dado nodo com seus pais é dado pelo 

teorema da probabilidade condicional. 

Diferentes modelos multicritério são apresentados na literatura, Gomes et al. 

(2009) apresentam uma boa revisão sobre o tema. O método Electre, em particular, está 

relacionado à escola francesa e é composta por diferentes modelos: Electre I, II, III, IV, 

IS e TRI. Estes métodos apresentam duas etapas principais em comum: (1) construção 

das relações sobreclassificação, e (2) a exploração dessas relações para classificar as 

alternativas. Diferentes métodos ELECTRE “apresentam diferenças em como definir as 

relações de sobreclassificação entre as alternativas e também como aplicam estas 

relações para obter a classificação final das alternativas” (WANG; 

TRIANTAPHYLLOU, 2008). 

Por outro lado, a programação linear, conforme discutido em Goldbarg e Luna 

(2000), está relacionada a problemas de otimização onde tanto a função objetivo como 

as restrições são lineares e, assim, buscando a distribuição eficiente de recursos 

limitados para atender um determinado objetivo. Dessa forma, a partir da definição de 

uma função objetivo e de um conjunto de restrições, a programação linear tem como 

principal propósito buscar a solução ótima de um problema, sendo esta uma vez 

definida. 

Por fim, a publicação do livro Industrial Dynamics por Jay Wright Forrester em 

1961 deu início à área de System Dynamics (SD) como uma metodologia de modelagem 

e simulação para tomada de decisões. Como o nome sugere, SD busca entender a 

evolução de um sistema ao longo do tempo. A premissa central da abordagem é que o 

comportamento de um sistema é determinado por sua estrutura interna. Assim, usando 

de uma linguagem própria para modelar um sistema, é possível investigar o seu 

comportamento ao longo do tempo. Isto significa testar os diferentes tipos de 

comportamento que o sistema real pode ter, tornando viável a identificação e avaliação 

de melhorias potenciais (STERMAN, 2000). 

Esta breve explicação sobre os métodos quantitativos utilizados em pesquisas na 

gestão de aeroportos serviu como base para a escolha do método mais adequado para 

responder a questão de pesquisa desse trabalho, isto é, realizar a avaliação da 

capacidade dos aeroportos em médio e longo prazo.  

Diante disso, o método quantitativo mais adequado para atingir o objetivo do 

trabalho é a Dinâmica de Sistema. Os outros métodos apresentados, como Análise 

Envoltória de Dados, Lógica Fuzzy, Metódos Estatísticos, Programação Linear, Rede de 
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Bayes e Electre, apresentam fragilidades para responder o problema de pesquisa. Com a 

Análise Envoltória de Dados seria possível classificar os aeroportos quanto a sua 

eficiência em termos operacionais ou financeiros, por exemplo. Já com a Lógica Fuzzy 

somente as avaliações qualitativas dos usuários sobre o funcionamento de um aeroporto 

ou a avaliação de experts sobre algum assunto específico do aeroporto poderia ser 

realizado.  

Conforme Sterman (2000), em geral, a Dinâmica de sistemas não está 

interessada em valores precisos, em um determinado instante de tempo para as variáveis 

de um sistema, dado que seu foco principal são tendências dinâmicas do sistema. O 

objetivo é saber se o sistema é estável ou instável, se ele tende a crescer, a oscilar, a 

declinar ou se tende ao equilíbrio.  

Além disso, pode-se utilizar esta ferramenta para projetar um novo sistema de 

produção ou mesmo para investigar possíveis alternativas para melhorar um sistema 

existente. Tais aplicações baseiam-se na construção de um modelo quantitativo de 

simulação que permitirá explorar as consequências de determinadas decisões, ajudando 

a explicitar e quantificar as diferentes necessidades de recursos, investigar a 

consistência dos pressupostos norteadores do projeto e também identificar as 

necessidades de informação que definirão todos os procedimentos.  

Alguns trabalhos já foram publicados na literatura utilizando Dinâmica de 

Sistemas para Gestão de Aeroportos, como os artigos já citados de Manataki e Zógrafos 

(2009), Miller e Clarke (2007) e Suryani, Chou e Chen (2010). No entanto, estes 

trabalhos precisam ser adaptados as metodologias de capacidade aeroportuária 

empregadas no Brasil que comtemplam os subsistemas Terminal de Passageiros, Pista e 

Pátio.  Dessa maneira, este trabalho apresentará a construção de um modelo de 

simulação em Dinâmica de Sistemas para avaliar a capacidade dos subsistemas de um 

aeroporto a partir da demanda de passageiros voltado para os casos brasileiros.  
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3 DINÂMICA DE SISTEMAS 

  

A Dinâmica de Sistemas foi inicialmente publicada no livro Industrial Dynamics 

de autoria do engenheiro eletricista Jay Forrester em 1961. Segundo Fernandes (2003), 

Forrester apresentou na sua primeira publicação à maneira pela qual a estrutura de um 

sistema e as políticas para controlá-lo determina o seu comportamento resultante, ou 

seja, foi mostrada a conexão entre decisão, estrutura do negócio e desempenho. A partir 

disso, a Dinâmica de Sistemas (ou System Dynamics em inglês) pode ser tratada como 

uma disciplina. 

A Dinâmica de Sistemas (DS) é considerada uma evolução da “dinâmica 

industrial”. O método inicialmente criado para uso no setor industrial é definido como 

“uma forma de estudar o comportamento dos sistemas industriais para mostrar como 

diretrizes, decisões, estruturas e retardos se inter-relacionam para influenciar o 

crescimento e a estabilidade” (FORRESTER, 1961). 

  Para Sterman (2000, p.4), a Dinâmica de Sistemas “é um método para melhorar 

a aprendizagem em sistemas complexos”. A DS está para colaborar no entendimento 

“sobre a complexidade dinâmica, compreender as fontes de resistência política, e 

projetar mais eficaz políticas” (STERMAN, 2000, p. 4).  

A vantagem da DS relaciona-se na capacidade de representar o mundo real, em 

“aceitar a complexidade, não linearidade, e estruturas de loop de feedback que são 

inerentes a sistemas sociais e físicos” (FORRESTER, 1994, p. 3). Além disso, Forrester 

(1994) aponta a possibilidade de compreender as operações dos sistemas dinâmicos 

complexos e visualizar os impactos de qualquer decisão sobre todo o sistema.  

A Dinâmica de Sistemas, segundo Forrester (1995), pode organizar a informação 

descritiva, reter a riqueza dos processos reais, construir sobre os conhecimentos da 

experiência dos gerentes, e revelar os comportamentos dinâmicos que se seguem a partir 

de diferentes escolhas políticas.  

Sterman (2000) relaciona o surgimento da complexidade dinâmica pelos fatos 

dos sistemas serem: dinâmicos, altamente acoplados, governados por feedback, não-

linear, historicamente dependentes, auto-organizados, adaptativos, contra intuitivos, 

resistentes a políticas, e caracterizados por escolhas (trade-offs). 

Forrester (2007) traça a trajetória da Dinâmica de Sistemas nos últimos anos e 

realiza projeções do método nos próximos 50 anos. Diferentemente da sua aplicação 

inicial, o método está sendo estudado e analisado nas instituições acadêmicas com 
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aplicações na área de saúde, meio ambiente e militar. O fato é que a DS trata de 

problemas complexos e, por isso, se trata de um método interdisciplinar, uma vez que 

pode envolver modelos desenvolvidos na matemática, na física e na engenharia. 

A dinâmica de sistema apresenta aplicações em diversas áreas de conhecimento. 

Na área de sustentabilidade Vuuren, Strengers, Vries (1999) elaboraram um modelo de 

dinâmica de sistemas com o objetivo de simular em longo prazo as tendências na 

produção e consumo de metais em relação aos impactos de minério utilizado, capital, 

energia requerida e fluxo dos resíduos.  

Em cadeias de suprimento, Minegishi e Thiel (2000) mostraram como dinâmica 

de sistemas pode contribuir para melhorar o conhecimento sobre o comportamento 

logístico de uma indústria de alimentos. Já Vlachos, Georgiadis e Iakovou (2007) 

desenvolveram um modelo para planejamento da capacidade para instalações de 

manufatura em logística reversa, levando em consideração as questões econômicas, 

ambientais e legislação.  

Ellis (2004) apresentou um modelo de diagrama casual baseado na metodologia 

de dinâmica de sistemas para analisar a importância geopolítica do narcotráfico 

existente na região da Colômbia e proximidades. 

Dulac et al (2005) aplicaram dinâmica de sistema para a modelagem e análise da 

cultura organizacional, principalmente na cultura de segurança. Neste artigo realiza-se 

uma análise do risco para a NASA com objetivo de melhorar as tomadas de decisões 

relacionadas à segurança.   

Entanto, Forrester (2007) atenta para a pequena penetração da Dinâmica de 

Sistemas nos grandes problemas no governo, como riscos econômicos, sistemas de 

segurança social, imigração e expansão do sistema de saúde.  

A aplicação da Dinâmica de Sistemas se preza pela identificação das 

características de qualquer sistema através das relações de causa e efeito, pelo tempo de 

resposta do sistema e compreender os efeitos de realimentação entre os componentes do 

sistema. Entre as considerações sobre DS vale considerar que o método se preocupa 

com as tendências do sistema, não com valores precisos e determinadas variáveis do 

sistema. 

Assim, as vantagens provenientes do uso da metodologia de Dinâmica de 

Sistemas, segundo Figueiredo (2009), provêm da sua capacidade de: a) Investigar as 

relações entre macro e microestruturas e seus efeitos sobre o comportamento do 

sistema; b) Modelar e resolver problemas reais, incorporando fatores biológicos, físicos 
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e econômicos; c) Melhorar o desempenho de um sistema via adição de “insights” ou 

aprendizagem, aliado ao melhor uso dos recursos; d) Estudar os fluxos de material, 

informação e dinheiro dentro de estruturas econômicas; e e) Não ter um limite dos 

problemas que possa abranger, podendo captar situações de equilíbrio, desequilíbrio e 

até mesmo comportamentos caóticos.  

O uso da metodologia Dinâmica de Sistemas apresenta-se crescente na 

academia. Esse crescimento está associado ao esforço de organizações e grupos 

voltados para o estudo do método, como a entidade internacional System Dynamics 

Society (www.systemdynamics.org), das publicações no periódico System Dynamics 

Review e, no Brasil, da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Sistemas (SBDS).  

Alguns autores utilizam uma classificação para a modelagem em DS buscando 

uma compreensão quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos. A divisão entre 

modelagem soft e modelagem hard está associada aos tipos de dados e resultados 

obtidos com a simulação do modelo construído, Maani e Cavana (2000) apresentam as 

diferenças básicas entre esses tipos de modelagem conforme Tabela 4.  

 SOFT HARD 

Definição do modelo 
Um método para gerar debates e 
insights sobre a realidade. 

Uma representação da realidade. 

Definição do problema 
Múltiplas dimensões (objetivos 
diversos). 

Uma única e bem definida 
dimensão (objetivo específico). 

Agente/Organizações Partes integrantes do modelo. Não são levados em conta. 
Dados/Informações Qualitativos. Quantitativos. 
Objetivos Insights e aprendizagem. Soluções e otimizações. 

Resultados 
Aprendizado em grupo ou 
autodesenvolvimento. 

Produtos ou recomendações. 

Tabela 4 – Diferenças entre as modelagens soft e hard 
Fonte: Adaptado de Maani e Cavana (2000) 

Entretanto, a modelagem hard é a mais completa, podendo ser considerada como 

uma etapa seguinte da modelagem soft. Além disso, é o tipo de modelagem defendido 

por Forrester. Para Andrade (1997), na perspectiva da Dinâmica de Sistemas, qualquer 

sistema pode ser descrito em um Diagrama de Estoque e Fluxo, numa linguagem 

composta de quatro elementos: 

a) estoques (stocks ou níveis): representam as acumulações de um recurso; 

b) fluxos (flows): são atividades que produzem crescimento ou redução dos estoques, o 

movimento de materiais e a informação dentro do sistema; 

c) auxiliares (conversores e constantes): são componentes para a realização de 

operações algébricas, que processam informações a respeito dos estoques e fluxos ou 

representam fontes de informação externas ao sistema; 
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d) conectores: são links de informação que descrevem a relação entre estoques, fluxos e 

auxiliares. 

Os elementos essenciais da Dinâmica de Sistemas são os processos de feedback 

ou modelos causais, estruturas de estoque e fluxo, auxiliares e atrasos de tempo (delay). 

Cada um desses serão apresentados a seguir. 

 

3.1 DIAGRAMAS CAUSAIS  

 

Os diagramas causais (também chamados de Diagrama de Enlace Causal, 

Diagramas de Influência, Diagramas de Feedback ou diagramas de Loop) são 

importantes na representação das estruturas do sistema, tendo como objetivo apresentar 

as relações de causa e efeito no problema analisado. 

Para Sterman (2000), os diagramas causais são excelentes para capturar 

rapidamente as hipóteses sobre as causas da dinâmica, identificar e capturar o modelo 

mental de indivíduos ou equipes, e comunicar importantes feedbacks que são 

responsáveis pelo problema. 

Um diagrama causal consiste de variáveis conectadas por setas denotando 

influências causais entre as variáveis, ou seja, o diagrama causal é uma representação 

qualitativa das relações de causa e efeito entre as variáveis. Existem dois tipos de enlace 

de feedback: positivo ou reforçador e negativo ou balanceador. As variáveis são 

conectadas por setas que apresentam a relação (positiva ou negativa) existente entre 

elas. Em uma relação positiva, aumento numa variável implica no crescimento da outra. 

Entretanto, se a relação for negativa, o efeito é contrário, a causa do aumento na 

variável terá como efeito a redução da variável relacionada.  

A Figura 3 exemplifica um Diagrama Causal, nessa figura são apresentados os 

feedbacks existentes na relação entre Taxa de nascimento e População com a existência 

de um loop positivo e a relação entre População e Taxa de mortalidade com a presença 

de um loop negativo.   
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Figura 3 – Notação Diagrama Causal 
Fonte: Adaptado de Stermann (2000) 

O diagrama causal apesar de sua estrutura simples é essencial no entendimento 

da situação-problema, servindo como esboço do modelo e simplifica a sua ilustração, 

assim é o ponto de partida para a construção de um modelo de simulação baseado em 

Dinâmica de Sistemas. 

 

3.2 ESTOQUE E FLUXO 

 

A partir das relações de causa e efeito apontados no diagrama causal, é possível 

estabelecer relações quantitativas entre as variáveis através dos diagramas de estoque e 

fluxo. 

Estoques são acumuladores provenientes da diferença existente entre a entrada e 

a saída de unidades em um processo. O comportamento dinâmico de qualquer sistema 

está baseado na dinâmica entre fluxo e acumulação ou esgotamento (em forma de 

estoque). Segundo Bastos (2003), na modelagem com Diagramas de Estoque e Fluxo, 

variáveis, físicas ou não, podem fluir pelos fluxos, acumulando-se nos estoques. 

As metáforas mais utilizadas para explicar a dinâmica de Estoque e Fluxo são as 

da banheira e da população. A primeira está relacionada à quantidade de água na 

banheira depende do fluxo de água (entrada) da torneira, a banheira funciona como 

estoque de água e o ralo controla o fluxo de saída, nesse caso controlam-se os fluxos 

para encher a banheira e para evitar que a mesma transborde. Quanto à população o seu 

aumento está relacionado à taxa de natalidade (fluxo de entrada) e a taxa de mortalidade 
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(fluxo de saída). A notação do Diagrama de Estoque e Fluxo está representada na Figura 

4.  

 

Figura 4 – Notação do Diagrama de Estoque e Fluxo 

Fonte: Adaptado de Stermann (2000) 

 Matematicamente, Estoque e Fluxo em Dinâmica de Sistemas são representados 

por uma equação integral (Equação 1): 

���������	 
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A equação integral representa a acumulação dos fluxos de entrada e saída do 

instante t0 até o instante t, adicionado do estoque inicial, quando existir. 

Equivalentemente, a taxa de variação do estoque é dada pela derivada do fluxo de 

entrada menos o fluxo de saída, definido pela equação diferencial (Equação 2): 

�	��������	
�� 
 ���������	 � ��í����			 [2] 

Segundo Stermann (2000), os estoques caracterizam o estado do sistema, 

fornecem bases para ações, fornecem sistemas com inércia e memória, são fontes de 

atrasos, dissociam taxas de fluxo e criam o desequilíbrio dinâmico. 

 

3.3 VARIÁVEIS AUXILIARES 

 

“Descrição matemática de um sistema requer apenas as ações e suas taxas de 

variação. Para facilidade de comunicação e de clareza, no entanto, é muitas vezes útil 

definir variáveis intermédias ou auxiliar” (STERMAN, 2000). As variáveis auxiliares 

são utilizadas para inserir ou converter dados no sistema.  
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As variáveis auxiliares são inseridas no sistema dinâmico através do bloco 

conversor, representado por um círculo. Sterman (2000) defende que é possível elaborar 

um modelo sem as variáveis auxiliares, contudo essas variáveis auxiliam no processo de 

explicar, compreender e modificar o modelo de simulação.  

Os conversores podem conter dados que servem tanto para entrada como para 

saída de dados ou informações do Diagrama de Estoque e Fluxo, compondo o modelo e 

facilitando o processo de aprendizagem em Dinâmica de Sistemas.  

Ainda, os conversores podem se conectar entre si enviando informações entre os 

blocos pelo sistema. As informações existentes nos conversores são, principalmente, 

dados numéricos constantes, dados variáveis com o tempo e fórmulas matemáticas. No 

processo de modelagem em Dinâmica de Sistemas é necessário utilizar as variáveis 

auxiliares para possibilitar a simulação corretamente. Na Figura 6 as variáveis auxiliares 

são representadas pelas variáveis Alimentos, Alimentos por pessoa e Taxa de 

Natalidade Fracionária como apresentado na Figura 5.  

 
Figura 5 – Variáveis auxiliares 

Fonte: Adaptado de Stermann (2000) 
 

3.4 ATRASOS 

 

Em qualquer atividade realizada os atrasos são inevitáveis. Em Dinâmica de 

Sistemas, atrasos (delays) estão relacionados com o tempo envolvido entre a tomada de 

decisão e o seu posterior efeito. Sterman (2000) trata o atraso (delay) como crítico para 

qualquer sistema, responsável por um retardamento da saída em relação à entrada.  
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Figura 6 – Notação de Atraso (Delay) 
Fonte: Adaptado de Stermann (2000) 

Os atrasos, representados na Figura 6, podem ser classificados em dois tipos: 

material ou informacional. O atraso material diz respeito ao fluxo físico, ou 

acumulações geradas no estoque devido à diferença nos fluxos de entrada e saída do 

modelo; enquanto, o atraso informacional está relacionado com a demora na chegada de 

novas informações e atualização de percepções no modelo. Os tipos de atraso 

apresentam diferenças nas suas modelagens. A expressão matemática para o atraso 

(delay) é apresentada na Equação 3. 
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3.4.1 Atrasos materiais  

 

Os atrasos materiais são representados pela estrutura de estoque e fluxo, e é 

necessário formular uma regra de decisão (equação) para a taxa de saída. Exemplo 

clássico de atrasos de materiais são as filas.  

Em um atraso de material é necessário identificar o tamanho médio do atraso e a 

distribuição de saída em torno do atraso médio. Entre os tipos de atrasos materiais pode-

se citar: pipeline, de primeira ordem e de alta ordem.  

Atraso do tipo pipeline apresenta um tempo de atraso constante, e a ordem de 

saída do estoque é a mesma da ordem de entrada, ou seja, é uma fila com sequência de 

atendimento do tipo FIFO (ou PEPS, Primeiro que Entra Primeiro que Sai). Esse tipo de 

atraso é decorrente em linhas de montagem. Para esse tipo de atraso a taxa de saída é 

dada pela Equação 4.  

�� �	��	��í�� 
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em que D representa o tempo médio de atraso. 
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Os atrasos de material de primeira ordem são aqueles em que ocorre uma 

mistura nos itens, evitando uma influência na ordem de entrada dos itens com a ordem 

da saída. Em outras palavras, os itens tem a mesma probabilidade de saída, 

independente do momento em que entrou no sistema. 

�� �	��	��í�� 
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Nos casos de alta ordem, os estoques estão em diferentes níveis e cada nível 

apresenta uma distribuição de saída. Assim, tem-se um caso intermediário entre o atraso 

do tipo pipeline e atraso do tipo de primeira ordem que devem ser tratados 

individualmente na definição da taxa de saída.  
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Exemplos de atraso de alta ordem dizem respeito à saída de produtos numa 

fábrica e a retirada da bagagem dos passageiros em rodoviárias e aeroportos durante o 

desembarque. Nesses casos não há uma forma única de definir a taxa de saída de todos 

os itens, sendo necessário considerá-los individualmente.  

 

3.4.2 Atrasos informacionais 

 

Os atrasos informacionais estão relacionados com os atrasos “no gerenciamento 

ou percepção de uma variável, ou na atualização de crenças e previsões, como a taxa de 

ordem percebida para o produto de uma empresa ou crença da administração sobre as 

futuras taxas de inflação” (STERMAN, 2000).  

Os tipos de atrasos informacionais são: expectativas adaptáveis, suavização 

exponencial ou de primeira ordem e atraso de informações de ordens maiores. 

O modelo de expectativas adaptáveis, suavização exponencial ou de primeira 

ordem significa que a percepção da informação associada a uma variável se ajusta 

gradualmente até obter o valor real dessa variável. Matematicamente, esse tipo de atraso 

está apresentado na Equação 7. 
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 	� �� �	��	�����ç�	��	(����	"��)�*������ �	 	+
�

��
���			 [7] 

A Figura 7 representa graficamente como atraso informacional de primeira 

ordem proporciona os ajustes entre o valor esperado e o valor real num determinado 

período de tempo. 
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Figura 7 – Atraso de informação de primeira ordem 

Fonte: Corbett (2002) 

Já o modelo de atraso informacional de alta ordem realiza uma mudança 

imediata no valor da variável assim que ocorre sua entrada. Segundo Strauss (2010), a 

resposta na mudança do valor da variável não é tão rápida pelo fato da informação 

chegar por meio de vários estágios de medição e comunicação.  

Os atrasos de informação de ordem maiores são considerados quando o modelo 

de suavização exponencial não é apropriado. Tal modelo de atraso é análogo ao modelo 

de atraso pipeline, ou seja, as unidades de entrada apresentam atraso em períodos de 

tempo constantes. Em uma empresa, o atraso de informação de ordem maior ocorre 

quando os dados sobre vendas mensais precisam ser produzidos e revisados até obter 

uma informação precisa sobre o mesmo. 

 

3.5 SOFTWARES 

 

A Dinâmica de Sistema, com suas bases voltadas para a simulação 

computacional, apresentam softwares para modelar os problemas complexos em análise. 

Os principais softwares para DS são iThink®, Stella® e Vensim®, disponíveis nas 

versões acadêmicas e comerciais. Nesses softwares a construção de modelos realiza-se 

pela inserção de diagramas de fluxo e estoque e, consequentemente, pela definição de 

equações que descrevam o comportamento do sistema para efetivar a simulação. Ainda, 

é possível visualizar os resultados da simulação através de gráficos.  



45 

 

O software iThink disponível em sua versão estudante apresenta facilidades no 

seu manuseio e na acessibilidade de uso, colaborando com a aprendizagem em modelos 

de Dinâmica de Sistemas. 

“Através da criação de modelos que simulam processos de negócios e cenários; 

apontando os impactos de um novo procedimento ou política, e a oferta de 

oportunidades para corrigir resultados indesejáveis” (ISEE, 2012), o iThink baseado em 

modelos sistêmicos permite a economia e um melhor entendimento de processos 

considerados caros e morosos.  

O uso do iThink é indicado, segundo ISEE (2012), para: 

• Reduzir o risco de mudança de políticas ou processo; 

• Identificar pontos de alavancagem para melhorar o desempenho dos negócios; 

• Construir modelos de simulação de negócios; 

• Criar cenários hipotéticos de apoio à decisão; 

• Desenvolver a compreensão compartilhada entre as equipes funcionais. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa científica pode ser classificada quanto a sua natureza, quanto aos 

seus objetivos e quanto a sua abordagem. Quanto a sua natureza, a pesquisa científica 

pode ser classificada como básica ou aplicada. Segundo Gil (2010), no que diz respeito 

aos seus objetivos, uma pesquisa pode ser considerada exploratória, descritiva, 

explicativa ou normativa. E finalmente, pela sua abordagem define-se por métodos 

quantitativos, qualitativos ou, ainda, uma combinação dos métodos. 

O ponto de partida desse trabalho foi a análise do sistema aeroportuário 

brasileiro no que envolve a sua capacidade em médio e longo prazo e, assim, avaliar tais 

condições a partir de um modelo de simulação em Dinâmica de Sistemas.  

Dessa maneira, esse trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada. Quanto aos 

objetivos é uma pesquisa exploratória, uma vez que “têm como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses” (GIL, 2010). Por fim, diz respeito a uma pesquisa quantitativa com a 

utilização de um modelo de simulação.  

Os modelos quantitativos, para Bertrand e Fransoo (2002), são baseados em um 

conjunto de variáveis de um domínio específico, enquanto relações quantitativas e 

causais são definidas entre estas variáveis. Entre os tipos de pesquisa quantitativa 

apresenta-se a Modelagem e Simulação.  

Os modelos de Simulação tratam-se de representações da realidade ou de uma 

situação, em outras palavras “é baseado na suposição de que podemos construir 

modelos que objetivam explicar (parte de) o comportamento do processo operacional da 

vida real ou que pode capturar (em parte) os problemas de tomada de decisão que são 

enfrentados pelos gerentes no processo operacional na vida real” (BERTRAND; 

FRANSOO, 2002) . Segundo Bertrand e Fransoo (2002), o tipo de problema encontrado 

na vida real considera apenas os aspectos relevantes de acordo com o método e técnica 

utilizada. 
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Figura 8 – Classificação Metodológica 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

Os modelos de Simulação são elaborados de acordo com o objeto de estudo, 

assim se adequam a área de conhecimento e, consequentemente, o software mais 

adequado. A seção seguinte apresenta os passos para a construção do modelo 

apresentado neste trabalho. 

 

4.1 PASSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

A definição dos passos para a construção de um modelo baseado na Dinâmica de 

Sistemas foi proposta por Sterman (2000). Tal proposta aponta para cinco (5) etapas no 

processo de modelagem.  

 

ETAPA 1 – SELEÇÃO DO PROBLEMA 

Inicialmente, realizou-se a pesquisa bibliográfica e de dados sobre o sistema 

aéreo no Brasil para entender o funcionamento do setor e para identificar as lacunas 

existentes. 

A pesquisa na base de dados Institute of Scientific Information (ISI) apresenta 

nas suas estatísticas a possibilidade de obter um diagnóstico sobre o período com 

publicações sobre determinado assunto e a quantidade de citações de trabalhos 
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envolvendo tal tema. Com o uso da palavra-chave airport management na busca de 

pesquisas encontra-se uma crescente utilização de trabalhos sobre o tema. 

 
Figura 9 – Número de publicações e Número de citações na Base de dados ISI 

Fonte: Institute of Scientific Information – ISI (2012) 

Com uma quantidade expressiva de trabalhos sobre gestão de aeroportos foi 

necessário selecionar os artigos que tratavam o tema e estivessem alinhados com os 

assuntos de capacidade, demanda e eficiência dos aeroportos. A seleção de artigos segue 

a lógica de busca apresentada na Figura 10. 

 

Figura 10 – Fluxograma sobre o processo de seleção de artigos 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

A partir disso, baseando-se nos dados da Infraero, ANAC e consultorias 

realizadas no setor foi possível identificar como problema relevante de estudo a 

avaliação da capacidade dos aeroportos brasileiros em atender a sua demanda em médio 

e longo prazo, bem como o dimensionamento de cada subsistema de um aeroporto 

(Terminal de Passageiros, Pátio e Pista).  

Mediante estudos sobre o setor aéreo e respectivos métodos utilizados para 

avaliar o desempenho dos aeroportos, identificou-se Dinâmica de Sistemas como o 
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método mais apropriado com o problema de pesquisa encontrado, conforme explicado 

na seção 2.5. 

Com o entendimento do contexto do problema e identificação do problema, 

Stermann (2000) recomenda que se determinem as variáveis-chave; o horizonte de 

tempo da análise; e os modos de referência. Os modos de referência são importantes 

para identificar o horizonte de tempo, definir as variáveis, conceitos e políticas para 

resolver o problema. Já o horizonte de tempo da simulação é essencial para observar as 

influências do mesmo no problema, tanto para identificar nas origens do problema 

quanto para realizar prospecção de cenários. 

O comportamento das variáveis-chave são os modos de referência do modelo. A 

partir da análise do referencial teórico apresentado nos capítulos anteriores, pode-se 

elencar as principais variáveis-chave do problema a ser resolvido: demanda anual de 

passageiros, capacidade do terminal de passageiros, capacidade das pistas e capacidade 

do pátio de um aeroporto. O horizonte de tempo estabelecido para validar as 

informações compreende os anos de 2003 a 2012, esse período foi delimitado pela 

existência de dados sobre a demanda aérea nos aeroportos brasileiros com dados 

disponibilizados no site da Infraero. Para os a prospecção de cenários, o ano de 2020 foi 

considerado o marco final ideal pela existência de previsões de população e de 

crescimento econômico.  

 

ETAPA 2 – FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE DINÂMICA 

 

Nessa etapa formulou-se a hipótese para explicar o comportamento do problema, 

diante das interações entre as variáveis e as regras de decisão existentes. Inicialmente, a 

hipótese dinâmica formulada para este trabalho foi verificar se a capacidade de cada um 

dos subsistemas de um aeroporto é suficiente para atender a demanda aérea de 

passageiros numa perspectiva de longo prazo. 

A partir da definição das interações e das regras de decisão é possível identificar 

os padrões do comportamento e a sensibilidade do modelo a determinadas variáveis 

quando alteradas. Para entender as estruturas de funcionamento do sistema é necessário 

desenvolver o Diagrama de Enlace Causal que mostra as relações de causa e efeito entre 

as variáveis. A seção 5.2 apresenta o Diagrama de Enlace Causal do modelo proposto 

neste trabalho.  
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ETAPA 3 – FORMULAÇÃO DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

A partir do Diagrama de Enlace Causal formula-se o diagrama de estoque e 

fluxo. Os diagramas de Estoque e Fluxo representam a modelagem hard da Dinâmica 

de Sistemas, sendo possível estabelecer as equações que representam as interações entre 

as variáveis, as regras de decisão, possíveis atrasos no sistema e, assim, realizar as 

simulações desejadas. A seção 5.3 apresenta o Diagrama de Estoque e Fluxo do modelo 

proposto neste trabalho. 

A formulação do modelo de simulação, propriamente dita, foi realizada com o 

auxílio do software iThink®. O software iThink apresenta uma interface simples, de 

fácil manuseio, auxílio na construção das equações do modelo e no painel de simulação, 

conforme Figura 11. 

 
Figura 11 – Interface do software 

Fonte: iThink® versão 9 
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ETAPA 4 – TESTES E VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

Os testes consistem na comparação do comportamento do modelo de simulação 

com o comportamento do modelo do sistema real. Segundo Sterman (2000), os testes 

começam no momento em que se escreve a primeira equação do modelo. No entanto, 

deve se lembrar de que os modelos de simulação são adequações do sistema real, assim 

tais modelos não apresentam todas as informações e dados da realidade.  

Durante todas as etapas de construção do modelo se realizaram testes, esses com 

intuito de validar o modelo e num processo contínuo. Primeiramente, se realizou a 

validação interna do modelo com intuito de verificar a existência de erros de 

modelagem ou na programação do modelo. Essa etapa consiste em revisar o modelo até 

eliminar erros nos resultados da simulação. Em termos práticos, a validação interna 

consiste em analisar cada uma das equações apresentadas no Anexo II, que se referem a 

modelagem de interações entre as variáveis-chave do modelo, conforme descrito no 

Etapa 1. Após, deve-se realizar a validação externa do modelo, ou seja, verificar se os 

resultados estão coerentes com o sistema real analisado. A validação externa do modelo 

está detalhada na seção 5.5 deste trabalho. 

Além da validação em todas as etapas, testes são realizados com o modelo com o 

intuito de validá-lo. Os principais testes realizados são: teste em extremas condições; 

análise de sensibilidade; e comparação com modos de referência.  

Primeiramente, o teste em extremas condições, para Sterman (2000), observa 

como funciona o modelo em condições nunca vistas no sistema real. Assim, foi 

considerada a inexistência da demanda inicial de passageiros. Com relação à análise de 

sensibilidade, teste que consiste em observar as variações numéricas ao se alterar um 

parâmetro no sistema, observa-se o impacto na capacidade de cada subsistema ao variar 

a demanda anual de passageiros. 

Por último, compara-se o modelo com os modos de referência, ou seja, a 

comparação das variáveis do modelo com os dados reais observados. Conforme 

Sterman (2000) sugere que, para avaliar se o modelo gera padrões de comportamento 

observados no sistema real, sejam realizadas comparações qualitativas entre os dados 

fornecidos pelo modelo e os observados no mundo real. 

Realizadas as etapas descritas, com dados publicados referentes ao período entre 

2003 e 2011, para validar o modelo especifica-se os cenários para as análises futuras. Os 

cenários utilizados para analisar a situação dos aeroportos analisados em 2020 são: mais 
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provável e otimista. Esses cenários serão especificados considerando o comportamento 

das variáveis-chave no período e, consequentemente, atuando na demanda dos 

passageiros aéreos.  

 

ETAPA 5 – CONCEPÇÃO DE POLÍTICAS E AVALIAÇÃO 

 

A última etapa consiste na avaliação do modelo, por meio das análises de 

cenários e projeção e avaliação de políticas de melhoria. A projeção de políticas de 

melhoria envolve novas estratégias, estruturas e regras de decisão que irão interagir 

diante de novos cenários. Os capítulos 6 e 7 apresentam os resultados desta etapa. 

As interações de políticas de melhoria permitiram a análise do tipo what-if, além 

da análise de sensibilidade dentro do contexto dos novos cenários e, assim, permitir que 

se proponham melhorias no sistema.  

A Figura 12 representa resumidamente todo o processo de modelagem em 

Dinâmica de Sistemas. 

 

 
Figura 12 – Metodologia em Dinâmica de Sistemas 

Fonte: Autoria própria 
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5 MODELO 

 

A construção do modelo seguiu as etapas apresentadas no capítulo anterior, 

partindo das considerações realizadas sobre gestão de aeroportos e do processo de 

modelagem propriamente dito. Dessa maneira, este capítulo apresenta o 

desenvolvimento do modelo proposto, seguido da apresentação do Diagrama de Enlace 

Causal, Diagramas de Estoque e Fluxo e o modelo computacional de simulação.  

 

5.1 PROCESSO DE MODELAGEM  

 

O processo de modelagem, para Sterman (2000), deve considerar as informações 

quantitativas, as informações qualitativas e, além disso, as relações entre as variáveis do 

modelo. Somente com esse conjunto de informações pode-se obter um modelo robusto e 

eficaz quanto aos resultados, e auxiliando possíveis decisões e mudanças no sistema 

real. A construção do modelo baseou-se nas informações detalhadas posteriormente.  

Primeiramente, o modelo construído foi fundamentado nos referencial teórico e 

conceitual apresentado no Capítulo 2, sequenciado pelo estudo em Dinâmica de 

Sistemas. A partir disso, avaliaram-se os dados quantitativos sobre movimentação de 

passageiros nos aeroportos brasileiros divulgados pela Infraero; os estudos e análises 

conduzidos por consultorias e órgãos especialistas no setor; e, dados sobre a capacidade 

do Terminal de Passageiros, das Pistas e do Pátio de aeronaves nos aeroportos.  

Com essas informações, foram elaborados dois tipos de diagramas 

representativos do modelo e as equações para realizar a simulação. Nas próximas seções 

serão apresentadas o Diagrama de Enlace Causal e Diagrama de Fluxo e Estoque.  

 

5.2 DIAGRAMA DE ENLACE CAUSAL  

 

O Diagrama de Enlace Causal representa as principais relações e laços 

reforçadores do sistema analisado, ou ainda pode-se dizer que se trata de um modelo 

mental. Tal diagrama tem como base as informações apresentadas na seção anterior.  

O setor aéreo no Brasil, administrado pela Infraero e, mais recentemente, em 

alguns aeroportos por empresas nacionais ou estrangeiras no modelo de concessões, 

enfrenta o dilema de encontrar um equilíbrio entre a capacidade dos aeroportos e a 

demanda de passageiros. A fim de encontrar esse equilíbrio, investimentos são 
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destinados para aumentar a infraestrutura dos aeroportos e, consequentemente, a 

capacidade do aeroporto. 

A demanda de passageiros é o elemento central do Diagrama Causal, uma vez 

que a existência de passageiros implica na utilização dos subsistemas do aeroporto. 

Considerando o objetivo de atender completamente a demanda de passageiros em 

adequados níveis de serviço, os aeroportos tendem a gerenciar a capacidade dos seus 

respectivos subsistemas visando o horário de movimentação de passageiros e, 

consequentemente, de aeronaves. Nesse enfoque, a demanda hora-pico é essencial em 

estudos de capacidade de um aeroporto, conforme defende Wang (1999).  

Utilizar a demanda de passageiros na hora-pico nos modelos de simulação 

permite avaliar o sistema em condições de limite, onde diversos problemas podem 

ocorrer, tais como congestionamentos, filas, atrasos, entre outras situações. 

O Diagrama Causal desenvolvido ao longo deste trabalho é apresentado na 

Figura 13 e está dividido em três submodelos: subsistema Terminal de Passageiros, 

subsistema Pista e subsistema Pátio. Ainda, esses submodelos são dependentes da 

variável Demanda Anual de Passageiros. 

 

Figura 13 – Diagrama Causal 
Fonte: Autoria própria 

 
Dessa maneira, os subsistemas Terminal de Passageiros, Pista e Pátio 

apresentam as variáveis em comum que influenciam diretamente na utilização de tais 
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subsistemas. Ou seja, as relações de causa e efeito dos subsistemas são influenciadas 

pela Demanda Hora-Pico, Utilização e Capacidade do respectivo subsistema. 

Detalhadamente, nos subsistemas Pista e Terminal de Passageiros, a Demanda 

Hora-Pico influencia diretamente na utilização do subsistema e, a partir disso, a 

capacidade ideal será alterada. Enquanto que para o subsistema Pátio, a Demanda Anual 

de Passageiros e o TAMAV (Tamanho Médio das Aeronaves) influenciarão na 

quantidade de posições necessárias no Pátio e, por fim, gerará a relação entre 

capacidade e utilização deste subsistema.  

Apresentada a relação qualitativa entre as variáveis que compõe a capacidade de 

um aeroporto, a próxima seção apresenta o Diagrama de Estoque e Fluxo derivado do 

Diagrama Causal. 

 

5.3 DESCRIÇÃO E MODELAGEM DAS VARIÁVEIS DO MODELO  

 

O Diagrama de Estoque e Fluxo é a base da Dinâmica de Sistemas e representa o 

primeiro passo para a simulação computacional. Os fluxos definidos pelas variáveis 

auxiliares ou conversores que enviam materiais ou informações para os estoques. Para 

modelar tais diagramas utilizou-se o software i-Think com base no Diagrama de Enlace 

Causal. Esta seção apresenta a modelagem das relações matemáticas entre as variáveis 

do modelo descrita na seção anterior.  

O modelo de simulação, por representar um modelo virtual, apresenta 

pressupostos que devem ser considerados ao analisar os seus resultados. Assim, os 

pressupostos do modelo proposto para a gestão da capacidade dos aeroportos brasileiros 

são: o modelo é focado prioritariamente na metodologia de avaliação de capacidade dos 

aeroportos brasileiros; considera-se a demanda hora-pico de um aeroporto; e o aeroporto 

opera em condições plenas de funcionamento, ou seja, não são consideradas possíveis 

restrições meteorológicas e/ou inviabilidade de utilizar qualquer componente do 

aeroporto.  

O Diagrama de Estoque e Fluxo para o modelo proposto neste trabalho 

apresenta, como indicado no Diagrama Causal, a Demanda Anual de Passageiros como 

variável essencial para todos os subsistemas. A Demanda Anual de Passageiros, 

variável particular de cada aeroporto, é constituída da Demanda Anual de Passageiros 

Doméstico e Demanda Anual de Passageiros Internacional. A partir dessas variáveis é 

possível obter a Demanda Hora-Pico seguindo o cálculo defendido do Wang (1999). 
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Wang (1999) realizou um estudo com 48 aeroportos brasileiros administrados 

pela Infraero para determinar a demanda hora-pico de projeto dos aeroportos. A partir 

deste trabalho, o autor define, matematicamente, a Demanda Hora-Pico dos aeroportos 

brasileiros através de duas formulações:  

!������	,���	-�)�	 
 	109,18	 � 	0,00043	 ∗ 	!������	6����	��	-����7�����			 [8] 

!������	,���	-�)� 
 	�177,4 � 0,00035 ∗ !������	6����	��	-����7����� �
27,31 ∗ log	�!������	6����	��	-����7�����	  

[9] 

No modelo proposto neste trabalho, conforme apresentado na Figura 13, a 

Demanda Hora-Pico é calculada segundo as recomendações de Wang (1999). A 

Equação 8 foi utilizada para os aeroportos que apresentam demanda de até 3 milhões de 

passageiros por ano, enquanto que a Equação 9 foi utilizada para aeroportos com 

demanda de passageiros superior a 3 milhões de passageiros por ano.  

 

5.3.1. Submodelo Terminal de Passageiros 

O Terminal de Passageiros é responsável por interligar o lado terrestre com o 

lado aéreo do aeroporto. Ainda, o Terminal de Passageiros (TPS) é a edificação onde os 

passageiros realizam todo o processo de embarque e desembarque (ASHFORD, 

MUMAYIZ E WRIGHT, 2011). 

Com objetivo de proporcionar a circulação e o processamento dos serviços para 

os passageiros, Medeiros (2004) aponta o saguão de embarque, a sala de pré-embarque, 

a área para vendas e reservas de bilhetes, o check-in, a área para triagem e despacho de 

bagagens, a área de vistoria de segurança, a área de vistoria de passaportes, o saguão de 

desembarque, a área de restituição de bagagens, e a área de desembarque internacional 

(imigração, área de restituição de bagagens e alfândega) como os componentes do 

Terminal de Passageiros.  

A capacidade do terminal de passageiros utiliza a demanda de passageiros como 

principal variável de entrada. Assim, a partir da Demanda Anual de Passageiros 

encontra-se a Demanda Hora-Pico, conforme formulação apresentada previamente, e, 

em seguida obtém a Utilização do Terminal de Passageiros Horária pela Equação 10. 

>����?�çã�	,��á���	��	�-� 
 	 !������	,���	-�)�
B�"�)�����	,��á���	��	�-�	 [10] 

Considerando que a Capacidade do Terminal de Passageiros é avaliada em 

passageiros por ano, utilizou-se a Equação 11 para obter a capacidade desse subsistema 
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em passageiros por hora, partindo do pressuposto que a capacidade é distribuída 

uniformemente durante as horas do dia.  

B�"�)�����	,��á���	��	�-� 
 	B�"�)�����	��	�-�365 ∗ 24  [11] 

Outro método utilizado neste trabalho para avaliar o Terminal de Passageiros é 

através do modelo proposto por Medeiros (2004). Este método foi proposto para 

dimensionar os terminais dos aeroportos brasileiros. Para obter o dimensionamento do 

terminal deve ser considerada a classe na qual o aeroporto pertence (internacional, 

doméstico ou regional) e o nível de serviço a ser oferecido aos passageiros (alto, bom ou 

regular). A partir disso, encontra-se o dimensionamento adequado para o terminal de 

passageiros atendendo o espaço para cada passageiro na hora-pico. A determinação da 

Área Total do TPS é obtida pelo produto da quantidade de passageiros na hora-pico 

com o índice de dimensionamento (m²/pax) definido pela STBA (1983). 

ÁREA TOTAL DO TPS 

Nível de 
serviço 

Índices de dimensionamento (m²/pax) 
Tipo de aeroporto 

Internacional Doméstico Regional 
Alto 25,00 18,00 15,00 
Bom 22,00 15,00 12,00 
Regular 18,00 12,00 10,00 

Tabela 5 – Área Total do TPS 
Fonte: STBA (1983) apud Medeiros (2004) 

Nesse trabalho será considerado apenas o nível de serviço Bom, uma vez que o 

nível Alto pode gerar um superdimensionamento dos componentes do TPS e o nível 

Regular não permite oscilações da demanda, além de ocasionar desconfortos aos 

usuários, conforme defende Carvalho (2006). Assim, a Utilização do TPS em termos 

dimensionais é obtida através da Equação 12. 

>����?�çã�	��	�-�	!���������� 
 	!������	,���	-�)� ∗ D���)�	��	���������������
B�"�)�����	Á���  

[12] 

 

5.3.2. Subsistema Pistas 

O subsistema Pistas envolve exclusivamente o lado aéreo do aeroporto. A 

capacidade da pista é definida pela quantidade de movimentos (pousos e decolagens de 

aeronaves) por hora, como apontam Gilbo (1993) e Reynolds-Feighan e Button (1999), 

dependem das condições meteorológicas, controle de tráfego aéreo, tipo das aeronaves, 

natureza das operações e projeto e layout das pistas. 

A Infraero considera o método criado pelo órgão norte-americano Federal 

Aviation Administration (FAA) para calcular a capacidade a capacidade do sistema de 
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pistas dos aeroportos brasileiros, esta metodologia considera o mix de aeronaves em 

operação nos sistemas de pistas, o volume horário de operações de toque-arremetida, a 

quantidade de saídas de pistas efetivas e a determinação da capacidade horária básica. 

Dessa maneira, a capacidade das pistas é dada em função da quantidade máxima de 

movimentos em uma hora. 

No Brasil, quando um aeroporto atinge um nível de utilização igual ou superior a 

80% é recomendado o constante monitoramento com intuito de evitar atrasos, 

congestionamentos e riscos a segurança do tráfego aéreo. Tal situação normalmente 

ocorre na hora-pico, assim a utilização das pistas será calculada em função da média de 

voos na hora-pico, conforme recomenda Suryani, Chou e Chen (2010). 

A média de voos na hora-pico é determinada pela quantidade de passageiros e 

pela quantidade média de passageiros em cada voo nesse momento de maior tráfego 

aéreo. Assim, a Utilização das Pistas é calculada conforme a Equação 13.  

>����?�çã�	���	-����� 
 	�é���	��	(���	ℎ���	"�)�
B�"�)�����	���	-�����  [13] 

onde 

�é���	��	(���	ℎ���	"�)� 
 	 !������	,���	-�)�
-����7�����	"��	G�� [14] 

A variável Passageiros por Voo é determinada pela equação 15. 

-����7�����	"��	(�� 
 ��6�6GH ∗ -����7�����H	 � ��6�6GI ∗ -����7�����I	
100 	 [15] 

onde  

TAMAVD é o TAMAV doméstico 

PassageirosD é a porcentagem de passageiros domésticos 

TAMAVI é o TAMAV internacional 

PassageirosI é a porcentagem de passageiros internacionais. 

 

5.3.3. Subsistema Pátio 

O subsistema Pátio é responsável pela ligação entre o lado terrestre e lado aéreo 

do aeroporto e onde ocorre a transferência de passageiros e cargas entre esses lados do 

aeroporto. No pátio, onde ficam estacionadas as aeronaves, a capacidade é definida pela 

quantidade de posições de estacionamento de aeronaves, conforme defendem Ashford, 

Mumayiz e Wright (2011).  

O subsistema Pátio, além da capacidade do pátio, tem como elemento principal o 

Tamanho Médio das Aeronaves (TAMAV), esta medida indica a quantidade de 
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passageiros processados por ano para cada uma de suas faixas, conforme apresentado na 

Tabela 6. 

 

Categoria Faixa TAMAV Passageiros/ano/posição 
R1 12 a 25 70000 
R2 25 a 30 100000 
R3 35 a 60 130000 
A1 90 a 130 200000 
A2 130 a 170 250000 
A3 170 a 300 300000 
A4 300 a 450 400000 
A5 Mais de 450 500000 

Tabela 6 – Número de passageiros anualmente por posição para cada faixa de TAMAV 
Fonte: Infraero (2002) 

De acordo com a categoria da aeronave e a faixa de TAMAV, a Infraero define a 

quantidade de passageiros embarcados e desembarcados anualmente por posição. A 

partir disso, obtém-se o número de posições necessárias de estacionamento de aeronaves 

em um determinado aeroporto, calculando a razão entre a demanda anual de passageiros 

e a quantidade de passageiros ao ano por posição de acordo com o TAMAV.  

Em outras palavras, o aumento na demanda anual de passageiros em um 

aeroporto implicará em aumento na quantidade de posições necessárias no 

estacionamento de aeronaves ou no aumento do TAMAV. Por fim, a Utilização do 

Sistema de Pátios é definida pela Equação 16.  

>����?�çã�	��	-á��� 
 	-���çõ��	K�)���á����	��	-á���B�"�)�����	��	-á���  [16] 

onde, a variável Posições Necessárias do Pátio é dada pela soma entre as posições 

necessárias para cada natureza do voo (doméstico ou internacional). 

 

5.4 DIAGRAMA DE ESTOQUE E FLUXO  

 

A elaboração do Diagrama de Estoque e Fluxo, permite construir o modelo 

computacional de simulação no software iThink com as equações correspondentes a 

cada variável e seus respectivos relacionamentos, conforme apresentado anteriormente. 

O modelo final antecede a fase de validação e apresenta visualmente todas as relações 

de causa e efeito das variáveis no sistema. 

O modelo em Dinâmica de Sistemas proposto neste trabalho para os aeroportos 

brasileiros tem como foco principal de análise a capacidade dos subsistemas do 

aeroporto, a demanda de passageiros e na utilização de cada subsistema. Este modelo 
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tem como pressupostos metodológicos os trabalhos de Carvalho (2006), Miller e Clarke 

(2007) e Suryani, Chou e Chen (2010). 

A contribuição do modelo proposto em Dinâmica de Sistemas está relacionada, 

prioritariamente, a metodologia de cálculos da capacidade dos aeroportos brasileiros e 

ao ajuste da capacidade de cada subsistema de acordo com a sua respectiva utilização, 

tais fatores não foram avaliados em trabalhos anteriores sobre o tema.  

Dessa maneira, inicialmente são apresentadas as estruturas do modelo 

relacionadas ao ajuste da capacidade dos subsistemas. O ajuste da capacidade dos 

subsistemas foi construído com a utilização dos recursos estoque e fluxo disponível nos 

modelos em dinâmica de sistemas. Essa estrutura apresenta a variável Capacidade Atual 

modelado como um estoque, cujo valor inicial é pré-definido pelo usuário, a partir de 1, 

além de um fluxo de entrada (Aumentar Capacidade) e um fluxo de saída (Diminuir 

Capacidade) que são responsáveis por ajustar a capacidade, conforme o valor da 

variável Utilização. As Equações 17 e 18 descrevem a equação condicional que 

descreve como os fluxos de entrada e saída aumentam ou diminuem a capacidade. 

Tomando como exemplo a primeira situação, sempre que a utilização foi maior do que 

1, a capacidade deve ser aumentada, então o fluxo de entrada Aumentar Capacidade é 

atualizado com o valor  da multiplicação da capacidade atual pela utilização, caso 

contrário, quando a utilização for menor do 1, o fluxo de entrada é atualizado com o 

valor zero e a capacidade permanecerá com o mesmo valor.  

Aumentar Capacidade = IF Utilização > 1 THEN (Capacidade Atual * Utilização)/n ELSE 0 [17] 

Diminuir Capacidade = IF Utilização <= 1 THEN (Capacidade Atual * (1-Utilização))/n ELSE 0  [18] 

O denominador destas equações (n) é utilizado para suavizar a convergência da 

capacidade para seu valor ótimo e, também, para evitar mudanças abruptas no seu valor. 

O modelo de ajuste da capacidade é apresentado na Figura 14. 

 

 
Figura 14 – Submodelo de ajuste da capacidade 

Fonte: Elaborado no iThink  

Aumentar Capacidade

Capacidade Atual

Utilização

Diminuir Capacidade
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As Equações 17 e 18 são utilizadas desta forma para os subsistemas Terminal de 

Passageiros e Pátio, para o subsistema Pista, seguindo as recomendações da Infraero e 

por se tratar do subsistema bastante relacionado com a segurança aérea, o ajuste da 

Capacidade das Pistas ocorrerá quando a utilização desse subsistema atingir o valor de 

0,8 (ou 80%), ou seja, não trabalha-se com a ideia de utilizar o sistema no seu limite 

(100%). 

De acordo com o apresentado nesse capítulo, o modelo proposto completo está 

representado na Figura 15.  

 

 
 

Figura 15 – Modelo proposto em Dinâmica de Sistemas 
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Fonte: Elaborado no iThink 
 

Após a construção do modelo de simulação, é necessário inserir os dados de 

entrada. A Tabela 7 apresenta as variáveis de entrada do modelo de simulação e suas 

variáveis.  

Variáveis de entrada  Unidade 
Demanda Anual de Passageiros Passageiros/ano 
Passageiros Domésticos % 
TAMAV Doméstico Passageiros 
TAMAV Internacional Passageiros 

Tabela 7 – Variáveis de entrada 
Fonte: Autoria própria (2012) 

Além das variáveis de entrada, todas apresentadas no Anexo III, o modelo de 

simulação apresenta as seguintes variáveis de saída: capacidade do terminal de 

passageiros, capacidade do pátio e capacidade das pistas.   

 

5.5 VALIDAÇÃO DO MODELO 

Segundo Sterman (2000), a validação de um modelo se inicia ao escrever a 

primeira equação. Assim, durante a construção de um modelo são realizados vários 

testes a cada alteração e ajuste feito. Entanto, quando o modelo é considerado concluído 

realizam-se testes mais completos, como o teste em extremas condições, a análise de 

sensibilidade e a comparação com modos de referência.  

A análise de sensibilidade tem como objetivo observar a variação de uma 

variável em relação às demais. Neste modelo, baseando-se na relação de causa e efeito 

descrito no Diagrama Causal, observou-se o comportamento das seguintes variáveis 

para realizar tal teste: Demanda Hora-Pico e Utilização da Pista; Demanda Hora-Pico 

e Utilização do Terminal de Passageiros; Posições necessárias no Pátio e Utilização do 

Pátio. Através do software iThink, a análise de sensibilidade também pode ser realizada 

por análise dos gráficos. Neste tipo de teste foram necessários alguns ajustes no modelo 

até que os dados apresentassem coerência com as variações realizadas.  

Por fim, foram realizadas as comparações com os modos de referência, ou seja, a 

comparação entre os dados da simulação e os dados reais. Neste caso, utilizaram-se os 

estudos realizados por Carvalho (2006) e ANAC (2007) para validar o modelo de 

simulação proposto. Ainda, é importante destacar que Carvalho (2006) e ANAC (2007) 

apresentam peculiaridades entre eles e o modelo proposto. Assim, para a validação de 

cada subsistema utilizou-se o estudo mais adequado para validar cada subsistema, 

prevalecendo o seguinte: ANAC (2007) foi utilizado para validar os subsistemas Pista e 
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TPS Horária; e, Carvalho (2006) foi utilizado para validar os subsistemas TPS 

Dimensional e Pátio.  

A validação do modelo proposto foi realizada utilizando os mesmos dados de 

entrada apresentado por cada um dos trabalhos citados e calculando o erro existente 

entre as variáveis de saída através da Equação 19.  

Os parâmetros do modelo Demanda Anual de Passageiros, Passageiros 

Domésticos, TAMAV Doméstico e TAMAV Internacional variam conforme o aeroporto 

em análise. 

Para este estudo em particular, foram selecionados os aeroportos com previsões 

de investimentos até 2014 segundo o TCU (2013) e Infraero (2013). Tais aeroportos 

estão localizados em estados da cidade-sede do evento esportivo Copa do Mundo de 

Futebol em 2014. Assim, os aeroportos escolhidos foram: Aeroporto Internacional de 

Brasília (Brasília – DF), Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas – SP), 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins – MG), Aeroporto Internacional 

Marechal Rondon (Cuiabá – MT), Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba – 

PR),  Aeroporto Internacional Pinto Martins (Fortaleza – CE), Aeroporto Internacional 

do Rio de Janeiro (Galeão – RJ), Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos – 

SP), Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (Manaus – AM), Aeroporto Internacional 

de Natal (Natal – RN), Aeroporto Internacional Salgado Filho (Porto Alegre – RS), 

Aeroporto Internacional do Recife (Recife – PE), e Aeroporto Internacional de Salvador 

(Salvador – BA). 

Com a execução do modelo proposto, os resultados da simulação podem ser 

comparados com os resultados dos trabalhos já mencionados. Durante os experimentos, 

considerou-se uma margem de erro de 10%, conforme sugere Law e Kelton (2000); 

Chwif e Medina (2010). Dessa maneira, o modelo proposto foi avaliado e considerado 

válido conforme apresentado na Tabela 8. A existência de erro superior ao recomendado 

para alguns aeroportos pode ser apontada como uma limitação do cálculo da Demanda 

Hora-Pico proposto por Wang (1999) em relação ao estudo da ANAC (2007), sendo 

que o último trata-se de uma observação direta do sistema real, e assim é possível essa 

diferença nos dados.  

  

���� 
 	 |	G����	�������� � G����	����|		
G����	����  [19] 
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Aeroporto 

Pista 
(movimentos/hora) 

TPS Dimensional (m²) 
TPS Horária 

(Passageiros/hora) 
Pátio (nº de 
posições) 

S
im
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a 
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rr

o 

S
im

u
la
d
a 

R
ea

l 

E
rr

o 

S
im

u
la
d
a 

R
ea

l 

E
rr

o 

S
im

u
la
d
a 

R
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l 

E
rr
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Brasília - DF 45 45 0,0% 102255 101813 0,4% 3278 3184 3,0% 39 40 1,2% 
Campinas - SP 15 14 7,1% 16377 16394 0,1% 800 887 9,8% 4 4 0,0% 
Confins - MG 17 16 6,3% - - - 1352 1235 9,5% - - - 
Cuiabá - MT 9 9 0,0% 11172 11152 0,2% 483 535 9,7% 3 4 4,0% 
Curitiba - PR 19 20 5,0% 36452 36450 0,0% 1188 1121 6,0% 14 14 0,5% 
Fortaleza - CE 16 16 3,1% 31437 31570 0,4% 965 1068 9,6% 9 9 0,1% 
Galeão - RJ 39 39 0,0% 66336 67363 1,5% 3042 2613 16,4% 22 23 1,4% 
Guarulhos - SP 60 45 33,3% 131921 132967 0,8% 5556 4130 34,5% 47 47 0,1% 
Manaus - AM 16 17 5,9% 22500 22670 0,8% 878 966 9,1% 7 7 0,1% 
Natal - RN 13 13 1,2% 20246 20230 0,1% 667 704 5,3% 5 5 1,3% 
Porto Alegre - RS 24 26 7,7% 39905 39855 0,1% 1230 1230 0,0% 16 16 0,6% 
Recife - PE 18 20 10,0% 39525 39520 0,0% 1260 1066 18,2% 13 13 0,7% 
Salvador - BA 32 35 8,6% 48815 48825 0,0% 1598 1427 12,0% 20 20 0,2% 

 
Tabela 8 – Validação do modelo  

Fonte: iThink 
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6 ANÁLISE DE CENÁRIOS 

 

A análise de cenários consiste na última etapa da metodologia proposta por 

Sterman (2000) para modelos em Dinâmica de Sistemas. Nessa etapa é possível projetar 

mudanças no ambiente através da criação de novas estruturas ou novas regras de 

decisão e avaliar quais serão os efeitos gerados no sistema. Dessa maneira, tem-se a 

análise de diferentes cenários para o objeto de estudo. 

Em um aeroporto, assim como no modelo proposto neste trabalho, as condições 

de funcionamento estão relacionadas principalmente com a Demanda Anual de 

Passageiros. A partir de variações nessa variável, o sistema aeroportuário apresenta 

diferentes cenários.  

Os cenários desenhados para o modelo proposto em aeroportos projetam a 

situação atual e análises para o ano de 2020 e nas seguintes situações de variação da 

Demanda Anual de Passageiros: mais provável e otimista. 

Na definição das variáveis de entrada do modelo de simulação para os cenários, 

a variável Passageiros Domésticos permanecerá com os mesmos valores durante todo o 

período de simulação. Já as variáveis Demanda Anual de Passageiros, TAMAV 

Doméstico e TAMAV Internacional apresentarão mudanças nos seus respectivos valores 

conforme apresentado no Anexo III.  

As próximas seções apresentam os três cenários analisados com o modelo 

proposto. Em cada cenário, foram ajustadas as variáveis conforme o objetivo de cada 

um e, por fim, as variáveis de saída relacionadas com a capacidade de cada subsistema 

dos aeroportos selecionados foram analisadas.  

Ainda, em cada cenário será comparada a capacidade ideal de cada subsistema 

gerado pelo modelo em Dinâmica de Sistemas com a capacidade instalada nos 

respectivos subsistemas dos aeroportos selecionados em 2012 e em 2014, segundo a 

Infraero (2013) e TCU (2013). Nesse caso, considerou-se que os investimentos 

comtemplaram apenas os subsistemas descritos nos relatórios da Infraero e TCU e a não 

existência de novos investimentos entre 2015 e 2020. Tais investimentos e futuras 

capacidades desses aeroportos em 2012 e a partir de 2014 encontram-se detalhados na 

Tabela 9.  
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Aeroporto 

Capacidade 

Pista 
(movimentos/hora) 

TPS Dimensional 
(m²) 

TPS Horária 
(passageiros/hora) 

Pátio 
(nº de 

posições) 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Brasília - DF 44 44 80.000 170.000 1142 2055 40 65 
Campinas - SP 28 28 30.000 30.000 776 1062 41 41 
Confins - MG 29 29 53.950 67.675 1164 1769 25 81 
Cuiabá - MT 22 22 5.460 13.200 285 651 11 11 
Curitiba - PR 24 24 45.000 64.800 890 1187 10 17 
Fortaleza - CE 27 27 35.660 90.394 708 982 39 47 
Galeão - RJ 40 40 280.681 327.203 1975 4932 62 62 
Guarulhos - SP 45 45 175.000 290.000 2340 3482 61 92 
Manaus - AM 25 25 39.484 97.258 731 1541 34 34 
Natal - RN 27 27 18.013 180.000 662 674 26 45 
Porto Alegre - RS 24 24 53.100 60.300 1199 2158 25 33 
Recife - PE 29 29 52.000 52.000 1256 1906 21 21 
Salvador - BA 25 25 69.750 69.750 1484 1484 24 28 

Tabela 9 – Capacidade dos aeroportos selecionados 
Fonte: TCU (2012) e Infraero (2013) 

Para efeito de comparação, os aeroportos em questão serão agrupados segundo a 

situação dos seus respectivos subsistemas, a saber: situação adequada, crítica e 

preocupante. A situação dos subsistemas foi definida como sendo a razão entre a 

capacidade do subsistema obtida com o modelo proposto e a capacidade do mesmo 

subsistema apresentada na Tabela 9, assim obtém-se o índice de utilização do 

subsistema para cada cenário.  

O Anexo IV apresenta os índices de utilização de cada um dos subsistemas para 

o respectivo aeroporto. A partir disso, os aeroportos foram agrupados em:  

� Situação adequada quando o subsistema apresenta o índice menor que 80%;  

� Situação preocupante quando o índice estiver compreendido entre 81% e 100%; 

e,  

� Situação crítica quando o índice for superior a 101%.  

 

6.1 CENÁRIO ATUAL  

O cenário Atual consiste na simulação do modelo proposto entre os anos de 2003 

e 2012. Com os resultados da simulação para 2012, conforme apresentado na Tabela 10, 

foram comparados tais dados com as capacidades nominais de cada subsistema para 

definir a situação de cada aeroporto. 
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Aeroporto 
Pista 

(movimentos/hora) 
TPS Dimensional 

(m²) 
TPS Horária 

(Passageiros/hora) 

Pátio 
(nº de 

posições) 

Brasília - DF 52 121.508 5.523 63 

Campinas - SP 34 71.877 4.470 44 

Confins - MG 33 84.761 3.673 53 

Cuiabá - MT 12 28.614 1.300 11 

Curitiba - PR 24 53.834 2.514 28 

Fortaleza - CE 20 47.153 2.179 25 

Galeão - RJ 48 134.818 6.642 70 

Guarulhos - SP 99 270.303 12.286 129 

Manaus - AM 15 31.956 1.452 16 

Natal - RN 12 29.065 1.277 11 

Porto Alegre - RS 24 63.946 2.906 41 

Recife - PE 20 50.938 2.282 26 

Salvador - BA 25 68.450 3.222 42 

Tabela 10 – Resultado da simulação para cenário Atual 
Fonte: iThink (2013) 

A partir dos resultados da Tabela 10 e da capacidade nominal dos aeroportos na 

Tabela 9 para o ano de 2012 gerou-se a Tabela 11 com a classificação da situação de 

cada subsistema analisado.  

Com relação à capacidade do subsistema Pista, apenas 5 (cinco) aeroportos 

apresentam situação adequada e os demais se encontram em situação crítica. No entanto 

McKinsey & Company (2010) previa a saturação do subsistema Pista somente a partir 

de 2020 no aeroporto de Campinas – SP e Salvador – BA, essa situação é diferente da 

apontada no modelo proposto.  

No que se refere ao subsistema TPS Dimensional, somente o aeroporto de 

Galeão – RJ está em situação adequada. Carvalho (2006) projetou para 2015 a utilização 

desse subsistema e encontrou situação similar a encontrada no modelo proposto, ou 

seja, somente o aeroporto de Galeão – RJ apresentou uma utilização abaixo dos 100% 

no subsistema TPS Dimensional e os demais aeroportos estudados apresentam situação 

crítica a partir de 2015. 

Em relação à capacidade do subsistema TPS Horária, a situação é crítica em 

todos os aeroportos e mostra a necessidade de investimentos, tal situação já era prevista 

até 2030 pela McKinsey & Company (2010). Assim, pode-se dizer que o modelo 

proposto mostra uma antecipação da criticidade desse subsistema. 

O subsistema Pátio possui 3 (três) aeroportos em situação adequada. Segundo a 

McKinsey & Company (2010), o aeroporto de Galeão – RJ é o único que não irá 
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apresentar utilização acima de 100% no subsistema Pátio até 2030. Porém, na simulação 

9 (nove) aeroportos já se encontram em situação crítica. 

 Subsistema Pista 
Subsistema TPS 
Dimensional 

Subsistema TPS 
Horária 

Subsistema Pátio 

Situação 
Adequada 

Cuiabá - MT  
Fortaleza - CE 
Manaus - AM 
Natal - RN 
Recife - PE 

Galeão - RJ  
Fortaleza - CE 
Manaus - AM 
Natal - RN 

Situação 
Preocupante 

 
Manaus - AM 
Recife - PE 
Salvador - BA 

 Cuiabá - MT 

Situação 
Crítica 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Curitiba - PR 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Porto Alegre - RS 
Salvador - BA 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Fortaleza - CE 
Guarulhos - SP 
Natal - RN 
Porto Alegre - RS 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Fortaleza - CE 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Manaus - AM 
Natal - RN 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Curitiba - PR 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Tabela 11 – Situação dos aeroportos no cenário Atual  

 

6.2 CENÁRIO MAIS PROVÁVEL  

O cenário Mais Provável baseia-se nas projeções dos analistas do setor aéreo 

para a demanda de passageiros nos aeroportos brasileiros. Nesse cenário, adotou-se a 

taxa de crescimento da demanda de passageiros no Brasil de 5% ao ano, valor defendido 

pela empresa de consultoria McKinsey & Company (2010). Assim, a demanda de 

passageiros em cada aeroporto foi analisada com esse percentual. 

Os resultados da simulação para o ano de 2020 no cenário Mais Provável 

apresentam-se na Tabela 12.  
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Aeroporto 
Pista 

(movimentos/hora) 
TPS Dimensional 

(m²) 
TPS Horária 

(Passageiros/hora) 

Pátio 
(nº de 

posições) 

Brasília - DF 76 178.758 8.125 92 

Campinas - SP 44 105.235 4.829 71 

Confins - MG 43 124.135 5.393 63 

Cuiabá - MT 18 42.078 1.912 17 

Curitiba - PR 34 79.380 3.699 41 

Fortaleza - CE 25 69.367 3.202 36 

Galeão - RJ 69 198.602 9.760 103 

Guarulhos - SP 126 395.775 26.802 189 

Manaus - AM 22 46.956 2.134 23 

Natal - RN 16 39.466 1.896 15 

Porto Alegre - RS 44 94.244 4.284 60 

Recife - PE 28 74.899 3.358 38 

Salvador - BA 40 100.732 4.719 52 

Tabela 12 – Resultado da simulação para cenário Mais Provável 
Fonte: iThink (2013) 

Diante dos resultados obtidos para esse cenário, a etapa seguinte consiste na 

comparação de tais resultados com a capacidade que cada subsistema terá até o início de 

2014 conforme prevê o projeto de investimentos da Infraero. Essa capacidade instalada 

encontra-se na Tabela 9. A partir disso, os 13 aeroportos selecionados foram agrupados 

conforme a situação dos seus subsistemas, indicando a possibilidade de novos 

investimentos entre 2015 e 2020, como apresentado na Tabela 13. 

 Subsistema Pista 
Subsistema TPS 
Dimensional 

Subsistema TPS 
Horária 

Subsistema Pátio 

Situação 
Adequada 

Natal - RN 

Fortaleza - CE 
Galeão - RJ 
Manaus - AM 
Natal - RN 

 

Confins - MG 
Fortaleza - CE 
Manaus - AM 
Natal - RN 

Situação 
Preocupante 

Cuiabá - MT 
Fortaleza - CE 
Manaus - AM 
Recife - PE 

   

Situação 
Crítica 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Curitiba - PR 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Porto Alegre - RS 
Salvador - BA 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Guarulhos - SP 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Fortaleza - CE 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Manaus - AM 
Natal - RN 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Tabela 13 – Situação dos aeroportos no cenário Mais Provável  
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Analisando a situação desses aeroportos para o cenário Mais Provável, pode-se 

afirmar que na hora-pico todos os aeroportos necessitam ampliar a capacidade de pelo 

menos um dos seus subsistemas.  

O aeroporto de Natal – RN é o que apresenta situação preocupante apenas no 

subsistema TPS Horária e, assim, pode-se dizer que é o aeroporto com capacidade 

nominal dos subsistemas mais próxima da sua respectiva demanda. A situação desse 

aeroporto pode estar relacionada ao início das atividades do novo aeroporto na cidade e 

encerramento das atividades no atual aeroporto, isso se deve a um estudo da demanda 

futura e projeto de investimentos compatíveis.  

Em relação ao subsistema Pista, na hora-pico, será necessária a expansão da 

capacidade para atender os voos em 8 (oito) aeroportos em caráter emergencial, uma 

vez que se encontram em situação crítica. Complementarmente, a expansão da 

capacidade do subsistema Pátio é importante nesses mesmos aeroportos e no aeroporto 

de Recife – PE. 

A capacidade horária do Terminal de Passageiros apresenta-se em uma situação 

crítica consiste no subsistema mais crítico dos aeroportos analisados, essa situação era 

prevista em nove (9) desses aeroportos segundo a McKinsey & Company (2010) para a 

capacidade anual do subsistema. No entanto, ao se considerar a hora-pico essa situação 

se estende aos demais aeroportos analisados, indicando a necessidade de acréscimos na 

capacidade horária do Terminal de Passageiros nessa situação.  

Por fim, o subsistema TPS Dimensional necessita de investimentos em 9 (nove) 

aeroportos entre 2014 e 2020 nesse cenário. Mediante essa necessidade de 

investimentos nos aeroportos em situação crítica, pode-se afirmar que os investimentos 

designados para esses aeroportos, como apontado pela Infraero (2013) e TCU (2012), 

foram insuficientes para atender uma demanda com crescimento de 5% ao ano.  

 

6.3 CENÁRIO OTIMISTA 

A média do crescimento da movimentação de passageiros nos aeroportos 

brasileiros nos últimos dez anos foi de 11% ao ano. Esse crescimento foi propiciado, 

entre outros fatores, pela redução da tarifa real média das passagens aéreas que em 2012 

apresentou seu menor valor desde 2002 e pelo crescimento econômico do Brasil. Nesse 

contexto, o cenário Otimista assume que a taxa de crescimento da Demanda Anual de 

Passageiros manterá o mesmo ritmo apresentado nos últimos dez anos e, assim, será de 

11% ao ano.  
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A Tabela 14 apresenta os resultados da simulação para o cenário Otimista para o 

ano de 2020.   

Aeroporto 
Pista 

(movimentos/hora) 
TPS Dimensional 

(m²) 
TPS Horária 

(Passageiros/hora) 
Pátio (nº de 
posições) 

Brasília - DF 113 296.402 13.473 154 

Campinas - SP 74 157.908 7.264 106 

Confins - MG 66 184.713 8.938 96 

Cuiabá - MT 26 68.118 3.096 25 

Curitiba - PR 51 131.653 5.554 68 

Fortaleza - CE 42 115.037 4.800 55 

Galeão - RJ 103 325.549 14.580 155 

Guarulhos - SP 171 589.648 33.879 282 

Manaus - AM 32 75.355 3.425 35 

Natal - RN 22 62.575 2.743 26 

Porto Alegre - RS 59 156.457 7.112 77 

Recife - PE 42 113.395 5.614 63 

Salvador - BA 65 150.984 7.022 79 

Tabela 14 – Resultado da simulação para cenário Otimista 
Fonte: iThink (2013) 

Assim como na seção anterior, os resultados da simulação do cenário Otimista 

foram comparados com os dados da capacidade instalada conforme apresentado na 

Tabela 9. Assim, os aeroportos selecionados foram agrupados segundo a classificação 

do seu subsistema na Tabela 15. 

 Subsistema Pista 
Subsistema TPS 
Dimensional 

Subsistema TPS 
Horária 

Subsistema Pátio 

Situação 
Adequada 

 
Manaus - AM 
Natal - RN  

 Natal - RN 

Situação 
Preocupante 

Natal - RN Galeão - RJ   

Situação 
Crítica 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Fortaleza - CE 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Manaus - AM 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Fortaleza - CE 
Guarulhos - SP 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Fortaleza - CE 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Manaus - AM 
Natal - RN 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Brasília - DF 
Campinas - SP 
Confins - MG 
Cuiabá - MT 
Curitiba - PR 
Fortaleza - CE 
Galeão - RJ 
Guarulhos - SP 
Manaus - AM 
Porto Alegre - RS 
Recife - PE 
Salvador - BA 

Tabela 15 – Situação dos aeroportos no cenário Otimista  

No cenário Otimista, ou em uma situação na qual a demanda de passageiros nos 

aeroportos se mantenha igual ao crescimento médio do setor nos últimos anos, a 

situação dos aeroportos, também, é crítica em pelo menos um dos seus subsistemas. 
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 A situação adequada para o subsistema TPS Dimensional fica restrita aos 

aeroportos localizados em Natal-RN e em Manaus-AM. Já para o subsistema Pátio essa 

situação fica restrita apenas para o aeroporto localizado em Natal-RN.  

Os subsistemas Pista e TPS Horária apresentam situações críticas para os 

aeroportos, com exceção do aeroporto de Natal no subsistema Pista no qual sua situação 

é preocupante, no cenário Otimista.  

Diante desse cenário, reforça-se a hipótese que os investimentos realizados nos 

principais aeroportos brasileiros com obras de ampliação e restruturação dos principais 

aeroportos brasileiros previsto para conclusão em 2014 são insuficientes para atender a 

demanda de passageiros na hora-pico nos anos seguintes e envolve todos os subsistemas 

de um aeroporto.   
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7 CONCLUSÕES  

 

O setor aéreo é importante para o crescimento e desenvolvimento econômico de 

uma região. Dessa maneira, a gestão dos aeroportos torna-se um elemento estratégico 

para o país, sendo necessário oferecer um serviço de qualidade para os passageiros. O 

objetivo do trabalho, conforme apresentado no Capítulo 1, foi desenvolver um modelo 

em Dinâmica de Sistemas para avaliar a capacidade dos aeroportos na hora-pico.  

A construção do modelo em Dinâmica de Sistemas para os aeroportos envolveu 

a metodologia para avaliação da capacidade aplicada no Brasil e trabalhos publicados 

sobre o tema, além da compreensão do funcionamento do mesmo. A partir disso, 

utilizou-se a metodologia proposta por Sterman (2000) para formular o modelo 

propriamente dito e, assim, realizar a sua validação.  

Os resultados do modelo proposto foram comparados com os resultados de 

outras publicações para constatar a validade do modelo desenvolvido. Ao comparar os 

resultados observou-se a semelhança existente entre os trabalhos na situação dos 

aeroportos brasileiros selecionados e, assim, afirmar que o modelo em Dinâmica de 

Sistemas desenvolvido pode ser considerado válido para os objetivos deste estudo. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que o modelo proposto em Dinâmica de 

Sistemas para os aeroportos brasileiros consiste em método para avaliar a capacidade 

dos subsistemas desses aeroportos e, assim, auxiliar a gestão aeroportuária. Contudo, 

deve-se considerar o pressuposto do funcionamento do aeroporto na hora-pico no qual o 

modelo foi construído ao decidir sobre as melhores ações a serem realizadas na 

alteração da capacidade dos subsistemas do aeroporto.  

A partir da validade do modelo, a análise de cenários consistiu em analisar a 

situação de alguns aeroportos brasileiros até o ano de 2020 considerando diferentes 

taxas de crescimento anual da demanda de passageiros. Nas duas análises de cenários 

realizadas vale destacar a necessidade de investimentos para ampliar a capacidade dos 

subsistemas Terminal de Passageiros, Pátio e Pista, além dos investimentos previstos. 

Após realizar todas as etapas da metodologia proposta por Sterman (2000) para 

um modelo de simulação em Dinâmica de Sistemas, é necessário destacar que modelos 

de simulação consistem em aproximações do sistema real e um dos seus principais 

objetivos consiste em auxiliar o processo de tomada de decisões. Assim, o modelo 

desenvolvido neste trabalho sobre os aeroportos brasileiros consiste em uma ferramenta 
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de auxílio na gestão aeroportuária brasileira, sendo de responsabilidade dos gestores a 

decisão propriamente dita sobre modificações nos subsistemas aeroportuários.  

A construção de um modelo apresenta limitações, em sua maioria, provocada 

pela incapacidade de estabelecer todas as relações existentes entre as variáveis de um 

sistema. Dessa forma, sugere-se para trabalhos futuros implementar neste modelo os 

seguintes aspectos: 

� Variáveis do subsistema Pista, tais como design e configuração da pista. 

� Variáveis do subsistema Pátio, tais como tamanho de cada aeronave e espaço 

disponível. 

� Variáveis do subsistema Terminal de Passageiros, como a área necessária para 

cada componente do TPS (saguão de embarque, a sala de pré-embarque, a área 

para vendas e reservas de bilhetes, o check-in, a área para triagem e despacho de 

bagagens, a área de vistoria de segurança, a área de vistoria de passaportes, o 

saguão de desembarque, a área de restituição de bagagens, e a área de 

desembarque internacional – imigração, área de restituição de bagagens e 

alfândega), e análise separada dos passageiros domésticos e internacionais.  

� Analisar a influência de variáveis como Produto Interno Bruto (PIB), tarifa 

média das passagens aéreas e fatores populacionais na demanda de passageiros 

aéreos para desenvolver um modelo de previsão da demanda aérea no Brasil.  

� Desenvolver um trabalho empírico para gerar um modelo mais robusto para 

previsão da demanda aérea de passageiros na hora-pico.  
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ANEXO I – SISTEMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS RELACIONADOS  

Autor(es) Objetivos Amostra Abordagem 

Gilbo (1993) 
Considerar os principais aspectos operacionais da capacidade do 

aeroporto que são relevantes na gestão estratégica do tráfego aéreo. 
Exemplo empírico. Programação Linear. 

Gillen; Lall (1997) 
Analisar a eficiência gerencial dos aeroportos, diante dos investimentos 

de capital. 

21 aeroportos 

americanos no período 

de 1989-1993. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Hooper; Hensher 

(1997) 

Ilustrar como o fator global total pode ser útil no monitoramento das 

operações aeroportuárias.  

6 aeroportos 

australianos. 

Método não 

paramétrico. 

Vasigh; Hamzaee 

(1998) 

Desenvolver um modelo analítico para medir o desempenho financeiro 

dos aeroportos comerciais dos Estados Unidos. 
Modelo teórico. 

Métodos estatísticos – 

função logarítmica, R², 

estatística de Durbin-

Watson. 

 Martín; Román 

(2001) 

Analisar a eficiência técnica e de performance de cada aeroporto na 

Espanha.  

 37 aeroportos da 

Espanha. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 
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Fernandes; 

Pacheco (2002) 

Obter a melhor relação entre a infraestrutura dos aeroportos e a 

processamento de passageiros. 

16 aeroportos 

brasileiros. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Bazargan; Vasigh 

(2003) 

Apresentar uma análise da produtividade de 45 aeroportos americanos 

utilizando Análise Envoltória de Dados.  

45 aeroportos 

comerciais 

americanos. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA) e 

Teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis. 

Pacheco; 

Fernandes (2003) 

Estudar a eficiência gerencial de 35 aeroportos brasileiros usando DEA, 

para revelar a posição relativa desses aeroportos e indicar os de melhor 

performance. 

35 aeroportos 

brasileiros. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA); 

Oum; Yu; Fu 

(2003) 
Comparar a eficiência produtiva pelo fator global total. 

50 maiores aeroportos 

da Europa, América do 

Norte e Ásia-Pacífico. 

Modelo de regressão 

linear (R²). 

Yeh; Yuo (2003) 
Apresentar uma abordagem fuzzy multicritério de tomada de decisão para 

avaliar a qualidade do serviço para passageiros.  

14 maiores aeroportos 

da Ásia Pacífico. 
 Fuzzy multiatributo; 

Sarkis; Talluri 

(2004) 
Avaliar a eficiência operacional dos 44 aeroportos americanos. 

44 aeroportos 

americanos num 

período de cinco anos. 

Cluster e Análise 

Envoltória de Dados 

(DEA). 
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Yu (2004) 

Ajudar os administradores a determinar a eficiência do crescimento futuro 

no movimento de passageiros e aeronaves ao utilizar os recursos 

atualmente disponíveis e, ao mesmo tempo, considerando saídas 

indesejáveis e fatores ambientais. 

14 aeroportos 

domésticos de Taiwan 

no período de 1994-

2000. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Yoshida; Fujimoto 

(2004) 

Verificar estatisticamente a ineficiência dos investimentos públicos nos 

aeroportos japoneses, medir a eficiência dos aeroportos japoneses e 

realizar análises comparativas. 

67 aeroportos 

japoneses. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA) e Fator 

Total Global.  

 

Hsu; Chao (2005) 

Examinar as relações entre as receitas comerciais, nível de serviço de 

passageiros e alocação de espaço nos terminais internacionais de 

passageiros. 

Aeroporto 

Internacional CKS 

(Taiwan). 

Programação 

Matemática.  

Mello; Gomes; 

Gomes; Neto; 

Meza (2005) 

Estudar o tamanho dos aeroportos por meio de destilações ascendentes e 

descendentes obtidas dos grafos representativos das relações de superação 

fornecidas por uma variante do método ELECTRE I.  

9 aeroportos 

portugueses. 
ELECTRE I. 

Lin; Hong (2006) Avaliar o desempenho operacional dos 20 maiores aeroportos do mundo. 
20 maiores aeroportos 

do mundo. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Martín; Román 

(2006) 

Usar a flexibilidade dos métodos de classificação da Medida Superfície 

Geral de Desempenho (SMOP) e DEA para analisar o desempenho 

relativo de cada aeroporto espanhol. 

34 aeroportos da 

Espanha. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA); Fator 

Total Global; 
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Fronteira Estocástica. 

Pacheco; 

Fernandes; Santos 

(2006) 

Analisa os impactos das mudanças na performance financeira e 

operacional dos aeroportos entre 1998 e 2001, no contexto da 

privatização. 

58 aeroportos 

brasileiros. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Barros; Dieke  

(2007) 

Abordar empiricamente a performance financeira e operacional de 

aeroportos italianos.  

31 aeroportos 

italianos. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Almeida; Mariano; 

Rebelatto (2007) 

Avaliar a eficiência dos aeroportos internacionais localizados em distintas 

regiões do país. 

26 aeroportos 

internacionais.  

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Miller; Clarke 

(2007) 

Desenvolver e ilustrar uma metodologia para 

avaliar o valor estratégico da infraestrutura de transporte aéreo, em 

particular, os benefícios associados à capacidade de reagir rapidamente às 

mudanças no mercado. 

 

Dinâmica de Sistemas 

e Simulação de Monte 

Carlo. 

Fernandes; 

Pacheco (2007) 

Agregar a visão estratégica do BSC para aeroportos e fornecer uma 

sistematização que permita avaliar a posição competitiva de um 

aeroporto. 

7 aeroportos 

brasileiros. 

Análise Multicritério 

Fuzzy. 
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Barros; Dieke 

(2008) 

Estimar os determinantes da eficiência dos aeroportos italianos utilizando 

o procedimento de Simar e Wilson (proposta de outro trabalho). 
31 aeroportos da Itália. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Correia; 

Wirasinghe; 

Barros (2008) 

Observar os passageiros e coletar variáveis socioeconômicas e físicas que 

influenciam na avaliação do aeroporto. 

Aeroporto 

Internacional de 

Guarulhos – SP. 

Regressão linear. 

Kiyildi; Karasahin 

(2008) 

Analisar a capacidade de um aeroporto internacional utilizando o método 

de lógica fuzzy. 

Aeroporto 

Internacional de 

Antalya – Turquia. 

Lógica fuzzy. 

Barros; Weber 

(2009) 

Estimar a produtividade total de fatores dos aeroportos do Reino Unido 

através de um índice Malmquist. 

27 aeroportos do 

Reino Unido. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Manataki; 

Zografos (2009) 

Desenvolver um modelo para estabelecer o equilíbrio entre flexibilidade 

do sistema e os resultados realistas, adotando um sistema de aproximação 

dinâmica. 

Aeroporto 

Internacional de 

Atenas. 

Dinâmica de Sistemas. 

Curi; Gitto; 

Mancuso (2010) 

Analisa os impactos das ações do governo italiano na eficiência dos 

aeroportos entre 2001 e 2003. 

36 aeroportos 

italianos. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 
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Yu (2010) 
Apresentar a falta de uma rede de medida baseada na análise envoltória 

de dados de medição de performance em uma série de produções. 

15 aeroportos 

domésticos de Taiwan. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Yang (2010) 

Estimar as eficiências e discutir as implicações gerenciais para 12 

aeroportos internacionais na região Ásia-Pacífico com base nos dados do 

período 1998-2006. 

12 aeroportos 

internacionais na 

região Ásia-Pacífico. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA) e 

Análise de Fronteira 

Estocástica (SFA). 

Manataki; 

Zografos (2010) 

Apresentar um sistema dinâmico genérico e facilmente personalizável 

como ferramenta base para avaliar o desempenho do terminal de 

passageiros. 

Aeroporto 

Internacional de 

Atenas. 

Dinâmica de Sistemas. 

Suryani; Chou; 

Chen (2010) 

Desenvolver um modelo para analisar e prever a demanda de passageiros 

no futuro relacionada com a capacidade da pista e do terminal de 

passageiros para suportar o crescimento no longo termo.  

Aeroportos de Taiwan. Dinâmica de Sistemas. 

Fernandes; 

Pacheco (2010) 

Desenvolver um conjunto de passos que permita aos administradores de 

aeroportos terem uma visão holística das dimensões da qualidade 

utilizando lógica fuzzy, a partir do julgamento de passageiros. 

6 aeroportos 

internacionais 

brasileiros. 

Análise Multicritério 

Fuzzy. 

Kuo; Liang (2011) 
Apresentar uma abordagem eficaz para avaliar a qualidade do serviço de 

aeroportos através da realização de pesquisas com passageiros. 

7 aeroportos 

internacionais do 

Nordeste da Ásia. 

Análise Multicritério 

Fuzzy. 
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Gitto; Mancuso 

(2012) 

Avaliar o impacto das reformas regulatórias sobre a eficiência técnica em 

aeroportos italianos.  

28 aeroportos italianos 

no período 2000-2006. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Zang; Wang; Liu; 

Zhao (2012) 
Avaliar a eficiência técnica de 37 aeroportos chineses. 

37 aeroportos 

chineses. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Wanke (2012) 

Relatar sobre o uso de diferentes abordagens para a avaliação da 

eficiência de questões relacionadas em 63 principais aeroportos 

brasileiros. 

63 aeroportos 

brasileiros. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

Assaf; Gillen; 

Barros (2012) 

Analisar a eficiência de custos de aeroportos do Reino Unido durante o 

período 1998-2008. 

54 aeroportos do 

Reino Unido. 
Rede Bayesiana. 

Gitto; Mancuso 

(2012) 

Avaliar o impacto das reformas regulatórias sobre a eficiência técnica em 

aeroportos italianos.  

28 aeroportos italianos 

no período 2000-2006. 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 
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ANEXO II – EQUAÇÕES DO MODELO 

Capacidade_Atual_Patio(t) = Capacidade_Atual_Patio(t - dt) + 
(Aumentar_Capacidade_Patio - Diminuir_Capacidade_Patio) * dt 
INIT Capacidade_Atual_Patio = 20 
INFLOWS: 
Aumentar_Capacidade_Patio = IF Utilizacao_do_Patio > 1 THEN 
(Capacidade_Atual_Patio*Utilizacao_do_Patio) ELSE 0 
OUTFLOWS: 
Diminuir_Capacidade_Patio = IF Utilizacao_do_Patio <= 1 THEN 
(Capacidade_Atual_Patio*(1-Utilizacao_do_Patio)) ELSE 0 
Capacidade_Atual_Pista(t) = Capacidade_Atual_Pista(t - dt) + 
(Aumentar_Capacidade_Pista - Diminuir_Capacidade_Pista) * dt 
INIT Capacidade_Atual_Pista = 20 
INFLOWS: 
Aumentar_Capacidade_Pista = IF Utilizacao_Pistas > 0.8 THEN 
(Capacidade_Atual_Pista* 
Utilizacao_Pistas) ELSE 0 
OUTFLOWS: 
Diminuir_Capacidade_Pista = IF Utilizacao_Pistas <= 0.8 THEN 
(Capacidade_Atual_Pista*(1-Utilizacao_Pistas)) ELSE 0 
Capacidade_Atual_TPS_Dimensional(t) = Capacidade_Atual_TPS_Dimensional(t - dt) 
+(Aumentar_Capacidade_TPS_Dimensional - 
Diminuir_Capacidade_TPS_Dimensional) * dt 
INIT Capacidade_Atual_TPS_Dimensional = 16000 
INFLOWS: 
Aumentar_Capacidade_TPS_Dimensional = IF Utilizacao_TPS_Dimensional > 1 
THEN 
(Capacidade_Atual_TPS_Dimensional* Utilizacao_TPS_Dimensional) ELSE 0 
OUTFLOWS: 
Diminuir_Capacidade_TPS_Dimensional = IF Utilizacao_TPS_Dimensional <= 1 
THEN 
(Capacidade_Atual_TPS_Dimensional*(1-Utilizacao_TPS_Dimensional)) ELSE 0 
Capacidade_Atual_TPS_Horaria(t) = Capacidade_Atual_TPS_Horaria(t - dt) + 
(Aumentar_Capacidade_TPS_Horaria - Diminuir_Capacidade_TPS_Horaria) * dt 
INIT Capacidade_Atual_TPS_Horaria = Capacidade_do_TPS/(24*365) 
INFLOWS: 
Aumentar_Capacidade_TPS_Horaria = IF Utilizacao_do_TPS_Horaria > 1 THEN 
(Capacidade_Atual_TPS_Horaria* Utilizacao_do_TPS_Horaria) ELSE 0 
OUTFLOWS: 
Diminuir_Capacidade_TPS_Horaria = IF Utilizacao_do_TPS_Horaria <= 1 THEN 
(Capacidade_Atual_TPS_Horaria*(1-Utilizacao_do_TPS_Horaria)) ELSE 0 
Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico = 
Demanda_Anual_de_Passageiros*Passageiros_Domésticos/100 
Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional = 
Demanda_Anual_de_Passageiros*Passageiros_Internacionais/100 
Demanda_Hora_Pico = 
(109.13+0.00043*0.5*Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico)+(109.13+0.00043
*0.5*Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico)+(109.13+0.00043*0.5*Demanda_
Anual_de_Passageiros_Internacional)+(109.13+0.00043*0.5*Demanda_Anual_de_Pass
ageiros_Internacional) 
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Índice_de_dimensionamento = 22 
Media_de_voos_hora_pico = Demanda_Hora_Pico/Passageiros_por_voo 
Passageiros_Domésticos = 89 
Passageiros_Internacionais = 11 
Passageiros_por_voo = ((TAMAVd*Passageiros_Domésticos) + (TAMAVi* 
Passageiros_Internacionais))/100 
Posições_necessárias__Pátio_Doméstico = IF (TAMAVd < 25 ) THEN 
Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico/70000 
ELSE 
IF (TAMAVd <30 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico/100000 
ELSE 
IF (TAMAVd <90 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico/130000 
ELSE 
IF (TAMAVd <130 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico/200000 
ELSE 
IF (TAMAVd <170 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico/250000 
ELSE 
IF (TAMAVd <300 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico/300000 
ELSE 
IF (TAMAVd <450 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico/400000 
ELSE 
Demanda_Anual_de_Passageiros_Doméstico/500000 
Posições_necessárias__Pátio_Internacional = IF (TAMAVi < 25 ) THEN 
Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional/70000 
ELSE 
IF (TAMAVi <30 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional/100000 
ELSE 
IF (TAMAVi <90 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional/130000 
ELSE 
IF (TAMAVi <130 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional/200000 
ELSE 
IF (TAMAVi <170 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional/250000 
ELSE 
IF (TAMAVi <300 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional/300000 
ELSE 
IF (TAMAVi <450 ) THEN Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional/400000 
ELSE 
Demanda_Anual_de_Passageiros_Internacional/500000 
Utilizacao_do_Patio = 
(Posições_necessárias__Pátio_Internacional+Posições_necessárias__Pátio_Doméstico)/
Capacidade_Atual_Patio 
Utilizacao_do_TPS_Horaria = Demanda_Hora_Pico/Capacidade_Atual_TPS_Horaria 
Utilizacao_Pistas = Media_de_voos_hora_pico/Capacidade_Atual_Pista 
Utilizacao_TPS_Dimensional = 
(Demanda_Hora_Pico*Índice_de_dimensionamento)/Capacidade_Atual_TPS_Dimensi
onal 
Capacidade_do_TPS = GRAPH(TIME) 
(2003, 1.5e+006), (2004, 1.5e+006), (2005, 1.5e+006), (2006, 1.5e+006), (2007, 
1.5e+006), (2008, 1.5e+006), (2009, 1.5e+006), (2010, 1.5e+006), (2011, 5.8e+006), 
(2012, 5.8e+006) 
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Demanda_Anual_de_Passageiros = GRAPH(TIME) 
(2003, 875151), (2004, 1.1e+006), (2005, 1.3e+006), (2006, 1.4e+006), (2007, 
1.6e+006), (2008, 1.6e+006), (2009, 1.9e+006), (2010, 2.4e+006), (2011, 2.6e+006), 
(2012, 2.7e+006) 
TAMAVd = GRAPH(TIME) 
(2003, 129), (2004, 129), (2005, 129), (2006, 129), (2007, 129), (2008, 129), (2009, 
129), (2010, 135), (2011, 135), (2012, 135) 
TAMAVi = GRAPH(TIME) 
(2003, 193), (2004, 193), (2005, 193), (2006, 193), (2007, 193), (2008, 193), (2009, 
193), (2010, 198), (2011, 198), (2012, 198) 
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ANEXO III – DADOS DE ENTRADA DO MODELO PROPOSTO 

Aeroporto 
Movimentação de Passageiros (Embarque e Desembarque) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Brasília - DF 6.840.843 9.926.786 9.426.569 9.699.911 11.119.872 10.443.393 12.213.825 14.347.061 15.398.737 15.665.045 
Campinas - SP 654.768 717.362 816.599 826.246 1.006.059 1.083.878 3.364.404 5.430.066 7.568.384 8.824.074 
Confins - MG 364.910 388.580 2.893.299 3.727.501 4.340.129 5.189.528 5.617.171 7.261.064 9.534.987 10.200.348 
Cuiabá - MT 629.290 704.567 880.256 931.431 1.254.825 1.396.164 1.671.704 2.134.267 2.551.120 2.761.588 
Curitiba - PR 2.512.790 2.840.349 3.393.079 3.532.879 3.907.275 4.281.354 4.853.733 5.774.615 6.969.484 6.825.666 
Fortaleza - CE 1.868.699 2.317.869 2.774.240 3.282.979 3.614.439 3.465.791 4.211.651 5.072.721 5.647.104 5.964.223 
Galeão - RJ 4.619.229 6.024.930 8.657.139 8.856.527 10.352.616 10.754.689 11.828.656 12.337.944 14.952.830 17.491.744 
Guarulhos - SP 11.581.034 12.940.193 15.834.797 15.759.181 18.795.596 20.400.304 21.727.649 26.849.185 30.003.428 32.177.594 
Manaus - AM 1.241.462 1.368.968 1.508.022 1.689.817 2.063.872 2.021.668 2.300.022 2.688.623 3.019.426 3.126.179 
Natal - RN 875.151 1.127.952 1.299.144 1.391.956 1.578.165 1.643.369 1.894.113 2.415.833 2.586.220 2.660.864 
Porto Alegre - RS 2.880.680 3.215.545 3.521.204 3.846.508 4.444.748 4.931.464 5.607.703 6.676.216 7.834.312 8.261.355 
Recife - PE 2.733.424 3.173.672 3.604.652 3.953.845 4.188.081 4.679.457 5.250.565 5.958.982 6.383.369 6.403.416 
Salvador - BA 3.454.554 4.145.371 4.554.572 5.425.747 5.932.461 6.042.307 7.052.720 7.696.307 8.394.900 8.528.837 

Fonte: Infraero (2013) 
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Cenário Provável: 

Aeroporto 
Movimentação de Passageiros (Embarque e Desembarque) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Brasília - DF  16.448.297   17.270.712   18.134.248   19.040.960   19.993.008   20.992.659   22.042.291   23.144.406  
Campinas - SP  9.265.278   9.728.542   10.214.969   10.725.717   11.262.003   11.825.103   12.416.358   13.037.176  
Confins - MG  10.710.365   11.245.884   11.808.178   12.398.587   13.018.516   13.669.442   14.352.914   15.070.560  
Cuiabá - MT  2.899.667   3.044.651   3.196.883   3.356.727   3.524.564   3.700.792   3.885.832   4.080.123  
Curitiba - PR  7.166.949   7.525.297   7.901.562   8.296.640   8.711.472   9.147.045   9.604.398   10.084.617  
Fortaleza - CE  6.262.434   6.575.556   6.904.334   7.249.550   7.612.028   7.992.629   8.392.261   8.811.874  
Galeão - RJ  18.366.331   19.284.648   20.248.880   21.261.324   22.324.390   23.440.610   24.612.640   25.843.272  
Guarulhos - SP  33.786.474   35.475.797   37.249.587   39.112.067   41.067.670   43.121.053   45.277.106   47.540.961  
Manaus - AM  3.282.488   3.446.612   3.618.943   3.799.890   3.989.885   4.189.379   4.398.848   4.618.790  
Natal - RN  2.793.907   2.933.603   3.080.283   3.234.297   3.396.012   3.565.812   3.744.103   3.931.308  
Porto Alegre - RS  8.674.423   9.108.144   9.563.551   10.041.729   10.543.815   11.071.006   11.624.556   12.205.784  
Recife - PE  6.723.587   7.059.766   7.412.754   7.783.392   8.172.562   8.581.190   9.010.249   9.460.762  
Salvador - BA  8.955.279   9.403.043   9.873.195   10.366.855   10.885.197   11.429.457   12.000.930   12.600.977  

 
Cenário Otimista: 

Aeroporto 
Movimentação de Passageiros (Embarque e Desembarque) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Brasília - DF  17.388.200   19.300.902   21.424.001   23.780.641   26.396.512   29.300.128   32.523.142   36.100.688  
Campinas - SP  9.794.722   10.872.142   12.068.077   13.395.566   14.869.078   16.504.676   18.320.191   20.335.412  
Confins - MG  11.322.386   12.567.849   13.950.312   15.484.846   17.188.180   19.078.879   21.177.556   23.507.087  
Cuiabá - MT  3.065.363   3.402.553   3.776.833   4.192.285   4.653.436   5.165.314   5.733.499   6.364.184  
Curitiba - PR  7.576.489   8.409.903   9.334.992   10.361.842   11.501.644   12.766.825   14.171.176   15.730.005  
Fortaleza - CE  6.620.288   7.348.519   8.156.856   9.054.110   10.050.063   11.155.569   12.382.682   13.744.777  
Galeão - RJ  19.415.836   21.551.578   23.922.251   26.553.699   29.474.606   32.716.813   36.315.662   40.310.385  
Guarulhos - SP  35.717.129   39.646.014   44.007.075   48.847.853   54.221.117   60.185.440   66.805.838   74.154.481  
Manaus - AM  3.470.059   3.851.765   4.275.459   4.745.760   5.267.793   5.847.251   6.490.448   7.204.398  
Natal - RN  2.953.559   3.278.451   3.639.080   4.039.379   4.483.711   4.976.919   5.524.380   6.132.062  
Porto Alegre - RS  9.170.104   10.178.815   11.298.485   12.541.319   13.920.864   15.452.159   17.151.896   19.038.605  
Recife - PE  7.107.792   7.889.649   8.757.510   9.720.836   10.790.128   11.977.042   13.294.517   14.756.914  
Salvador - BA  9.467.009   10.508.380   11.664.302   12.947.375   14.371.586   15.952.461   17.707.232   19.655.027  
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Aeroporto 
TAMAV 

Passageiros 
Domésticos 

2004 2010 2015 
Doméstico Internacional Doméstico Internacional Doméstico Internacional 

Brasília - DF 136 106 139 128 148 134 98% 
Campinas - SP 117 117 120 135 128 149 99% 
Confins - MG 111 273 127 283 142 288 92% 
Cuiabá - MT 129 - 133 - 138 - 100% 
Curitiba - PR 125 152 131 160 139 167 98% 
Fortaleza - CE 140 139 144 144 150 156 93% 
Galeão - RJ 139 240 148 211 163 227 72% 
Guarulhos - SP 134 211 140 218 152 229 53% 
Manaus - AM 107 173 115 177 125 186 95% 
Natal - RN 129 193 135 198 147 206 89% 
Porto Alegre - RS 123 143 128 152 139 162 93% 
Recife - PE 134 164 138 170 151 178 95% 
Salvador - BA 126 162 129 173 137 178 94% 

Fonte: ANAC (2005) 
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ANEXO IV – UTILIZAÇÃO DOS SUBSISTEMAS EM CADA CENÁRIO 

Aeroporto 

Pista 
(movimentos/hora) 

TPS Dimensional (m²) TPS Horária 
(Passageiros/hora) 

Pátio (nº de posições) 
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Brasília - DF 118% 173% 257% 152% 105% 174% 484% 395% 656% 158% 141% 235% 
Campinas - SP 121% 157% 264% 240% 351% 526% 576% 455% 684% 107% 174% 259% 
Confins - MG 114% 148% 228% 157% 183% 273% 315% 305% 505% 212% 78% 117% 
Cuiabá - MT 55% 82% 118% 524% 319% 516% 456% 294% 476% 100% 152% 230% 
Curitiba - PR 100% 142% 213% 120% 123% 203% 282% 312% 468% 280% 240% 398% 
Fortaleza - CE 74% 93% 156% 132% 77% 127% 308% 326% 489% 64% 77% 116% 
Galeão - RJ 120% 173% 258% 48% 61% 99% 336% 198% 296% 113% 166% 250% 
Guarulhos - SP 220% 280% 380% 154% 136% 203% 525% 770% 973% 211% 207% 308% 
Manaus - AM 60% 88% 128% 81% 48% 77% 199% 138% 222% 47% 68% 104% 
Natal - RN 44% 59% 81% 161% 22% 35% 193% 282% 407% 42% 34% 56% 
Porto Alegre - RS 100% 183% 246% 120% 156% 259% 242% 199% 330% 164% 182% 235% 
Recife - PE 69% 97% 145% 98% 144% 218% 182% 176% 294% 124% 181% 302% 
Salvador - BA 100% 160% 260% 98% 144% 216% 217% 318% 473% 175% 187% 288% 

 


