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 RESUMO

O transporte aéreo em termos de passageiros e movimentação de aeronaves no 
Brasil está crescendo a uma taxa acima  da média internacional.  Esse aumento de demanda 
gera  a  necessidade  de  melhoramento  da  infraestrutura  aeroportuária.  Na  maioria  dos 
aeroportos brasileiros, as áreas destinadas aos passageiros, assim como os pátios e pistas estão 
sendo  ampliados.  Desse  modo, o  sistema  de acesso  dos usuários,  sendo  parte do  sistema  
aeroportuário,  não pode ser  desconsiderado, pois o transporte aéreo depende da integração 
com outros modos de transporte.

Diante  do  cenário  atual,  esta  dissertação  tem como  objetivo  auxiliar  no  estudo  e 
ampliação  do  sistema  de  acesso  aeroportuário  pelo  modo  rodoviário.  Para  atingir  esse 
objetivo,  o  sistema  de  acesso  com  todos  seus  elementos,  usuários  e  características  foi 
analisado  e   uma  revisão  bibliográfica  foi  realizada,  identificando-se  as  contribuições 
científicas e as melhores práticas sobre o assunto. 

 A partir da revisão bibliográfica e com base em algumas pesquisas, foi desenvolvido  
um procedimento para definir  as dimensões mínimas  dos elementos de acesso rodoviários: 
vias,  meio  fio  e  estacionamento,  visando  atender  à  demanda  futura  de  um aeroporto.  O 
procedimento,  entende-se  como  uma  ferramenta   que  visa  apoiar  o  projeto  de  um novo 
aeroporto ou a ampliação  do sistema de acesso de um aeroporto existente.  Para facilitar  a 
utilização do procedimento, foi desenvolvida uma planilha de cálculo em Excel.

Uma aplicação  do procedimento  nos aeroportos SDU (Santos Dumont),  no  Rio  de 
Janeiro e VCP (Viracopos), em Campinas, foi apresentada. Nessa aplicação, foram definidas  
as dimensões mínimas para o acesso rodoviário para uma demanda calculada para o ano 2016. 
A partir dos resultados, foi possível observar a necessidade de algumas melhorias para os dois  
aeroportos.   

Palavras-chave:  Transporte,  Sistema  de  Acesso  Aeroportuário,  Acessibilidade  a 
Aeroportos, Transporte Aéreo intermodal, Meio Fio.

19



ABSTRACT

Brazilian air transportation in terms of passenger and flight  movements is constantly  
growing above global average in the last decade. The increased number of traffic implies that 
the  airport  infrastructure needs  to  accompany  the  demand.  The  majority  of the  Brazilian  
airports are being extended. Across Brazil the airport facilities, such as terminal space, apron 
areas  and  runways  are  being  increased.  The  airport  access  system,  which  is  part  of  the 
integrated  airport  system,  shall  not  be  disregarded  due  to  the  need  of  intermodality  in 
commercial aviation.  

This thesis has the objective to facilitate studies and to support the development  of 
expansion  measure  of  airport  access  systems.  All  elements,  users  and  operational 
characteristics of the access system are presented. Based on a broad literature review the study 
presents equations for the road elements of the system and how these shall  be designed in 
order to meet the demand properly.

Based on the research, a model for the calculation of the minimum dimensions of the 
ground access elements was developed. The procedure may be applied on existing as on new 
airports. For easy usage the model was developed in a MS Excel spreadsheet. 

A case study of SDU (Santos Dumont Airport – Rio de Janeiro) and VCP (Viracopos 
International  Airport  -  Campinas)  show  the  minimum  infrastructure  requirements  of  the 
access system that need to be established in order to meet the demand in 2016. Herefore the  
developed  model  was  applied  and  adjusted  accordingly.  Based  on  the  results  some 
improvements and extension measure were recommended. 

Keywords: Transportation, Ground Access Systems to Airports, Airport Accessibility, 
Intermodality and Airports, Airport Curb Side,

. 
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1 INTRODUÇÃO

Os  aeroportos  são  um recurso  fundamental  para  todos  os  países  por  oferecerem 

possibilidade de transportar pessoas e bens em média e longas distâncias em nível regional,  

nacional e internacional com a vantagem do intervalo de tempo mais curto em relação a todos 

os  outros  meios  de  transporte.  No  entanto,  os  aeroportos  também  são  o  lugar  onde  as 

responsabilidades federais de aviação se integram com os outros modais de transporte que são 

gerenciados pelos estados ou municípios.  Trata-se de um ambiente multimodal  da área de 

transportes, já que as responsabilidades são compartilhadas por diferentes administrações. 

O sistema de acesso aos aeroportos não se concentra apenas nas entradas e saídas dos 

passageiros de negócio e lazer. Além dos passageiros, há seus acompanhantes, os funcionários 

das  empresas  aéreas  e  de  outros órgãos  do  aeroporto como  Infraero,  Polícia  Federal,  os 

comerciantes, dentre outros, que contribuem com a demanda de acesso aos aeroportos.

O  acesso  de  passageiros  e  acompanhantes  aos  terminais  aeroportuários  (para 

passageiros) pode ser realizado a partir de todos os modais de transportes, ou seja, a partir dos 

modais rodoviários, ferroviários, aquaviários e aeroviários. O caso do modal rodoviário, por 

exemplo,  já  implica  o  acesso  ao  aeroporto  de  várias  formas,  como  ônibus,  automóvel 

particular, automóvel de aluguel,  táxis e transporte não motorizado: bicicletas e a pé. Essas 

formas de deslocamento têm demanda e impactos no sistema  viário  local,  assim como na  

configuração  da  infraestrutura  aeroportuária,  como  faixas  de  acesso  ao  terminal,  

estacionamento e barreiras, semáforos e sinais. 

O transporte aéreo  no  Brasil  cresceu  significativamente  em termos  de passageiros 

transportados nas últimas décadas,  especialmente nos últimos anos. Conforme a figura 1.1, 

que  é  baseada  nas  estatísticas  da  Empresa  Brasileira  de  Infraestrutura  Aeroportuária, 

doravante INFRAERO, o número de passageiros transportados, doravante PAX, (embarcados 

e desembarcados) dobrou nos últimos sete anos.
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FIG. 1.1: Número total de passageiros transportados nos aeroportos da INFRAERO 
 Fonte: Tabela própria baseada nas estatísticas operacionais publicadas anualmente pela INFRAERO

Com uma taxa anual de crescimento superior à taxa média internacional,  esse modal 

incorpora  um  papel  estratégico  no  desenvolvimento  do  país  (INFRAERO  2009  apud 

SCHWOLGIN,  2009).  Além da  viabilidade  para a  economia,  o  transporte aéreo  também 

beneficia  as relações  sociais  da  população.  A demanda  crescente  de passagens  aéreas  na 

classe média  indicam,  ademais,  uma melhoria da mobilidade da sociedade e a importância 

desse modal no sistema de transportes do país.

Além do número de passageiros,  também a quantidades de voos realizados cresceu 

significativamente nos últimos anos no Brasil (INFRAERO 2012). Conforme a tabela 1.1, os 

dados  operacionais  em termos  de  PAX  e  movimentação  de  aeronaves,  doravante  MOV, 

aumentaram em quase todos os aeroportos brasileiros. Para essa tabela, foram selecionados os 

quatorze aeroportos mais  movimentados em termos  de PAX no  ano  2012 dentre as nove 

Superintendências Regionais da INFRAERO.
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TAB. 1.1: Crescimento dos Aeroportos Brasileiros entre 2003 e 2012 

Nome do 
Aeroporto

Sigla ICAO Sigla IATA
PAX transportados 

2003
PAX transportados 

2012 em milhões

Variação de PAX 
transportados em 

%

MOV em 
2003

MOV em 
2012 em mil

Variação de 
MOV em %

Aeroporto 
Internacional de 

Guarulhos
SBGR GRU 11,58 32,7 182 139 274 97

Aeroporto de 
Congonhas

SBSP CGH 12,1 16,7 38 220,9 213 -4

Aeroporto 
Internacional de 

Campinas
SBKP VCP 0,65 8,6 1223 27 115 326

Aeroporto 
Internacional de 

Curitiba
SBCT CWB 2,5 6,8 172 54,3 89 64

Aeroporto 
Internacional de 

Porto Alegre
SBPA POA 2,89 8,2 184 53,3 97 82

 

SBSV SSA 3,45 8,8 155 78,3 121 55

 

Aeroporto 
Internacional de 

Salvador
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Nome do 
Aeroporto

Sigla ICAO Sigla IATA
PAX transportados 

2003
PAX transportados 

2012 em milhões

Variação de PAX 
transportados em 

%

MOV em 
2003

MOV em 
2012 em mil

Variação de 
MOV em %

Aeroporto 
Internacional de 

Brasília
SBBR BSB 6,84 15,9 132 122,2 188 54

Aeroporto 
Internacional de 

Fortaleza
SBFZ FOR 1,87 5,9 216 36,5 65 78

Aeroporto 
Internacional de 

Recife
SBRF REC 2,73 6,4 134 56,7 83 46

Aeroporto 
Internacional de 

Belém
SBBE  BEL 1,17 3,3 182 32,9 55 67

Aeroporto 
Internacional de 

Manaus
SBEG MAO 1,24 3,1 150 33,4 57 71

Aeroporto 
Internacional do 

Galeão
SBGL GIG 4,62 17,5 279 68,8 154 124

Aeroporto Santos-
Dumont

SBRJ SDU 5,34 9 69 91,3 135 48

Aeroporto 
Internacional de 

Confins
SBCF VCP 0,37 10,4 2711 10,6 120 1032

Fonte: Site Eletrônico da INFRAERO (2012). Dados Estatísticos.
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Conforme  a  tabela  1.1,  os  aeroportos  brasileiros  passaram  por  um  aumento  de 

movimento em torno de 85 % em média. Esse número não implica o Aeroporto Internacional 

de Confins, já que este passou por uma alteração regulatória acabando por receber quase todos 

os voos do Aeroporto de Pampulha, em Belo Horitzonte.

Comparando  com  a  taxa  de  crescimento  previsto  em  ACI  GLOBAL  TRAFFIC 

FORECAST 2007 (4,8% a.a.) para a America do Sul, o Brasil registrou mais do que o dobro 

desta taxa prevista.

Segundo  SOUZA  COELHO  E  SILVA  PORTUGAL  (2010),  “diversos  autores 

afirmam que, desde 1970 e a  cada dez anos,  o  tráfego  aéreo tem dobrado a sua taxa  de 

crescimento”  (HUMPHREYS, ISON,  2005 e ROMANINI et  al.,  2010).  O  World Energy  

Outlook afirma ainda que, “até 2030, a demanda global por transporte crescerá 45%. Por isso, 

resolver o problema no acesso aeroportuário será fundamental para o futuro da expansão do 

setor” (HUMPHREYS E ISON, 2005).

Com uma taxa de crescimento bem superior à taxa média  internacional,  esse modal 

incorpora um papel estratégico no  desenvolvimento  do País.  Como os dados operacionais 

aumentaram muito  em um prazo extremamente  curto, há evidencias  de que os aeroportos 

tiveram um aumento significativo  em viagens.  Sendo assim,  os aeroportos brasileiros,  por 

serem um tipo de Pólo Gerador de Viagens, doravante PGV, devem ser considerados muito  

importantes para a mobilidade no sistema de transporte urbano.(Não deve haver abertura de 

parágrafo aqui)É, portanto, fundamental que os usuários tenham um acesso adequado a esse 

modal. 

Segundo  a  INFRAERO  (2007),  “existe  uma  relação  direta  entre  o  volume  de 

transporte aéreo de passageiros e a renda per capta da população”. Observando a rede viária  

das maiores cidades brasileiras, é possível perceber que o sistema aeroportuário – que também 

faz parte do sistema de transporte de uma cidade – não foi adequadamente considerado em 

planos diretores de transporte. Uma explicação para isso pode ser o fato de a administração do 

sistema  aeroportuário  ser  de  responsabilidade  da  INFRAERO,  que  é  federal,  e  não  da 

prefeitura ou de administrações locais.  Este fato pode ser considerado como uma falta  de 

integração entre as autoridades.
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1.1 Incorporação Regulatória do Sistema 
de Acesso dentro da Legislação

A  maioria  dos  voos  regulares  no  Brasil  são  realizados  nos  aeroportos  sob 

administração da INFRAERO que é a empresa estatal que administrava, até recentemente, 

sessenta e seis aeroportos com 95% dos MOV no Brasil. 

No  inicio  do  ano  2012,  três aeroportos foram leiloados  para  a  iniciativa  privada. 

Foram  estes  os  aeroportos  internacionais  de  Brasília,  Guarulhos  e  Viracopos.  Todos  os 

aeroportos brasileiros,  federais  e  privados,  estão  sob a regulação  e  legislação  feitas  pela 

Secretaria  da Aviação  Civil  e pela  Agencia  Nacional  de Aviação  Civil,  doravante SAC e 

ANAC, respectivamente. A legislação do transporte aéreo, por sua vez, é definida no Código 

Brasileiro da Aeronáutica, doravante CBA. Essa lei, de número 7.565 do ano 1986, substitui o 

Código Brasileiro do Ar e define e regula o tráfego aéreo no Brasil. 

Assim o CBA define os aeródromos:

Art.  26.:  “O  sistema  aeroportuário  é  constituído  pelo  conjunto  de 

aeródromos brasileiros, com todas as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio 

de  estacionamento  de  aeronave,  terminal  de  carga  aérea,  terminal  de 

passageiros e as respectivas facilidades.”

As demais:

“Da Utilização de Áreas Aeroportuárias 

 Art. 39:  Os aeroportos compreendem áreas destinadas: 

I - à sua própria administração; 

II - ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de aeronaves; 

III - ao atendimento e movimentação de passageiros, bagagens e cargas; 

IV - aos concessionários ou permissionários dos serviços aéreos; 

V - ao terminal de carga aérea; 

VI - aos órgãos públicos que, por disposição legal, devam funcionar  nos 

aeroportos internacionais; 

VII - ao público usuário e estacionamento de seus veículos; 

VIII - aos serviços auxiliares do aeroporto ou do público usuário; 

IX - ao comércio apropriado para aeroporto.
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Pode-se observar que, conforme o artigo 39, itens VII, VIII do CBA, o sistema de 

acesso dos aeroportos faz parte do sistema aeroportuário.

1.2 O Problema

A situação  atual dos aeroportos brasileiros  indica  que,  no  passado,  houve  negligência  

quanto à  acessibilidade,  tanto no  planejamento  do sistema  de acesso  como  na  integração 

multimodal.  Um reflexo  negativo  de  tal  negligência  é  a  predominância  dos  sistemas  de 

acessos rodoviários por meio de carros particulares e táxis que acabam por afetar diretamente 

o tempo médio de viagem, tanto na entrada quanto na saída do aeroporto. No caso de ofertas 

de  interligação  com o  transporte  público,  o  nível  de  serviço  e  a  tecnologia  dos  meios 

disponíveis  hoje  nas  grandes  cidades  brasileiras  não  correspondem  ao  crescimento  do 

transporte aéreo. 

Essa imagem negativa  sobre a situação dos sistemas  de acesso aos aeroportos vem 

sendo fortemente divulgada pela imprensa tendo em vista que o Brasil vai ser sede da próxima 

Copa do Mundo de Futebol (em 2014) e dos Jogos Olímpicos Mundiais em 2016. Como a 

imprensa  publica  preferencialmente  as  falhas  em relação  ao  sistema  aeroviário,  existe  a 

necessidade, ou mesmo a obrigação, de fazer um diagnóstico objetivo em termos científicos 

para  revelar  a  situação  autêntica  dos  aeroportos  e  propor  medidas  para  melhorar  a 

acessibilidade a eles. 

Vale ressaltar  que a expressão acessibilidade é usada neste contexto com relação à 

facilidade  de acesso  aos aeroportos e  não  no  sentido  de acessibilidade  para pessoas com 

necessidades especiais por apresentarem mobilidade reduzida. 

1.3 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é a elaboração de um procedimento que permita  

estabelecer uma relação entre a demanda aeroportuária e a configuração da infraestrutura de 

acesso aos aeroportos de forma a subsidiar a definição de estratégias de acesso aos aeroportos. 
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Tal procedimento tem como base os indicadores da demanda aeroportuária, e como produto 

final, uma proposta de medidas para a configuração da infraestrutura do sistema de acesso.

O objetivo secundário deste trabalho  é o estudo de caso dos sistemas  de acesso do 

Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro e do Aeroporto de Viracopos em São Paulo que 

inclui uma pesquisa em campo para avaliar as características operacionais no meio fio. Esta 

análise implica  o status-quo dos sistemas de acesso, ou seja, avaliar os meios de transporte 

rodoviários utilizados e a capacidade da sua infraestrutura.  

A correlação  entre os  resultados  dos  objetivos  primários  e  secundários  permitiu  a 

identificação  de  áreas  com  necessidade  de  atuação  e,  além  disso,  tornou  possível  a 

disponibilidade  desses  dados para a  formulação  de um planejamento  estratégico  de  longo 

prazo. 

A figura 1.2. permite visualizar os objetivos da pesquisa.

FIG. 1.2: Esquema do trabalho
Fonte: Figura própria
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1.4 Justificativa

Levando-se em conta a previsão de que a demanda nacional será triplicada até o ano 

de 2030, este trabalho  quer fornecer uma base para prevenir  um gargalo de capacidade no 

lado terrestre dos aeroportos brasileiros no futuro. O valor deste estudo também reside em sua 

intenção  de  mostrar  que  a  eficácia  do  transporte  aéreo  depende  também de  um sistema 

intermodal adequado por ser  aquele unicamente uma  parte de uma corrente de transportes 

integrados.

Ao identificar os elementos nos sistemas de acesso que precisam de um ajuste para 

aperfeiçoar a integração do sistema de transporte aéreo com o sistema de transporte local e ao 

estabelecer a conformidade entre os requisitos da demanda e a configuração do sistema de  

acesso, acredita-se que seja possível  propor soluções objetivando a melhoria de condições 

oferecidas ao usuário. 

Conforme  mencionado acima,  o aumento da demanda se acompanhado de medidas 

mitigadoras  relacionadas  a  melhorias  do  acesso  aos  aeroportos  pode  impedir  maiores 

dificuldades e ate mesmo congestionamentos no entorno do terminal.Assim, um procedimento 

de analise da infraestrura de acesso e um isntrumento importante de decisao üpara melhorias  

na caüpacidade destes acessos.
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1.5 Desenvolvimento do Estudo

Para  atingir  os  objetivos  propostos  foram  realizados  estudos,  conforme  esta 

estruturação dos capítulos:

 Capítulo 1 – Introdução;

 Capítulo  2 – Acessibilidade  a Aeroportos; apresentam-se o termo acessibilidade,  o 

sistema de acesso aeroportuário e os meios de transporte que podem ser utilizados.

 Capítulo  3 – Modelos  de  Dimensionamento  dos  Elementos do  Sistema  de Acesso 

Rodoviário;  apresentam-se  formulações  para  calcular  dimensões  do  meio  fio, 

estacionamento, dentre outros.

 Capítulo  4  –  Modelos  de  Demanda  de  Estudo  de  Tráfego  Aéreo;  apresentam-se 

metodologias para o cálculo da demanda futura de passageiros.

 Capítulo  5  –  Procedimento:  Metodologia  para  determinar  o  sistema  de  acesso 

rodoviário  de  acordo  com  a  demanda;  implica  a  apresentação  do  procedimento 

desenvolvido.

 Capítulo 6 – Aplicação do Procedimento – Estudo de Caso; apresentação da aplicação 

do procedimento no SDU e VCP.

 Capítulo 7 – Conclusões finais e sugestões; apresentam-se conclusões derivadas dos 

estudos feitos e sugestões para estudos complementares. 

No  desenvolvimento  da  metodologia  de  pesquisa,  procurou-se  estabelecer  uma 

estrutura que permitisse usar as ferramentas mencionadas nas fontes. 
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2 ACESSIBILIDADE A AEROPORTOS: O ACESSO TERRESTRE 

2.1 Considerações Iniciais

O  termo  acessibilidade é  muitas  vezes  relacionado  à  facilidade  de  acesso  a  um 

determinado  local  que é  oferecida  a  uma  pessoa  cuja  mobilidade  natural  esteja  reduzida. 

Neste trabalho, no entanto, o termo  acessibilidade é usado na perspectiva da engenharia de 

transportes, ou seja: 

Acessibilidade  a  Aeroportos  é  o  conjunto  de  opções  de  transportes,  

respectivas  infraestruturas  e  eficiência  operacional,  para  passageiros,  

visitantes,  funcionários  ou  terceiros  chegarem  a  e  saírem  de  um  sitio  

aeroportuário.

Em outras palavras, acessibilidade é o processo de transporte entre aeroportos e sua  

área de captação ou os centros das cidades/ centros de negócios (CBD – Central Business  

District) (WELLS 2004).

Como o Brasil passou por um crescimento da aviação civil muito grande nos últimos 

anos,  a quantidade de viagens  indo  e vindo de aeroportos, mesmo sendo dentro das áreas 

aeroportuárias,  também  aumentou  significativamente.  Os  dados  de  crescimento  já  foram 

apresentados na figura 1.1 e tabela 1.1.

Em comparação aos outros meios de transporte, como o táxi e o carro particular,  é 

essencial entender que o transporte aéreo é um meio de transporte de ponto-a-ponto e não  

porta-a-porta,  conforme  ilustrado,  de  forma  comparativa,  na  figura  2.1..  Sendo  assim,  a 

viagem  do  passageiro  não  começa  em um aeroporto e  termina  em outro.  A  viagem  do 

passageiro da aviação civil sempre é intermodal, ou seja, depende da interligação com outros 

meios de transporte. Somente quando os aeroportos são interligados com os demais sistemas 

de transporte, a corrente de transporte e o aeroporto em si podem operar de maneira eficaz.
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FIG. 2.3: Modais de transporte e sua necessidade de multimodalidade
Fonte: Ilustração própria

Por isso, o transporte aéreo precisa de outros meios que complementem a viagem do 

usuário. 

Além disso,  os passageiros não são os únicos usuários do sistema  de acesso a um 

aeroporto. Nos capítulos a frente, todos os usuários serão apresentados mais detalhadamente. 

Os  passageiros,  porém,  são  o  maior  grupo  de  usuários  e  constituem o  grupo-alvo  nesta 

dissertação, já que os funcionários do aeroporto fazem transporte de porta-a-porta, pois eles  

não vão usar um serviço aéreo, mas sim manter-se no aeroporto para trabalhar.

2.2 O Sistema de Acesso como Parte do 
Sistema Aeroportuário

Segundo BARRETO DOS SANTOS E PORTO (2010), “Até pouco tempo atrás, os 

operadores aeroportuários costumavam considerar que o problema de chegar ao aeroporto era 

predominantemente  do  domínio  do  planejador  do transporte urbano  e  dos  operadores  do 

transporte  de  superfície.  Entretanto,  o  congestionamento  e  as  dificuldades  em acessar  o 

aeroporto acarretam fortes implicações nas operações do mesmo.”

O sistema de acesso ao transporte aeroviário tem como característica a multimodalidade. 

Comparando com o transporte rodoviário, em que as rodovias são a infraestrutura física,  o 
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transporte aéreo somente precisa de aeroportos com pistas para decolar e pousar para realizar 

o transporte. As vias aéreas não são definidas fisicamente, mesmo que o espaço aéreo não seja 

uma área sem vias.

O  sistema  de  acesso  então  é  um  complemento  do  transporte  aéreo  para  que  o 

passageiro finalize sua viagem até o destino. A figura 2.2 apresenta como o sistema de acesso  

está interligado ao sistema aeroportuário e enfatiza sua importância no processo geral.
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SISTEMA DE ACESSO



Fonte: Figura adaptada de Horonjeff (1993).

É importante chamar  a atenção para o seguinte fato: no sistema aeroportuário, cada 

elemento tem a sua própria capacidade que define a capacidade total do sistema. Em caso de 

uma ampliação é necessário adaptar todos os elementos.

A infraestrutura operacional  é  essencial  para o sistema  funcionar.  A  infraestrutura 

física, que suporta o fluxo de transporte, é somente um elemento do sistema, mas, na maioria  

das vezes,  é  o elemento que define  a capacidade do sistema  inteiro.  Os outros elementos 

podem definir a segurança, o nível de serviço e o conforto do sistema. No transporte aéreo, a  

infraestrutura física  comprende:  as instalações  do espaço aéreo, as próprias  aerovias  e  os 

aeroportos no lado terrestre. 
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2.2.1 Os Usuários do Sistema de Acesso

Conforme mencionado anteriormente, há diferentes grupos de usuários que utilizam o 

sistema de acesso aos aeroportos. Geralmente, o maior grupo de usuários são os passageiros e 

seus acompanhantes.  O termo  acompanhante se refere às pessoas que levam e buscam os 

passageiros no aeroporto (inglês: meeters and greaters, well-wishers, accompanying). 

Há os passageiros embarcando e desembarcando. Existem os passageiros em viagens 

de  lazer  que  têm características  diferentes  dos  passageiros  de  negócios,  já  que  eles  têm 

motivos de viagem diferentes e assim utilizam o sistema de acesso de maneiras diferentes. 

Além dos passageiros de lazer e negócios também existem passagerios que viajam por outros 

motivos; tais como emergências, questões de saûde, razões familiares.

O terceiro  grupo-alvo  é o dos  funcionários.  Como os três grupos têm objetivos  e 

características  diferentes,  eles  usam  o  acesso  por  motivos  e  frequência  diferentes. 

(BARRETOS DOS SANTOS, 2010).
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2.2.2 Visão Geral das Diferentes Formas de Acesso a Aeroportos

Como mencionado em 2.1., o acesso ao aeroporto pode ser realizado por diferentes 

modos de transportes, desde um modo aeroviário para conexões até um veículo particular. A 

seguir são descritos os diferentes sistemas de acesso:

Aeroviário:  além do  transporte aéreo regular,  muitos  aeroportos também oferecem 

serviços  de  aviação  geral  ou  executivo.  Em termos  de  acesso,  passageiros  que  vêm  de 

helicóptero ou aeronave de pequeno porte podem ser considerados como usuários do sistema  

de acesso aeroviário.  Nesse caso, a viagem aérea para chegar ao aeroporto não é realizada 

pela  mesma companhia  ou passagem.  Em comparação  com as outras formas  de acesso, o 

acesso  aeroviário  é  aquele  com menor  ocorrência.  Passageiros  em conexão,  de  um voo 

regular, ou em escala não são considerados nessa forma de acesso.

Aquaviário: sítios aeroportuários geralmente ocupam muito espaço superficial. Com a 

demanda  crescente,  os  aeroportos  necessitam  adicionar  mais  uma  pista  para  pousos  e 

decolagens. Esse crescimento físico é problemático quando o aeroporto é localizado em áreas 

urbanas.  Para  evitar  as  limitações  superficiais  e  a  concorrência  com o  desenvolvimento 

urbano, os aeroportos das grandes cidades metropolitanas estão sendo construídos na beira do 

mar  ou dentro de uma baía.  Isso possibilita  que o aeroporto tenha acesso direto ao modal  

aquaviário. Um exemplo de um aeroporto com o modal aquaviário como forma de acesso é o 

Aeroporto Internacional de Hong Kong. O serviço chama-se SkyPier e conecta, a partir  de 

barcos, o aeroporto a Macao e a outros seis destinos no continente chinês (figura 2.3).
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FIG. 2.5: Acesso Aquaviário no Aeroporto Intl. de Hong Kong
            Fonte: Airport Authority Hong Kong (2013)

Ferroviário: o acesso por serviço  via  trilho  é uma  forma  de acesso por transporte 

público  de massa.  Existem aeroportos no exterior que possuem serviços de trens comuns,  

trens metropolitanos (trens expressos), trens regionais ou trens de alta velocidade. Conforme 

ASHFORD,  MUMAYIZ  E WRIGHT (2011)  é  necessário  pelo  menos  3  – 5  milhões  de 

passageiros pagantes por ano para oferecer qualquer tipo de acesso ferroviário com custos de 

passagens viáveis. Suponha-se que num aeroporto 10% dos passageiros utilizem o trem como 

sistema  de  acesso.  Em consequência,  o  tamanho  mínimo  da  demanda  total  do  aeroporto 

precisaria ser de 30 milhões de passageiros/ano. 

Rodoviário:  o  acesso  rodoviário  ao  aeroporto  é  a  forma  de  acesso  mais  comum.  

Utilizando um sistema viário e elementos complementares, como estacionamentos, vagas no 

meio fio  e outros, o acesso rodoviário oferece para todos os grupos-alvo do aeroporto, com 

todos seus diferentes veículos, a possibilidade de chegar e sair do aeroporto. As características 

do sistema de acesso rodoviário são apresentadas em maior profundidade no item2. 2.

A tabela  2.2 apresenta características  dos sistemas  de  acesso  de alguns  aeroportos 

internacionais. Estão apresentadas as opções de acesso, o tamanho do aeroporto em termos de 

milhões de passageiros/ano e a localização do aeroporto (distância do Aeroporto ao CBD – 

Centro de Negócios/ Centro da Cidade).
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Os aeroportos selecionados  na  tabela  2.1 são  Frankfurt,  Munique,  Madri,  Paris,  Londres,  

Atlanta e Hong Kong e variam com uma demanda de passageiros entre 38 e 95 milhões de  

PAX anuais. Todos eles têm acesso por meio de carro, ônibus, táxi e helicóptero, bem como 

têm uma forma de acesso ferroviário. A forma mais usual de serviços sobre trilho é o trem 

metropolitano,  seguido  pelo  metrô  e  VLT.  Somete  os  aeroportos  de  Frankfurt  e  Paris 

oferecem a interligação com o trem de alta velocidade. O Aeroporto de Hong Kong tem uma 

particularidade,  ele  é  o  único  a  oferecer  um acesso  hidroviário  com  serviços  de  barco 

regulares.
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TAB. 2.2: Formas de Acesso disponíveis em Aeroportos selecionados

Aeroporto Frankfurt Munique Madri Paris Londres Atlanta
Hong 

Kong

Sigla OACI EDDF EDDM LEMD LFPG EGLL KATL VHHH

PAX/ano (mi) 57,5 38,3 49,6 60,9 70 95 56
Distância ao 

CBD / Centro
12 28,5 12 26 40 16,1 39

Opções de 

acesso

Carro x X x x x x x

Táxi x X x x x x x

Ônibus x X x x x x x

Metro / VLT - - x - x x x

Trem x - - - - - -
Trem Expresso 

(Metropolitano)
x X x x x - -

TAV x - - x - - -

Helicóptero x X x x x x x

Barco - - - - - - x
Fonte: Site eletrônico de cada Aeroporto
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Os  aeroportos  apresentados  em  tabela  2.1  são  aeroportos  com  um  volume  de 

passagerios entre 38 e 95 mi de passagerios. A tabela 2.2 apresenta as formas de acesso para 

aeroportos menores, tais como Hamburgo, London Luton e Brussels.

Tabela 2.2 : Formas de Acesso disponíveis em Aeroportos selecionados (2)

Aeroporto Hamburg London Luton Brussels

Sigla OACI EDDH EGGW EBBR

PAX/ano (mi) 13,7 8,7 17,1

Distância ao CBD / Centro 8,5 50 12

Opções de acesso

Carro x X x

Táxi x X x

Ônibus x X x

Metro / VLT x - -

Trem -

(x) perto, 

integração com 

ônibus

x

Trem Expresso 

(Metropolitano)
- - x

TAV - -
Em 

planejamento

Helicóptero x x x

Barco - - -
Fonte: Site eletrônico de cada Aeroporto

A tabela 2.2 mostra que também aeroportos na faixa de 8 – 15 mi de passageiros ao 

ano podem possuir acesso ferroviário (direto ou indireto).
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2.2.3 Divisão Modal no Sistema de Acesso Aeroportuário

Segundo  relatório  do  FHWA  (1992),  a  opção  de  um indivíduo  por  um modo  de 

transporte  é  um  processo  complexo,  que  é  influenciado  por  diversos  fatores,  como  as 

características  do  indivíduo,  da  viagem  que  irá  realizar  e  dos  sistemas  de  transportes 

disponíveis.

A  disponibilidade,  o  preço  e  o  tempo  de  viagem  são  fatores  importantes  que 

influenciam a escolha da forma de acesso. Além dessas características que são consideradas 

como fortes fatores de decisão, existem outros fatores que influenciam o indivíduo. O nível de 

conforto e  a segurança  também podem motivar  uma  pessoa a usar  ou deixar  de usar um 

sistema de transporte. Especialmente no transporte aéreo, onde pessoas viajam com bagagem,  

o conforto e a segurança são importantes.

 Para determinar a demanda e a divisão modal de um sistema de acesso é necessário  

conduzir  um levantamento em campo. HORONJEFF, MC KELVEY, SPROULE, YOUNG 

(2010) explicam que questionários são aplicados para identificar  e quantificar as formas de 

acesso dos passageiros e a taxa de ocupação dos veículos. Em relação ao acesso rodoviário, os 

parâmetros mais  importantes são o fluxo  de carros nas horas de pico entrando e saindo do 

aeroporto, os elementos do sistema de acesso utilizados e a duração/permanência  destes no 

local,  especialmente  no  estacionamento  e  no  meio  fio.  Conforme  os  autores,  também  é 

importante incluir o restante dos usuários, funcionários e visitantes/acompanhantes do sistema 

de acesso, quando se faz tal levantamento.

A divisão modal do transporte para acesso aos aeroportos pode ser muito diferente 

dependendo do perfil dos usuários (passageiro de lazer, negocio/ cultura/ faixa etária/ renda) /  

aeroporto (localização e a própria oferta de acesso ao aeroporto). A oferta de transporte é o  

resultado da política da operadora e da secretaria de transportes do município local (MPO – 

Metropolitan Planning Organizations), (WELLS, 2004).
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Para determinar a divisão modal é necessário fazer regularmente questionários com os 

passageiros,  visitantes  e  funcionários.  Além  disso,  é  necessário  analisar  os  serviços  de 

transporte  já  existentes,  como  os  de  transporte  público,  veículos  comerciais  e  dados 

operacionais como dos estacionamentos ou o fluxo  de veículos num ponto determinado. A 

tabela 2.3 apresenta as divisões modais dos aeroportos já apresentadas na tabela 2.1.

Tabela 2.3: Divisões Modais de Aeroportos Selecionados

Aeroporto Frankfurt Munique Madri Paris Londres Atlanta
Hong 

Kong

Sigla OACI EDDF EDDM LEMD LFPG EGLL KATL VHHH

PAX/ano (mi) 57,5 38,3 49,6 60,9 70 95 56
Distância ao 

CBD / Centro
12 28,5 12 26 40 16,1 39

Ano de 

levantamento/ 

Forma de acesso

2006 2013 - 2011 2001 - 1999

Carro 40,6 % 38 % x 29 % 35,5 % x 13,1 %

Táxi 20,4 % 11 % x 28 % 26,6 % x 3,8 %

Ônibus 5,3 % 13 % x 14 % 13,8 % x 45 %

Metro / VLT - - x - 13,1 % x 29,2 %

Trem 1,5 % - - - - - -
Trem Expresso 

(Metropolitano)
11,2 % 31 % x

28%
8,1 % - -

TAV 15,2 % - - - - -

Helicóptero - - x - - x -

Barco - - - - - - 2,1

Carro de aluguel 4,6 % 7 % 3,2 %
Fonte: Site eletrônico de cada Aeroporto

As informações da tabela 2.3 mostram que o automóvel,  seja de forma particular ou 

em forma  de  táxi,  é  o  veículo  mais  utilizado  para acessar  os aeroportos.  Nos aeroportos 

selecionados, a percentagem média da utilização do carro individual como forma de acesso é  

de trinta por cento, para o táxi de uns vinte por cento e três a cinco por cento utilizam um 

carro de aluguel. Isso mostra que a metade dos passageiros utiliza o automóvel como veículo  

de acesso. 
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 Em segundo lugar, com um terço de participação na distribuição dos modais, está o 

sistema ferroviário. A utilização de modais ferroviários varia entre dez e trinta por cento nos 

aeroportos selecionados, e soma, em média, um terço na divisão modal em cada aeroporto.

O ônibus não chega a alcançar quinze por cento em nenhum dos aeroportos europeus.  

Somente no Aeroporto de Hong Kong essa forma atinge quarenta e cinco por cento. Deve ser  

mencionado  que o Aeroporto de Hong Kong tem uma divisão  modal distinta de todos os 

demais  tendo em vista  sua localização  particular  e  a  oferta de acesso  hidroviário  regular,  

redundando em baixa percentagem de acesso via automóvel. 

2.2.4 A Divisão Modal do Sistema de Acesso: Exemplos no Sistema Brasileiro

Em 2011, foi realizado um levantamento sobre as formas de acesso dos passageiros 

embarcando no Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. A divisão modal levantada é 

apresentada na figura 2.4. Nesta figura pode-se observar que a maior demanda de acesso deu-

se via táxi, perfazendo um total de cinquenta e sete por cento. O segundo maior percentual é o 

do carro particular perfazendo vinte e três por cento da demanda. Somente quatorze por cento  

dos usuários acessaram o aeroporto utilizando um meio de transporte público coletivo.

FIG. 2.6: Divisão Modal de Passageiros embarcando no SDU em 2011 (Amostra n= 100) 
Fonte: (Pesquisa do autor) Própria figura

No Aeroporto Salgado  Filho  em Porto Alegre,  de  acordo  com GUIMARAES  DE 

ANDRADE E GOLDNER (2004) foi realizado um levantamento do mesmo grupo-alvo. A 

44



divisão modal dos passageiros embarcando nesse aeroporto é um pouco diferente: sessenta e 

quatro por cento utilizaram o carro, treze por cento o ônibus e vinte e cinco por cento táxi.

Numa abordagem mais abrangente feita no ano de 2009, a INFRAERO, juntamente 

com  o  BNDES,  BANCO  NACIONAL  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL,   e 

MCKINSEY, fez uma análise do meio de transporte mais utilizado para acessar aeroportos. A 

figura 2.5 apresenta as divisões modais dos principais aeroportos brasileiros em 2009. 

FIG. 2.7: Divisões modais
Fonte: McKinsey et al (2009)

As informações mais  recentes sobre a divisão modal do acesso aeroportuário foram 

apresentadas no primeiro  trimestre de 2013 pela  SAC.  Foram alvo  da pesquisa  os quinze 

aeroportos das  cidades  que sediarão  a Copa do  Mundo  2014.  Para elaborar os resultados 

foram entrevistados vinte e um mil passageiros. O resultado pode ser observado nas figuras 

2.6 e 2.7.
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FIG. 2.8: Tipo de transporte utilizado até o aeroporto nas 15 cidades sede da Copa 2014
Fonte: SAC/PR (2013)

FIG. 2.9: Divisão modal dos 15 aeroportos das cidades sede da Copa 2014
Fonte: SAC/PR (2013)

Sendo assim, por meio da análise conjunta das duas figuras, percebe-se que a maioria  

dos passageiros (52%) entrevistados neste primeiro trimestre utilizou transporte privado para 

sua locomoção até o aeroporto e que, daqueles que utilizaram transporte público, a maioria  

(68,83%)  deslocou-se  utilizando  serviço  de  táxi.  A  tabela  2.4  apresenta  um resumo  dos 

estudos realizados.

Resumindo, seguem os resultados na tabela para melhor comparação.

TAB. 2.4: Resumo e Comparação das Divisões Modais levantadas

Autor
SCHWOLGIN 

(2011)

MCKINSEY, 

BNDES, 

INFRAERO 

(2009)

GUIMARAES 

DE ANDRADE 

E GOLDNER 

(2004)

MCKINSEY, 

BNDES, 

INFRAERO 

(2009)

Secretaria 

da Aviação 

Civil (2013)

Aeroporto(s) SDU SDU POA Total Brasil

15 

Aeroportos 

da Copa
Carro 23 % 24% 64 % 42% 52%
Táxi 57 % 67 % 25 % 42 % 25%

Ônibus 14 % 2 % 13 % 3% 9,5 %
Metrô / VLT - - - - ~ 1 %
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Carro de 

aluguel
- 1 % - 3 % -

Outros 6 % 7% - 9 % 1,5 %
Total  

Automóvel
86 % 98 % 89 % 96 %  79 %

Fonte: Tabela própria com base nos autores citados

Concluindo, todos os levantamentos mostram que, no Brasil, o automóvel, como carro 

particular  ou  como  táxi,  é  o  meio  mais  utilizado  para  acessar  aeroportos.  Conforme 

apresentado na tabela 2.3, em média, mais que oitenta por cento das viagens ao/do aeroporto 

estão sendo realizadas utilizando-se um automóvel.

Segundo GOLDNER E ANDRADE (2001 e 2002) apud PORTUGAL E COELHO 

(2010), “o acesso ao aeroporto é feito pelo modal rodoviário – entre 60% e 75% de viagens 

em  automóveis.  Mas  não  se  conhece  nenhuma  política  nacional  de  implementação  de 

transporte de alta capacidade que incremente o acesso aeroportuário.”.

O  acesso  às  áreas  aeroportuárias  por  meio  ferroviário  nao  existe  no  Brasil,  com 

excessao do Aeroporto Internacional de Porto Alegre1 que tem uma possibilidade de acesso 

direto por um serviço sobre trilhos. Atualmente, há de dois a três projetos que poderiam dar  

acesso ferroviário  aos aeroportos, sem que haja,  no entanto, previsão de conclusão. Assim 

sendo, esta dissertação tem como foco o sistema de acesso rodoviário. A seguir é apresentado 

o sistema de acesso rodoviário de maneira mais detalhada. 

.

   

2.3 O Sistema de Acesso Rodoviário

Neste item, apresentam-se as principais  características dos elementos do sistema  de 

acesso rodoviário. Vagas no meio fio, para embarque e desembarque ou estacionamentos, são 

1 O Aeroporto Internacional de Porto Alegre (POA) possui acesso ferroviário. Perto do Aeroporto existe a 
possibilidade de integração com o trem urbano (Trensurb). Em construção está uma linha de um Aeromóvel que 
interligará a estação de trem com o Terminal 1 com mais facilidade.
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elementos  bastante  comuns  nos  sistemas  de  transportes.  Estas  têm  também  outras 

características  a  serem  utilizadas  dentro  do  contexto  aeroportuário.  A  seguir,  estas 

especificidades  são  apresentadas,  assim  como  as  condições  especiais  que  os  usuários 

enfrentam no uso do sistema de acesso rodoviário.

2.3.1 Importancia e Especificidades do Acesso Rodoviário

Conforme  apresentado  em  TRANSPORTATION  RESEARCH  BOARD  (2010), 

existem  algumas  características  especiais  do  sistema  de  acesso  rodoviário.  Essas 

características são importantes para entender o sistema, seus requisitos e seus usuários:

a) Grande quantidade de motoristas não familiarizados com a área aeroportuária: 

A maioria dos passageiros não voa frequentemente e por consequência eles ou seus 

acompanhantes (visitantes, ou seja, pessoas que levam ou buscam passageiros) não 

conhecem  bem  o  sistema  de  acesso  ao  aeroporto.  Tal  situação  é  ainda  mais  

frequente no caso do aeroporto de destino. Como o sistema de acesso é geralmente 

complexo, o usuário, condutor de um veículo como carro ou táxi, depende de um 

sistema  de sinalização  muito  eficiente.  Além disso, este  usuário  precisa  prestar 

muita atenção ao trânsito, às atividades dos pedestres no meio fio, e tudo isso pode 

ocorrer enquanto procura a pessoa que este usuário foi buscar.

b) Grande quantidade de sinalizações complexas:

Placas  de  sinalização  em áreas  aeroportuárias  geralmente  são  complexas,  pois 

contém muita informação. Em comparação com placas em rodovias comuns, as 

placas  do sistema  aeroportuário  frequentemente têm mais  do que uma  linha  de 

texto. Isso porque no sistema de acesso há vários destinos, faixas, entradas e saídas 

para fins  diferentes (veja figura 1). Além da quantidade de informação, o visual 

também é diferente. Geralmente o design das placas não é alinhado com o sistema 

de sinalização  municipal  e  as empresas  aéreas,  empresas  de carro de aluguel  e 

demais  empreiteiras  também  utilizem  placas  com cores/imagens  dos  logos  da 

empresa.  O excesso  de informações  em tais  circunstâncias  pode provocar  uma 

superexcitação  no  usuário  e,  com  isso,  também  um  aumento  de  possíveis 
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acidentes,  já  que este  acaba  por prestar menos  atenção  às placas  de regras de 

trânsito  (tais como limite  de velocidade,  acesso restrito,  avisos).  Concluindo,  a 

sinalização peculiar aos aeroportos acarreta uma tendência nos usuários do sistema 

de acesso a diminuírem a velocidade de seus veículos para poderem processar as 

informações e se orientar.

c) Condições estressantes:

Usuários do sistema de acesso estão dirigindo sob mais estresse do que motoristas 

comuns,  pois  pequenos  atrasos ou caminhos  errados  resultam em pessoas  que 

chegam tarde para um processo  aeroportuário,  como check-in  ou busca de um 

passageiro. Esse fenômeno também ocorre pelo fato do transporte aéreo ser um 

transporte de ponto-a-ponto, o que implica multimodalidade, ou seja, o usuário tem 

que  organizar/alcançar/completar  uma  mudança  de  um meio  de  transporte  ao 

outro. Fazer isso num ambiente mais  complexo  explica o nível  de estresse mais 

elevado para o usuário.

d) Alta proporção de veículos grandes/pesados:

Num sistema de acesso operam mais do que dez tipos de veículos diferentes. Para 

elaborar e planejar  plantas e conceitos operacionais  para um sistema  de acesso/ 

sistema  de meio  fio  é necessário  entender as características  específicas  de cada 

serviço e veículo, bem como os requisitos de cada usuário. 

Veículos  grandes ou pesados podem representar até  vinte  por cento da divisão  

modal. Em sistemas viários comuns, estes geralmente representam menos que 10% 

(HIGHWAY  CAPACITY  MANUAL  HCM,  apud  TRANSPORTATION 

RESEARCH BOARD 2010). Como estes veículos são maiores,  eles têm outras 

características  operacionais  por  causa  de  seu  tamanho  físico,  distância  de 

frenagem, tempo de aceleração, raia de giro etc. Além disso, tais veículos também 

restringem o campo de visão dos motoristas de carros leves.

e) Mistura de motoristas experientes e inexperientes:
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Mesmo  que  usuários  de  carros  particulares  utilizem  o  sistema  de  acesso 

aeroportuário fortuitamente, uns vinte a trinta por cento dos veículos no sistema de 

acesso estão sendo operados por motoristas familiarizados com esse sistema. Isto 

implica  que  na  mesma  via  haja  motoristas  inexperientes  que  conduzem  mais 

devagar por causa dos fatos mencionados acima  e também que haja  condutores 

familiarizados com o ambiente. Essa mistura, por sua vez, implica um maior grau 

de risco, pois os condutores experientes tendem a circular mais rapidamente que os 

inexperientes. Sendo assim, o perfil do trânsito é heterogêneo.

f) Recirculação de tráfego:

A regulação do  tráfego  próximo  ao terminal  obriga  muitas  vezes  o usuário  do 

sistema de acesso a utilizar a via de recirculação ou porque não achou uma vaga 

livre no meio fio, ou porque o passageiro a ser buscado ainda não chegou ou ainda 

simplesmente  porque  o  usuário  não  está  fazendo  descarregamento  ou 

carregamento.

O tráfego de recirculação, no melhor caso, é desnecessário e deve ser evitado ao 

máximo possível. Conforme RICONDO & ASSOCIATES, INC. 2009 apud TRB 

2010 há aeroportos onde a percentagem de veículos particulares que fazem tráfego 

recircular no meio fio  do desembarque varia entre quinze e cinquenta por cento. 

Obviamente,  o  tráfego recircular  alimenta  o congestionamento  e representa um 

volume de tráfego não necessário. Fatores que provocam tráfego de recirculação 

são:

 Falta de espaço físico no meio fio (vagas);

 Falta de permissão para permanecer no meio fio por parte da regulação 

aeroportuária;

 Sensação de insegurança por parte do usuário;

 Falsa  compreensão  entre  hora  de  pouso  (ETA)  e  hora  de  sair  do 

terminal/entrar no meio fio;

 Atraso de voos;

 Mau comportamento/violação do regulamento por parte de usuários. 
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2.3.2 Os Elementos do Sistema de Acesso Rodoviário

Os principais  elementos do sistema de acesso terrestre são a sinalização, as vias,  o 

meio fio e os estacionamentos. Eles serão apresentados no presente subcapítulo.

2.3.3  A Sinalização

Como apresentado em 2.3.1., o sistema de sinalização tem como o objetivo guiar o 

usuário pelo complexo sistema de acesso de um aeroporto. Foi destacado que há uma grande 

importância na sinalização porque o ambiente é desafiante para o usuário e a quantidade de 

informações é grande. Além disso, o sistema de sinalização deve auxiliar o motorista a tomar 

decisões rapidamente para não atrapalhar o fluxo do tráfego. 

Um  bom sistema  de  sinalização  é  caracterizado  por  ergonomia  visual  e  por  sua 

clareza, resultando em quantidade diminuída de tráfego errado ou de recirculação. 

2.3.4 O Sistema Viário

Visando  todas  as  vias  que  fornecem acesso  aos  aeroportos,  é  possível  fazer  uma 

classificação entre elas. A figura 2.8 ilustra um sistema de acessibilidade esquemático.
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FIG. 2.10: Vias de acesso (esquemático)
Fonte: Ashford et al (2011)

Sempre há uma via de acesso que conecta o sítio aeroportuário à rede de transporte 

regional/local.  O objetivo principal dessa via é dar entrada e saída a esse sítio. Essa Via de  

Acesso alimenta a Via de Recirculação, cujo objetivo é a distribuição do transporte que acessa 

o terminal (embarque, desembarque, estacionamento). A Via de Recirculação é caracterizada 

por sua função de distribuir e coletar os fluxos. Alguém pode se movimentar dentro dessa via  

sem sair do sítio aeroportuário. Uma parte da Via de Recirculação é chamada de Via do Meio  

Fio que  é  a  área  onde  há  interferência  física  com  o  terminal:  área  de  desembarque  e 

embarque. Ou seja, a parte da via em frente ao terminal onde passageiros ou visitantes param 

seus veículos para embarcar e desembarcar é definida como (Via de) Meio Fio.
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O  sistema  de  acessibilidade  serve  não  somente  para  os  passageiros  e  seus 

acompanhantes  (visitantes),  mas  também  para  as  demais  pessoas  que  têm  interesse  no 

aeroporto. Essas pessoas, como funcionários da operadora do aeroporto, das linhas aéreas, das 

empresas relacionados às atividades de cargo, das empresas de aluguel de carro e demais  

serviços, utilizam as Vias de Serviço. Essas Vias de Serviço têm como objetivo distribuir o 

transporte  dentro  do  sítio  aeroportuário.  A  maioria  dos  usuários  nessas  vias  não  são 

passageiros. Sendo assim, é importante e recomendável que as Vias de Serviços não tenham 

interligação  direta  com a Via  de Circulação  ou com a Via  de Meio  Fio.  Desse modo, os 

veículos de servidores/funcionários não usariam capacidades do sistema de acesso destinado a 

passageiros.

2.3.5 O Meio Fio

O meio fio é a parte de uma via de mão única localizada junto à área de embarque ou 

desembarque na parte externa do terminal que serve para os usuários de veículos automotores 

pegarem ou deixarem passageiros e suas bagagens. 

Conforme  um edital publicado  pelo BANCO DO BRASIL (2013),  “o Meio-Fio  de 

Embarque/Desembarque é o espaço onde ficam as vias e a baia de acesso viário, de circulação 

e  de  parada  de  veículos  que  passam  e/ou  estacionam  junto  à  calçada  do  Terminal  de 

Passageiros, para deixar/receber pessoas e bagagens. Localizado ao longo da fachada frontal e 

das  portas  de  entrada  para  o  Terminal  de  Passageiros,  na  Área  Pública  de 

Embarque/Desembarque.”

Geralmente o meio fio consiste de pelo menos três faixas. São elas: a faixa interior, a 

faixa  de manobra e a pista de contorno (by-pass). Geralmente o meio  fio  (Curb space) se 

encontra na faixa interior. 

Há aeroportos com configurações diferentes. O design, ou seja, a arquitetura técnica 

tem influência na configuração do meio. O Aeroporto Internacional do Rio Janeiro tem nos 

dois terminais a configuração de dois andares. Isso significa que o andar superior é reservado 

para  o  embarque,  então  todo  o  meio  fio  no  andar  superior  serve  ao  embarque.  No  piso 
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anterior, o meio fio serve somente para o desembarque. Em contraste, o terminal do aeroporto 

de Viracopos no Estado de São Paulo, tem só um andar. A via do meio fio é divida em uma 

área de embarque e outra de desembarque, correspondentes aos portões do terminal.

A figura 2.9 mostra quatro configurações diferentes:
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FIG. 2.11: Possíveis configurações de meios fios
Fonte: Adaptado de TRANSPORTATION RESEARCH BOARD 2010.

 

A primeira configuração apresentada na figura 2.9 é o single-level curbside. Esse caso 

é idêntico ao exemplo mencionado de Viracopos. Como embarque e desembarque são feitos 

no mesmo andar, o processo de deixar e buscar passageiros é feito somente em um nível.  

Sendo assim, há três tipos de faixas para os dois objetivos. A faixa interior é marcada com um 
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“L”, que também é chamada de faixa de carregar e descarregar. A faixa mais afastada do meio  

fio é marcada com o “T” (faixa contornar/by-pass). A faixa entre o “T” e o “L” é a faixa de  

manobra “M”. Na configuração do meio fio  num só nível,  é recomendável que o sistema L-

M-T seja separado entre carros leves  (automóveis)  e carros pesados (ônibus),  sendo que o 

sistema L-M-T dos automóveis terá a localização mais privilegiada, próxima ao terminal.

Na segunda configuração, o meio fio  é dividido em dois andares, como acontece no 

Aeroporto Internacional  do Rio  de Janeiro,  que utiliza  o mesmo  sistema  de L-M-T como 

aquele anteriormente apresentado. A única diferença é que no andar de sistema o meio fio  

somente serve para o embarque/Check In e o piso inferior com seu sistema L-M-T somente 

serve para o desembarque, ou seja, a busca de passageiros que chegaram ao aeroporto. 

A terceira configuração é a de três andares. O piso superior é igual ao  double-level  

curbside que serve aos passageiros que querem fazer o check In (PAX embarcado). Os pisos 

inferiores têm o objetivo  de servir  aos passageiros desembarcados com a peculiaridade de 

que, no andar do meio, somente veículos comerciais podem buscar passageiros. A busca de 

passageiros a partir de veículos leves particulares é somente permitida no piso inferior. Um 

exemplo é o Aeroporto Internacional de Denver, nos EUA.

2.3.5.1 A Operação do Tráfego no Meio Fio

O tráfego no sistema de acesso está sujeito a características especiais.  A seguir serão 

apresentadas as características especiais da operação do meio fio, um subsistema do sistema 

de acesso, conforme TRANSPORTATION RESEARCH BOARD (2010).

No transporte rodoviário existe o termo “weaving area”. Este significa  uma entrada 

seguida de uma saída de uma rodovia em uma via somente, sem a ajuda de um farol ou outro 

aparelho  de  regulação.  O  weaving é  uma  operação  bastante  comum em cruzamentos  de 

rodovias. Esse processo também existe em sistemas de acesso, pois ao longo do caminho e do 

meio  fio  geralmente há várias  entradas e saídas para acessar áreas não interligadas com o 

terminal como TECA (Terminal de Carga), Aviação Geral, Pátio das Empresas de Carro de 

Aluguel  etc.  No  sistema  de  acesso  a  aeroportos,  o  weaving acontece  de  uma  maneira 

diferente. Principalmente com relação às velocidades. Sendo assim, para uma análise do fluxo 
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no  meio  fio  em  termos  de  capacidades,  as  fórmulas  do  HCM  (2010)  não  poderão  ser 

aplicadas,  pois a velocidades mais  baixas,  os espaços entre dois veículos seguidos,  que são 

usados para fazer o weaving, podem ser menores. 

Outra operação característica é o tempo que um veículo  fica  parado numa vaga ao 

longo do meio fio. Este tempo de permanência chama-se de dwell time. Obviamente o tempo 

que um veículo ocupa espaço ao longo do meio é também usado para determinar a capacidade  

deste. Ou seja, quanto menos tempo (dwell time) um veículo permanecer na vaga do meio fio, 

mais veículos poderão fazer igual em uma hora. O tempo médio é relativo e depende muito da 

fiscalização local e do comportamento individual.  Geralmente o  dwell time no meio  fio  de 

embarque é menor do que no meio fio de desembarque. 

A  maneira  de  estacionar  no  meio  fio  também  varia  em  meios  fios.  Como  os 

condutores estão estressados e sabem que vão parar somente por um tempo curto, os veículos 

muitos vezes  não  são colocados adequadamente nas  vagas  designadas.  O resultado é  que 

ocorre tráfego de manobra porque veículos interferem ou bloqueiam a faixa de manobras ou 

até a faixa de contornar/by-pass, sendo frequente a ocorrência de veículos parados na faixa de 

manobras,  em segunda  fila.  Esses  usuários  não  querem ser  bloqueados em uma  vaga  ou 

preferem aguardar  em um ponto de referência  do meio  fio  (por exemplo,  porta de saída).  

Novamente, essas peculiaridades dependem muito da fiscalização local e do comportamento 

individual dos condutores. 

A demanda no meio fio, em termos de distribuição física, não está sempre equilibrada.  

Como qualquer sistema de transporte, o transporte aéreo também tem horas de pico. Em um 

aeroporto,  há  várias  horas  de  pico  para  embarque  e  desembarque  durante  o  dia.  Essa 

ocorrência  depende  muito  da  oferta  das  linhas  aéreas,  mas  também  dos  hábitos  dos 

passageiros e visitantes. O desempenho do aeroporto em relação ao desembarque e embarque, 

a facilidade e a atratividade de usar o meio fio influenciam significadamente no uso do meio  

fio para um voo. O tempo que um passageiro chega ao meio fio antes do horário programado 

da partida do voo chama-se  lead time; ao contrário, o tempo gasto por um passageiro para 

chegar  ao meio  fio  após a aterrissagem regular  chama-se  lag time.  Além da componente 

temporal,  as  características  físicas  influenciam  a  distribuição  dos  veículos  no  meio  fio. 
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Instalações como pilares, coberturas, entradas e saídas do terminal influenciam na decisão do 

usuário em estacionar seu veículo dentro do espaço com suas vagas designadas. 

As vagas designadas para veículos comerciais geralmente se encontram no meio fio do 

desembarque do terminal. Na alocação dessas áreas comerciais muitos outros fatores precisam 

ser  pensados,  além das  necessidades  de  espaço  (capacidade).  Aspetos  que  influenciam  a 

alocação são: o nível de serviço, as necessidades operacionais,  a politica da operadora em 

termos de transporte no lado terra, as receitas não aeronáuticas e a competição de serviços de 

transporte terrestres. Além das vagas para veículos particulares (incluindo as reservadas para 

idosos e pessoas com mobilidade reduzida) e comerciais, a alocação das vagas também deve 

levar  em consideração as  necessidades  operacionais  e  das autoridades  aeroportuárias,  tais 

como ambulância, policia federal, reboque etc.

Geralmente  o meio  fio  se  encontra  entre  o  terminal  e  uma  área  destinada  para  o 

estacionamento de veículos. Isso implica que há um fluxo entre essas duas áreas e um ponto 

de interferência no meio fio. A travessia de passageiros deve ser feita de uma maneira segura, 

mas, ao mesmo tempo, de maneira a interferir no fluxo  de veículos no meio fio  o mínimo  

possível.  Numerosas  faixas  de  pedestres  impactam negativamente  o fluxo  dos veículos  e 

retiram espaço para vagas no meio fio.  Por outro lado, é a forma mais  conveniente para os 

pedestres. 

A  largura  das  faixas  geralmente  é  igual  às  larguras  de  rodovias  comuns.  Como 

usuários  tendem a  estacionar  em  segunda  linha  ou  irregularmente,  alguns  aeroportos  já  

mudaram o sistema L-M-T para a forma que as faixas L-M pareçam ser de dupla largura, ou 

seja, uma faixa com largura de 7,2 metros (duas faixas de 3,60m).

A disponibilidade de estacionamentos para curtos prazos com preços razoáveis ou até 

de cortesia podem influenciar as operações no meio fio. Novamente, este depende da política  

da  operadora  do  aeroporto.  No  Brasil,  poucos,  para  não  dizer  nenhum  aeroporto,  têm 

estacionamentos  com faixas  de  preços  diferenciados.  Esse  assunto  é  elaborado  em mais 

detalhes no item 2.3.3.5. Outras opções para minimizar  o tráfego no meio  fio  e reduzir  os 

dwell times é a oferta de pontos de parada (estacionamentos pequenos) fora do meio fio. Estas 

vagas são chamadas em inglês  cel.  phone  ou  call-and-wait lots. Elas são comparáveis  aos 
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pontos de  espera  para  táxis  (buffer).  Estes aguardam  espaço  no  meio  fio  até  poderem 

buscar um passageiro já desembarcado. 

Grande parte dos aeroportos opera apenas com um terminal,  mas também há aqueles  

que apresentam mais do que um terminal. Nesses casos, a arquitetura dos terminais e também 

o sistema de meio  fio  podem ser diferentes. Geralmente,  a escolha do sistema de meio fio  

aplicado depende do grupo principal dos passageiros. Também existem aeroportos onde os 

terminas  diferentes  estão localizados um ao lado do outro e assim o meio  fio  interliga  os 

terminais sem interrupção, mas com áreas diferentes de propósito. 

A maioria dos sistemas de meio fio consiste das três faixas L - M - T onde a faixa L  

oferece vagas longitudinal à calçada do terminal. Existem também outras formas de organizar  

o meio fio. A seguir serão apresentadas algumas formas não padronizadas. 

Pull – through lots (tradução livre: vagas): Nesse caso, o sistema de faixas é M-L-T, 

em que a faixa com as vagas encontra-se no meio, entre a de manobra e a de contorno. As  

vagas têm orientação de 45°, o que economiza espaço lateral e facilita as manobras.  

Angled commercial vehicle spaces (tradução livre: vagas em angulo): Nos Aeroportos 

de Atlanta, nos EUA, ou mesmo no terminal antigo do Aeroporto Internacional de Viracopos, 

em Campinas,  há  vagas com orientação  de 45° para veículos comerciais.  A característica  

importante aqui é que o veiculo tem de usar marcha ré pra sair da vaga no meio fio, o que  

causa impacto na faixa M.

Driver side loading (tradução livre: vagas à esquerda): Em poucos aeroportos o meio  

fio de desembarque oferece vagas que fiquem no lado do motorista, ou seja, o sistema L – M 

– T funciona em mão inglesa. Essa forma é usada em aeroportos cuja quantidade de táxis é  

sempre alta.

Brief  parking  zones  –  pay  for  curbside  use  (tradução  livre:  vagas  não  gratuitas): 

Alguns aeroportos europeus não fornecem acesso gratuito direto ao meio fio. Nestes casos, há 

um segundo meio fio adjunto ao meio fio do terminal que permite parada de curto prazo para  

embarque e desembarque. Essa forma é praticada no Aeroporto Internacional de Paris.  No 
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aeroporto de Munique, na Alemanha, no Terminal 1 há um híbrido desse sistema. O acesso ao 

meio fio é pago, mas tem uma carência de dez minutos. A possibilidade de colocar em prática  

essas  formas  diferenciadas  de  pagamento  também depende  muito  da  regulação/legislação 

local em termos de segurança. Nos EUA, por exemplo, não é permitida  a permanência  de 

carros ao longo do meio fio ou próximo ao terminal.

Supplemental curbsides (tradução livre: meio fio complementar): Esses são meio fios 

complementares ou adicionais não localizados no terminal,  mas ainda perto. A oferta dessa 

forma depende muito da política da operadora, se ela permite essa cortesia em vez de oferecer 

uma opção mais favorável às receitas comerciais (estacionamentos).        

 

2.3.6 Estacionamentos

O estacionamento  é  um elemento  muito  importante  no  sistema  de  acesso  de  um 

aeroporto.  Da  perspectiva  da  engenharia  de  tráfego,  a  quantidade  de  vagas  nos  locais 

adequados e com acessibilidade correta são imensamente críticas para a operação do meio fio,  

pois os estacionamentos regulam indiretamente o fluxo no meio fio. Quanto maior o uso dos 

estacionamentos, mais o meio fio é aliviado.

Além de serem a fonte mais valorizada das receitas não aeronáuticas para a operadora, 

os estacionamentos  são  também um instrumento  importante  para garantir  a  qualidade  do 

tráfego no sistema acesso. Sendo assim, a operadora precisa ter um planejamento estratégico 

em relação aos seus estacionamentos. 

No Brasil, os aeroportos da Infraero somente oferecem um serviço de estacionamento  

simples por rotatividade. Isso significa que há um único preço por tempo. Não faz diferença 

se  o usuário  estaciona  por meia  hora  ou por  dez horas.  O preço de  uma  hora sempre  é 

multiplicado pela quantidade de horas de uso. Além do preço fixo  para uma hora e a taxa 

máxima (diária), também não há estacionamentos com preços diferenciados que dependam da 

localização – perto ou longe do terminal.
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Os preços diferenciados, tanto para quem estaciona em curto ou longo prazo quanto 

para as diversas localizações, são dois instrumentos muito importantes na política do sistema 

de estacionamentos.

A figura 2.10 apresenta o sistema de estacionamentos do Aeroporto Internacional de 

Washington Dulles nos EUA. Observe-se que há estacionamentos em localizações diferentes 

para grupos-alvo diferentes como diaristas, horistas, valet e economia (longo prazo).

FIG. 2.12: Estacionamentos para grupos-alvo diferentes
Fonte: Ashford et  al (2011)

Segundo  ASFORD  E  WRIGHT  (1984)  apud  GUIMARAES  DE  ANDRADE  E 

GOLDNER  (2004),  “uma  das  maiores  dificuldades  encontradas  pelo  planejador  de 

transportes  é  determinar  a  localização  e  o  número  de  vagas  de  estacionamento  de  um 

aeroporto”.
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2.3.7 Os Veículos do Sistema de Acesso Rodoviário

O usuário de um terminal aeroportuário tem várias opções de usar o sistema de acesso. 

Conforme TRANSPORTATION RESEARCH BOARD (2010) é possível diferenciar entre 11 

tipos diferentes de veículos rodoviários:

1. Carros particulares;

2. Carros de aluguel;

3. Táxi comum;

4. Táxi especial;

5. Táxi executivo / Limusines / Carros especiais pré-agendados;

6. Limusines / Town Cars; 

7. Vans / Mini Bus;

8. Veículos de cortesia;

9. Ônibus charter;

10. Ônibus regular;

11. Veículos de entrega ou Serviço;

Segue uma breve explicação de cada tipo de veículo para entender suas especificações 

particulares, o serviço que eles prestam e seus requisitos ao sistema de acesso:

Carros particulares: São veículos operados por proprietários particulares. Podem 

ser  automóveis,  vans,  caminhonetes,  motos.  São  utilizados  para  transportar  passageiros,  

visitantes, funcionários dos aeroportos e das linhas aéreas bem como outros funcionários de 

empresas  de  serviço  aeroportuário.  Esses  veículos  podem  utilizar  o  meio  fio  e  os 

estacionamentos.

Carros de aluguel: Veículos de aluguel incluem automóveis ou vans e são utilizados 

para transportar passageiros ou visitantes. São alugados pelos próprios condutores para fins de 

transporte na área próxima ao aeroporto cuja motivação sejam negócios ou lazer. Usuários de 

carros  de  aluguel  podem usar  o  meio  fio.  As  áreas  destinadas  às  empresas  de  aluguel,  
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geralmente localizam-se em uma área comercial/de serviço pouco afastado do aeroporto e são 

conectadas a ele ou a seus estacionamentos por uma van de cortesia. 

Táxi  Comum:  o  táxi  comum  oferece  transporte  de  porta-a-porta  sem  reserva 

antecipada.  Esse  serviço  geralmente  é  exclusivo  e é  capaz de abranger  uma  demanda  de 

quatro passageiros mais seus pertences/bagagem. Esses veículos geralmente são regulados e 

licenciados pelas autoridades locais (município) e esperam pelo passageiro que desembarca 

no  ponto de táxi  no meio  fio  perto da saída  do terminal  onde eles  fizeram a retirada  da 

bagagem. Como nem todos os táxis comuns podem esperar no meio fio, geralmente existem 

zonas de espera ou estacionamentos exclusivos para tais veículos. Quando há espaço no meio  

fio,  esses táxis  parados se aproximam dele  para buscar um passageiro.  Táxis  comuns  que 

deixam  passageiros  no  meio  fio  do embarque  geralmente  voltam ao  destino  primário  ou 

entram na fila para pegar passageiros que fizeram o desembarque. 

Táxi especial:  os táxis especiais  são veículos que oferecem um serviço de táxi pré-

agendado. O táxi especial tem as mesmas características do táxi comum, só que foi solicitado 

especialmente  por  um  indivíduo  (passageiro)  que  optou  por  uma  forma  de  pagamento 

diferenciado.  Sendo  assim,  esse  tipo  de  táxi  não  opera  sob  a  regulação  da  autoridade 

municipal  e geralmente abrange um serviço  interurbano. Frequentemente,  passageiros com 

necessidades especiais ou com bagagem especial, como bicicletas, equipamento esportivo, ou 

simplesmente com uma grande quantidade de bagagem utilizam táxis especiais que são pagos 

com cartão de  crédito.  No  embarque,  esses  veículos  utilizam o meio  fio  como um carro 

particular ou táxi comum. No desembarque, os táxis especiais não costumam ser permitidos 

no meio fio  próximo à saída.  Espaços específicos no meio fio  ou em áreas alternativas são 

reservados para esse tipo de veículo. 

Táxi  executivo  /  limusines  /  carros  especiais  pré-agendados: Esse  serviço  pré-

agendado é utilizado de porta-a-porta e é oferecido por carros especiais. A especialidade pode 

ser  o  conforto,  o  tamanho  ou  a  classe  de  segurança  (blindado).  Também  podem  ser 

transportados cinco passageiros (ou até mais se o carro solicitado é maior) e são regulados por 

órgão de fiscalização local. Igual ao táxi especial, no meio fio do embarque não há restrições,  

somente no meio  fio  do desembarque pode haver  restrições,  por exemplo,  permissão  para 

táxis executivos em um lugar um pouco mais remoto. 

63



Limusines ou Town Cars: é um transporte particular sob demanda de porta-a-porta e é 

oferecido em carros luxuosos (o termo  Town Car vem dos EUA onde o Town Car significa 

um carro de luxo  do fabricante americano  FORD).  Também podem transportar até quatro 

passageiros e suas respectivas bagagens. O serviço é comparável ao do táxi especial,  mas a 

preços mais altos e em carros mais confortáveis.

Vans: as vans são veículos que transportam entre oito e dez pessoas e suas respectivas 

bagagens.  Geralmente  o  serviço  vai  de  porta-a-porta,  mas  é  compartilhado  com outras 

pessoas, ou seja, não é um serviço exclusivo. Significa que o passageiro pode parar até quatro  

vezes  antes de chegar  ao seu destino.  Esse serviço  existe  sob demanda  ou de forma  pré-

agendada. No meio fio, as vans têm prioridade e podem pegar e deixar passageiro perto da 

porta do terminal (área privilegiada do meio fio). Da mesma forma que os táxis comuns, elas  

têm uma área de espera para aliviarem o meio fio.

Veículos de cortesia: são veículos gratuitos (ou a preços simbólicos) que transportam 

de  maneira  coletiva  pessoas  de  porta-a-porta.  São  utilizados  por  empresas  como  hotéis, 

aluguel de carros, estacionamentos ou outros que cuidam dos seus clientes a chegar ou a sair 

do aeroporto. Geralmente o veiculo de cortesia é uma van com espaço de 8 – 12 passageiros e 

tem espaços exclusivos nos meios fios.

Ônibus  charter:  serviço  de  ônibus  charter  é  um  serviço  de  porta-a-porta  que  é 

oferecido  a um grupo de passageiros  que o reservou antecipadamente.  Os ônibus  charter 

podem ser encontrados em tamanhos diferentes, desde os menores, a partir de cinco ou mais  

passageiros até ônibus-leito. No meio fio do desembarque não costuma haver área exclusiva 

para esses veículos, pois a demanda para esse tipo de serviço não é muito alta. Portanto, tais 

veículos esperam em estacionamentos especiais e se aproximam do meio fio sob solicitação.  

Existem alguns poucos aeroportos onde o meio fio também tem áreas exclusivas para ônibus 

charter.  São  aeroportos com alta  e  frequente  demanda  de  passageiros  para  cruzeiros  ou 

peregrinos,  por exemplo.  No meio  fio  do embarque eles  param na  área para ônibus,  sem 

restrições. 
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Ônibus  regular:  Ônibus  regulares  fornecem  transporte  coletivo  de  ponto-a-porta 

(itinerário  fixo)  com horário  pré-marcado (intervalos  ou pontual).  Tipicamente,  os ônibus 

regulares são operados por uma empresa pública ou sob concessão. Mas também há ônibus 

comuns  expressos  cuja  frequência  de parada  é menor  e  que  oferecem mais  conforto aos 

passageiros. Esses são geralmente operados por empresas privadas. O lugar e tamanho da área 

destinada para tal serviço e o espaço no meio  fio  dependem da demanda  e da política  da  

operadora do aeroporto.

Veículos de serviço e entrega: Veículos de serviço implicam uma grande variedade de 

caminhões, vans, caminhonetes e outros tipos de veículos de entrega usados para transportar 

carga, encomenda, correspondência e mercadoria.  Na maior  parte das vezes,  a entrega tem 

uma área destinada fora do meio fio (área de serviço). Por isso, existem em alguns aeroportos 

áreas pequenas nos meios fios para entrega (drop-off / pick up) que são usados pelas linhas 

aéreas. Esses são utilizados/servidos por veículos pequenos como minivans. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  capítulo  foram  apresentados  os  principais  termos  no  que  diz  respeito  à 

acessibilidade aos aeroportos. Foi observado que o acesso rodoviário predomina sobre outros 

tipos de acesso na divisão modal. 

Em seguida, foram apresentados os elementos do sistema de acesso rodoviário, já que 

esse modal incorpora o maior tráfego. As características e especialidades na operação foram 

resumidas.

Por último, foram apresentados os elementos do sistema de acesso rodoviário. Cada 

um  deles  tem  capacidades  e  características  próprias  para  atender  sua  demanda.  O 

dimensionamento  deles,  ou  seja,  a  sua  definição  em termos  de  capacidade  é  o  foco  do 

próximo capítulo.  
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3 MODELOS DE DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DO SISTEMA DE 

ACESSO RODOVIÁRIO

Neste capítulo são apresentados procedimentos ou modelos para dimensionamento dos 

elementos do sistema de acesso rodoviário que podem ser divididos em:

- vias de acesso;

- meio fio (área de embarque desembarque);

- área de estacionamento;

- entradas e saídas do estacionamento;

A capacidade de um elemento de infraestrura sempre deve ser superior à sua demanda. 

Isso é importante para garantir fluidez e operações eficientes, conforme os requisitos do nível  

de  serviço.  Por  isso,  apresentam-se  inicialmente  algumas  caracteristicas  da  demanda  de 

passageiros e estudos de um terminal aeroportuário.

3.1 Características da Demanda

A demanda e o seu percentual na hora de pico são fatores importantes no planejamento 

aeroportuário  e  no  dimensionamento  dos  elementos  de  infraestrutura.  O  parâmetro  de 

dimensionamento mais utilizado, em termos de demanda, é o  typical peak-hour passenger, 

doravante  TPHP,  elaborado  pelo  Federal  Aviation  Authority,  doravante  FAA,  órgão 

regulatório da aviação civil dos EUA (ASHFORD, MUMAYIZ e WRIGHT, 2010). O TPHP 

não é o valor de demanda mais alto que ocorre durante o ano, mas somente é ultrapassado  

poucas  vezes.  O  TPHP  é  similar  ao  da  30ª  hora  mais  movimentada  utilizada  em 

planejamentos  de  rodovias.  Na  Europa,  alguns  planejadores  até  usam  a  30ª  hora  mais  

movimentada, mais conhecida como a Standard Busy Rate (SBR). Outros usam a 20ª ou 40ª 
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hora mais movimentada do ano (ASHFORD, STABNTON, MOORE 1997 apud ASHFORD, 

MUMAYIZ e WRIGHT, 2010).

Para obter de maneira rápida o valor TPHP de um aeroporto de pequeno a médio porte, a  

FAA (1974) publicou uma tabela apresentada abaixo em 3.1. Nela,  o valor TPHP pode ser 

obtido através da demanda anual de passageiros embarcados e desembarcados. 

TAB. 3.3: Método FAA para determinar TPHP através da Demanda Anual
Total de Passageiros Anuais (em mi.) TPHP como % do Fluxo Anual

30 e mais 0,035
20 a 29,999 0,040
10 a 19,999 0,045
1,0 a 9,999 0,050
0,5 a 0,999 0,080
0,1 a 0,499 0,130

Menos que 0,1 0,200
Fonte: FAA apud ASHFORD 1976.

Para aeroportos de grande porte, a FAA (1988) publicou a figura 3.1 mais recente, com 

relação a passageiros embarcados, em milhões, e a quantidade, em hora de pico.

FIG. 3.13: Método FAA para determinar TPHP através da Demanda Anual
Fonte: FAA (1988) apud ASHFORD et al (2011)
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Conforme a figura 3.1, a percentagem dos PAX anuais que deve ser considerada na hora 

de pico varia entre sete e doze por cento. A percentagem decrescente está relacionada ao fato 

de que quando os aeroportos crescem (maior numero de PAX embarcados) eles geralmente 

aumentam a sua característica como HUB2.

Como mencionado, também é possível usar a 20ª, 30ª, ou 40ª hora mais movimentada do 

ano ou uma das alternativas seguintes (NEUFVILLE E ODONI, 2003):

 A Hora de Pico do dia médio do mês mais movimentado do ano;

 A Hora de Pico do dia médio dos dois meses mais movimentados do ano;

 A Hora de Pico de 95% do dia mais movimentado do ano. Por exemplo, a hora de 

pico do 18° dia mais movimentado do ano;

 A Hora de pico do segundo dia mais movimentado da semana média do mês mais 

movimentado;

 A Hora de Pico 5%: Uma Hora de Pico escolhido, onde a soma das outras horas de 

pico mais movimentadas do ano somam ao final o máximo de 5% do movimento 

anual;

A  INFRAERO  utiliza,  conforme  PAULO  TSAI  WANG  (1995)  a  equação  3.1.  para 

determinar a demanda de hora-pico, também chamado hora-pico de projeto (HPJ).

HPJ = -177,4 + 0,00035 * Volume anual + 27,31 * ln (Volume Anual)      (EQ3.1)

Onde: 

Volume  anual  :  número  total  de  passageiros  de  um  aeroporto  (embarcado, 

desembarcado e em conexão).

2 HUB é um aeroporto que tem alta percentagem de passageiros em conexão devido a ser um ponto de 
redistribuição destes. 
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3.2 Vias de Acesso

Nos planos aeroviários estaduais dos estados do Rio de Janeiro (PAERJ) e São Paulo 

(PAESP),  publicado  pela  ANAC  em  2002  e  2008,  respectivamente,  o  assunto  da 

acessibilidade às áreas aeroportuárias é mencionado superficialmente:

“Vias de Acesso

O projeto do sistema de vias de acesso deverá estar em consonância

com a proposta de desenvolvimento do aeroporto, considerando principalmente

o lay-out do terminal, segmento final, meio-fio, estacionamento

e outras áreas de circulação de veículos.

Faz-se importante observar, em todas as implantações correspondentes

aos horizontes de planejamento, as determinações do Código Brasileiro

de Trânsito (Lei Nº 9.503/97), no que diz respeito à sinalização,

regras de circulação e demais premissas estabelecidas na lei, a saber:

 largura da via: 7,0m, com duas faixas de rolamento, uma por

sentido, 3,0m para implantar o acostamento destinado a abrigar

carros avariados e não obstruir a via, além de 2,0m de calçada,

perfazendo faixa de domínio mínima de 12m;

 pavimentação: em asfalto ou paralelepípedo com bom estado de

conservação, acompanhando, no mínimo, o nível de serviço

oferecido pelo aeródromo;

 meio-fio e calçada: deverão existir em todos os locais onde houver

circulação de pedestres, prevendo-se acessibilidade adequada a

portadores de necessidades especiais;

 terminal de passageiros: instalações de facilidades no meio-fio do

terminal para permitir embarque e desembarque de pessoas,

movimentação de carrinhos e manuseio de bagagem;

 sinalização: colocação de sinalização horizontal, vertical e indicativa

ao longo da via, que permita aos usuários fácil identificação do
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acesso à área terminal;

 segurança: tratamento preferencial nas interseções, com a

adequada sinalização direcionando os fluxos e evitando eventuais

conflitos. Sempre que necessário deve-se implementar sinalização

semafórica.”(ANAC 2008).

O plano  menciona  unicamente  os elementos  do  sistema  de  acesso  que devem ser 

implantados. A única informação em termos de dimensionamento é fornecida para a largura 

da via.  Ainda que haja essa informação, nenhum termo presente no plano faz referência ao 

fato de que todos os elementos devam ser dimensionados adequadamente, de acordo com a 

demanda do aeroporto. 

Uma maneira rápida de se avaliar se um sistema de acesso está operando no seu limite  

de capacidade é determinar o “Índice de Capacidade de Acesso vs. Demanda” conforme TRB 

(1987). Se a relação PDI/PCI é maior do que 1,0, há indicações de que o sistema opera no 

limite da sua capacidade. O PDI é o índice de demanda de passageiro e determina de maneira  

macro o número de viagens diárias geradas no aeroporto, que se calcula conforme EQ3.2.

PDI = [ 1,5 * (número de PAX diários – PAX em conexão) 2 * (número de funcionários no 

aeroporto)]/1000                                                           (EQ3.2)

O PCI é o índice que determina a capacidade do sistema de acesso.

PCI = Taxa de ocupação dos veículos * [ capacidade efetiva da faixa * [veícl. /hr) ] / 100

                                                                                                                          (EQ3.3)

Resumindo, há restrições da capacidade de acesso se:

PDI/ PCI > 1,0 (EQ3.4)

Para  análises  mais  detalhadas,  cada  elemento  do  sistema  deve  ser  analisado  em 

minúcias.
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Conforme HORONJEFF et al (2010), o Highway Capacity Manual, ferramenta padrão 

mundialmente  utilizada  para  o  dimensionamento  de  rodovias,  não  pode  ser  aplicado  ao 

sistema viário do aeroporto sem restrições, pois as condições dentro da área aeroportuária são  

diferentes em comparação com as condições gerais  de um sistema rodoviário.  As maiores 

diferenças já foram apresentadas no capítulo 2.3.1.

HORONJEFF et al (2010) e ASHFORD et al (2011) recomendam, para as diferentes 

vias, os valores mínimos de dimensionamento apresentados no tabela 3.2.

TAB. 3.4: Capacidades mínimas para os elementos do sistema viário
Tipo de Via Capacidade Mínima

Via de Alimentação/Via de Acesso sem semáforo 1000 a 1600 veic./faixa/h
Via do terminal 900 a 1000 veic./faixa/h

Vias de serviço e via de recirculação 600 a 1200 veíc./faixa/h
Sistema viário principal, fluxo em ambos os lados, algumas 

interseções

700 a 1000 veíc./faixa/h

Rampa da freeway à via de acesso 900 a 1200 veíc./faixa/h
Fonte: Tabela própria, através de HORONJEFF et al (2010) e ASHFORD et al (2011)

Segundo ASHFORD (2011), há vários fatores que influenciam o Nível de Serviço do 

sistema viário de acesso:

 Acessibilidade da Área Aeroportuária de vários pontos da Área Metropolitana;

 Modais  de  Acesso:  preço,  conforto,  conveniência  em respeito  á  bagagem e  à 

necessidade de trocar de veículo;

 Tempo de acesso;

 Divisão modal,  taxa de ocupação, número de acompanhantes,  visitantes, número 

de bagagens em média, relação de PAX em conexão e O/D;

 Comportamento  do  usuário:  utilização  do  meio  fio/  estacionamento,  weaving 

area;

 Tempo de permanência no meio fio;

 Tráfego por outros motivos que utiliza a mesma ou partes da mesma infraestrutura;
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  Para a rodovia que presta o principal acesso à área aeroportuária, HAY (1977), Apud 

JANIC  (2000),  formulou  duas  equações  para  determinar  sua  capacidade.  A  primeira  é 

conforme EQ3.5.

                                              (EQ3.5)

Onde: 

C: Máximo número de veículos passando num ponto de referência em uma hora (veic./h);

 V: Velocidade média dos veículos na pista em condições saturadas (km/h);

 Lv: A largura (lenght) média dos veículos (m);

 Sd: Distância de frenagem em métros dos veículos na velocidade V incluindo tempo de reação,   

                     caminho de freio e um fator de segurança (m); 

 Obs.: Lv + Sd = H; H: headway médio em métros de dois veículos; da ponta do primeiro até a ponta 

do       veículo que se encontra atrás deste.

 A equação EQ3.5 implica  condições de tráfego ideais  e um fluxo  de demanda constante. 

Desse modo, a capacidade depende da velocidade média e do tamanho do headway. Segundo 

JANIC (2000), a capacidade máxima por faixa é de 2000 carros de passageiros por hora em 

que a velocidade média dos fluxos encontra-se entre 48 – 56 km/h e os headways são de 22 a 

25 m e 1,44 a 1,8 respectivamente. 

Considerando  as  características  específicas  da  rodovia,  como  o  acostamento,  a 

percentagem de veículos comercias (ônibus e caminhões), o gradiente (inclinação) das faixas  

e, entre outros, a visibilidade, HAY (1977) modificou a equação (EQ3.6).

(EQ3.6)

Onde: 

C: Máximo número de veículos passando num ponto de referência em uma hora;

 N: Número de faixas em uma direção;

 w: fator de correção levando em consideração a largura da faixa e acostamento;

 Tc: fator para caminhões;

 Bc: fator para ônibus; 
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JANIC (2000) determina que a capacidade C das equações (EQ3.5) e (EQ3.6) são as 

Dynamic ultimate capacities (em tradução livre, “capacidades-limite dinâmicas”). A partir da 

equação  (EQ3.6)  essa  capacidade  pode  ser  calculada  levando  em  consideração  os  tipos 

diferentes de veículos e características das vias. É importante observar que, além dos veículos 

de passageiros e  de outros usuários  do sistema  de acesso aeroportuário,  existem ainda  os 

veículos que compartilham a mesma via  embora seus ocupantes tenham origens e destinos 

distintos, o que pode prejudicar a capacidade e o nível de serviço da rodovia de acesso ao  

aeroporto.

Ainda que HORONJEFF et al (2010) não recomendem utilizar  a metodologia norte 

americana  HCM para  todo o sistema  viário,  esta  pode ser,  sim,  aplicada  para  elementos 

específicos, como a via de acesso. Conforme HCM (2010) uma rodovia de duas faixas (um 

por sentido) tem um capacidade total de 3200 veículos por hora nos dois sentindos, sendo 

1700 o máximo em veículos por hora, por sentido.

Conforme HCM (2010) o nível de serviço de uma rodovia de duas faixas, que pode ser 

uma  via  de  acesso  a um aeroporto, classe  dois,  pode ser  calculada  por meio  do seguinte 

procedimento:

1. Estimativa da Velocidade do Fluxo Livre (VFL)

2. Demanda  de Fluxo  (taxa de fluxo)  para PTP – (Velocidade  média  de Viagem 

VMV ajustado)

3. Determinação da Percentagem do Tempo Perdido (PTP)

4. Definição do nível de serviço

Para esse tipo de rodovia, a capacidade é calculada pela equação 3.7.

CAP = 1700 * Fvp * fg                                                        EQ 3.7

Onde: 

Fvp = é o fator de veículos pesados

fg = é o fator de greide
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Os  valores  de  Fvp  e  fg  são  calculados  com  base  numa  expressão  e  parâmetros 

apresentados no Anexo1

3.3 O Meio Fio

Diferentes  autores  apresentam propostas  de  modelos  para  cálculo  do comprimento 

adequado do meio fio para embarque e desembarque. Para NEUFVILLE (1979), a regra geral 

é  que  120  ft  (35m)  são  necessários  para  cada  milhão  de  passageiros  embarcando  ou 

desembarcando. 

Para obter resultados mais acurados é necessário aplicar fórmulas com a inserção de 

informações mais detalhadas (como tipo de veículos e tempo de permanência no meio fio) e 

usando a unidade de espaço-minutos (ft min). Na teoria, 1 ft  (= 0,3048 m) de comprimento 

no meio fio pode oferecer 60 ft-min (pés-minutos) de capacidade em uma hora (ASHFORD,  

MUMAYIZ e WRIGHT, 2010). Segundo CHERWONY e ZABOWSKI (1983), a capacidade 

real (física)  de um meio  fio  sempre  acumula  somente 70%, ou seja,  42 ft-  min  por hora 

porque sempre há restrições físicas,  como faixa  de pedestres ou características  da própria 

engenharia.

Portanto,  ASHFORD,  MUMAYIZ  e  WRIGHT  (2010)  definem  a  necessidade  de 

comprimento de meio fio na TPHP na forma apresentada em EQ3.8.

                                                    (EQ3.8)

Onde: 

Curb_ft: Comprimento necessário de curbside em pés;

i: tipo de veículo;

                         qi: Quantidade de veículos  i no meio fio na hora de pico TPHP;

si: comprimento/espaço médio de ocupação do veículo i;

ti: tempo médio de ocupação/dwell time do veículo i;
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Os  autores  recomendam  aplicar  esse  cálculo  para  o  meio  fio  de  desembarque  e 

embarque separadamente.

HORONJEFF, MC KELVEY, SPROULE e YOUNG (2010) têm uma metodologia 

diferenciada para essa fórmula. Segundo esses autores, é viável considerar 30% da faixa de 

manobras do meio fio também como capacidade em termos de ft min. (60 min + 30% = 78 

min). Além da faixa de manobras, as áreas de entrada e saída do meio fio  podem contribuir  

para  aumentar  suas  capacidades.  Então,  em  vez  de  desconsiderar  trinta  por  cento  da 

capacidade como sugerido por CHERWONY e ZABOWSKI, eles aumentam a capacidade 

efetiva por trinta por cento. Portanto, a fórmula de HORONJEFF, MC KELVEY, SPROULE 

e YOUNG (2010) estabelece-se conforme se pode ver em EQ 3.9:

                                                    (EQ3.9)

Onde: 

Curb_ft: Comprimento necessário de curbside em pês;

i: tipo de veículo;

                         q: Quantidade de veículos i no meio fio na hora de pico TPHP;

s: comprimento/espaço médio de ocupação do veículo i;

t: tempo médio de ocupação/dwell time do veículo i;

 Em  2010,  LANDRUM  &  BROWN  et  al  publicaram  o  relatório  AIRPORT 

COOPERATIVE RESEARCH PROGRAM (ACRP) - Airport Passenger Terminal Planning 

and Design, Volume 2: Spreadsheet Models and User’s Guide (TRB). Esse manual também 

contém informações sobre o dimensionamento dos elementos aeroportuários. Os modelos de 

dimensionamento,  entre  outros,  o  do  meio  fio,  estão  juntos  numa  planilha  MS  Excel  e 

encontram-se  disponíveis  nos  sites  eletrônicos  do  TRB 

(Terminal_Plannung_Spread_Sheet_Model.xls).  A fórmula  do meio  fio  de LANDRUM & 

Brown et al (2010) é similar às fórmulas mencionadas anteriormente. A figura 3.2 apresenta a 

parte da planilha que calcula o comprimento necessário do meio fio.
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FIG. 3.14: Parte da Planilha Terminal_Plannung_Spread_Sheet_Model.xls
Fonte: LANDRUM & BROWN et al (2010)

A planilha calcula o comprimento do meio fio  a partir das seguintes etapas.

1. Entrada de dados (primeira coluna): quantidade de veículos por tipo na TPHP 

conforme divisão modal. 

2. Primeira coluna verde: cálculo da hora de pico 15 minutos (HP15) por meio da 

TPHP;

3. Multiplicação da HP15 com tempo de permanência (dwell time; terceira coluna 

de  dados)  e  comprimento  do  veículo  para cada  veículo  (última  coluna  em 

branco). O resultado está na penúltima coluna verde;

4. Divisão da Demanda de ft min (calculado no passo 3) por quinze para obter o 

comprimento na design hour (hora de referência para o dimensionamento);

5. Soma das demandas na TPHP (última coluna verde) para obter a quantidade 

total do meio fio conforme demanda alimentada no passo 1;

A fórmula também multiplica o volume do tráfego no meio fio numa hora de pico pelo  

valor do dwell time e pelo comprimento dos veículos. A singularidade é que LANDRUM & 

BROWN et al (2010) utilizem a HP15.

Esta, conforme os autores, pode ser obtida da seguinte maneira:

 

HP15 = 0,25 * TPHP                                        (EQ3.10)

Outra  abordagem  é  encontrada  em  FRICKE  E  DIEKE-MEIER  (2009).  O  modelo 

apresentado nessa fonte também usa a demanda em horas de pico – TPHP e a divisão por tipo  

de  veículo,  dimensões  dos  veículos  ,  espaço  necessário  para  estacionar/parar,  tempo  de 

ocupação do curbside e a média da taxa de ocupação de cada veículo. Sendo assim, FRICKE 

E DIECKE-MEIER (2009) calcula o comprimento da curbside seguindo EQ3.11.
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                       (EQ3.11)

Onde: 

Curb:   Comprimento necessário de curbside em metros(1);

 TPHP : PAX em horas de pico(1);

i: índice dos meios de transporte diferentes;

zi: percentagem (divisão modal) do meio i (%);

li: comprimento/espaço médio de ocupação (m); 

ti: tempo médio de ocupação(min);

ai: taxa de ocupação média por veículo (1);

Em comparação aos outros modelos apresentados, este leva também em consideração a 

taxa média de ocupação de cada veículo.

A Associação Internacional do Transporte Aéreo, doravante IATA, apresenta abordagem 

semelhante no seu manual Airport Development Reference Manual (tradução livre: Manual de 

Referência de Desenvolvimento de Aeroportos). Segundo a IATA (2006), o comprimento do 

meio fio pode ser calculado pela equação 3.12.

Meio Fio (m) = 1,1 * [ (a * p * l * t) / (60 * n) ]                                  EQ3.12

Onde: 

a = TPHP de passageiros (embarcando ou desembarcando)

p = divisão modal de usuário de táxi ou carro particular

l = extensão média de um carro/táxi em m (aqui 6m)

t = tempo médio de ocupação de um veículo no meio fio em min (aqui 1,5 min) 

n = taxa de ocupação média de passageiros por veículo (aqui 1,7)

Para cálculo  da extensão  do meio  fio,  MANDLE,  WHITLOCK E LaMARGA (1982) 

adaptaram o conceito da IATA utilizando o Highway Capacity Manual (HCM 2000), pois o 

meio fio é um sistema intermodal entre o modal rodoviário e o aeroviário.
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A figura  3.2  apresenta  os níveis  de  serviço  em diferentes  extensões  (ft)  do  meio  fio  

(embarque ou desembarque) em relação ao TPHP.

FIG. 3.15: Nível de Serviço – Meio Fio
Fonte: MANDLE, WHITLOCK E LaMARGA (1982) apud ASHFORD, MUMAYIZ e WRIGHT 2010 

Conforme  o TRANSPORTATION RESEARCH BOARD  (1987),  os fatores  seguintes 

influenciam o nível de serviço do meio fio:

 Espaço físico disponível para cada grupo-alvo de veículos;

 Números de faixas alimentando o meio fio (e fornecendo saída para ele);

 Número de faixas de pedestres;

 Regulação local para parar e permanecer;

 Práticas de fiscalização;

 Acesso para fins comerciais;

 Interligação com o transporte público;

 Divisão modal do acesso aeroportuário;

 Tempo de permanência (dwell Time);

 Taxa de ocupação dos veículos;
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 Quantidade de bagagens do passageiro;

 Comportamento do passageiro em termos de chegada ao terminal com tempo de 

antecedência;

 TPHP;

As imagens na figura 3.4 visualizam os diferentes níveis de serviço no meio fio.

Nível de Serviço A (LOS A)

Nível de Serviço B (LOS B)

Nível de Serviço C (LOS C)

Nível de Serviço D (LOS D)

Nível de Serviço E (LOS E)
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FIG. 3.16: Ilustração dos níveis de serviço no Meio Fio
Fonte: Transportation Research Board apud ASHFORD, MUMAYIZ e WRIGHT, 2010.

Como  existem  níveis  diferentes  de  serviço  que  podem  ser  aceitos,  as  fórmulas 

apresentadas  acima  para  o  cálculo  do  comprimento  necessário  devem,  quando  os  seus 

resultados forem comparados com a capacidade física existente, ser considerados como caso 

otimista. Aceitando rebaixamentos no nível de serviço, conforme HORONJEFF et al (2010), 

o comprimento teórico necessário pode ser de 1,5 até 1,8 maior do que o comprimento físico  

real.

3.3.1 Largura das Calçadas do Meio Fio

Para evitar filas e congestionamento na calçada entre o terminal e o meio fio, a HIRSCH 

ASSOCIATES,  uma  consultoria  de  engenharia  aeroportuária,  (2005,  apud  TRB  2009) 

recomenda  uma largura  mínima  de 9 metros.  Larguras inferiores podem fazer  com que o 

dwell time dos carros no meio fio aumente e consequentemente reduza o nível de serviço na 

interligação entre o lado terra e o terminal.

A figura 3.5 apresenta, da perspectiva aérea, o comprimento mínimo  recomendado para 

uma calçada no aeroporto (área entre o meio fio e o terminal).
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FIG. 3.17: Largura mínima recomendada para a calçada entre TPS e Meio Fio
Fonte: HIRSCH ASSOCIATES (2005) apud TRB (2009) 

No Brasil, O BANCO DO BRASIL (2013), responsável pela licitação dos 270 aeroportos 

regionais  a serem construídos sob RDC (Regime  diferenciado de Contratação) utiliza outra 

largura mínima. A figura 3.6 foi retirada das atuais licitações:
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FIG. 3.18 : Dimensões mínimas de um meio fio conforme licitações atuais
Fonte: Banco do Brasil (2013)

3.4 Áreas de Estacionamento

Estacionamentos aeroportuários podem ser estacionamentos simples  (uma área) ou até 

um prédio de estacionamento composto de vários andares. Geralmente,  há estacionamentos 

diferentes para cada grupo-alvo. As três categorias básicas de estacionamentos aeroportuários 

são:  estacionamento  de  curto prazo,  de longo  prazo  e em área remota.  Cada  categoria  é 

diferente  em  termos  de  localização  e  preço  de  utilização  (ASHFORD,  MUMAYIZ  e 

WRIGHT (2001), conforme apresentado na tabela 3.3.
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TAB. 3.5: Tipos de Estacionamento
Categoria de Estacionamento Descrição

Curto Prazo

Localização próxima ao terminal. Principal função é 

desembarque  e  embarque  de  PAX.  O  tempo  de 

permanência geralmente é inferior a 3 horas e possui 

o valor mais alto de utilização. Os estacionamentos 

de curto prazo absorvem aproximadamente oitenta 

por cento do fluxo do estacionamento.

Longo Prazo

Essa  categoria  de  estacionamento  serve  aos 

passageiros  que  deixam  o  carro  no  aeroporto 

enquanto estão viajando. Geralmente,  a maioria  de 

suas vagas é de longo prazo.

Sua localização não é maio que oitocentos pés (= x 

metros) do terminal.

Estacionamento Remoto

É  um  estacionamento  de  longo  prazo  cuja 

localização é mais distante do terminal. É necessário 

utilizar  um  transporte  complementar  para  chegar/ 

sair dele. Seus usuários pagam as menores tarifas e 

seu tempo médio de utilização é de alguns dias. 
Fonte: tabela própria a partir de ASHFORD, MUMAYIZ e WRIGHT (2011) e TRB (1987), 

HORONJEFF et al (2010)

Fatores que influenciam o nível de serviço de um sistema de estacionamento são:

 Localização e distância do terminal;

 Sistemas complementares para acessar o terminal;

 Estrutura de preços;

 Disponibilidade de infraestura que proteja contra mau tempo;

 Tempo para acessar o estacionamento e encontrar vaga;

 Percentual por tipo de veículo;

 Taxa de ocupação dos veículos;

 Relação de veículos de passageiros e de acompanhantes;

 Permanência no estacionamento/terminal.
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O conjunto de estacionamentos é um elemento muito importante no sistema de acesso 

porque  é a  partir  dele  que se regulariza  a  demanda  no  meio  fio.  Para  calcular  as  vagas 

necessárias para os passageiros, FRICKE E DIEKE-MEIER (2009) determinaram a fórmula 

EQ3.13.

                                               (EQ3.13)

Onde: 

Vi: Número de vagas no estacionamento;

 TPHP: PAX em horas de pico;

i: Tipo de estacionamento;

 ap: Taxa de ocupação do carro;

Zi: % dos PAX que usam o tipo i de estacionamento;

  Ti: Tempo médio de estacionar (em horas; se for de longo prazo, em dias);

q: 0,5 para usuários de longo prazo. Caso contrario q = 1;

RTAC  -Roads  and  Transport  Association  of  Canada  (1980,  apud  Jackson,1987) 

fornece para aeroportos menores as fórmulas EQ3.14 e EQ3.15. 

V curto prazo = 1,5  * TPHP                                                           (EQ3.14)

e

V longo prazo = (900 a1,200) * (DemPaxAnualEmb/1.000.000)                           (EQ3.15)

Para  aeroportos  menores  que  não  são  considerados  HUB,  a  FAA  (1980)  apud 

JACKSON (1987) define a necessidade de vagas nos estacionamentos conforme a equação 

EQ3.16.

V na TPHP  = DemPaxAnualEmb / (500 a 700)                                   (EQ3.16)
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A FAA (1980) apresenta uma curva que relaciona o número de vagas em função da 

demanda anual conforme a figura 3.7.

FIG. 3.19: Relação entre PAX embarcando anualmente e vagas de estacionamento
Fonte: FAA (1980) apud ASHFORD, MUMAYIZ e WRIGHT (2011)

Para aeroportos norte americanos,  a  FAA  (1988)  apud  ASHFORD,  MUMAYIZ e 

WRIGHT (2011) recomenda utilizar a relação na figura 3.8.
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FIG. 3.20: Relação entre PAX embarcando anualmente e vagas necessárias em HP
Fonte: FAA (1988) apud ASHFORD, MUMAYIZ e WRIGHT (2011)

É importante destacar  que  somente  é  considerado  o  número  de  PAX embarcando 

anualmente  (PAX originando),  ou seja,  os passageiros de conexão  e de desembarque não 

entram na consideração.

WHITLOCK e CLEARY (1969) desenvolveram uma relação para a necessidade de 

vagas de curto prazo e quantidade de passageiros embarcando na hora de pico (TPHP).

 

FIG. 3.21: Relação vagas de curto prazo e PAX embarcando na hora de pico
Fonte: WHITLOCK e CLEARY (1969) apud ASHFORD, MUMAYIZ e WRIGHT (2011)
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O gráfico apresentado na figura 3.9 pode ser explicado com y = 0,35 x, onde  x é o 

número de passageiros em TPHP e  y, o número  de vagas de curto prazo necessárias.  Em 

outros termos, WHITLOCH e CLEARY (1969) estimam que, para cada terceiro passageiro 

embarcado, é necessário uma vaga de curto prazo no estacionamento. 

Para aeroportos de maior porte (em termos de passageiros), a FAA publicou em 1979 

outra relação (FAA 1979 apud HORONJEFF et al (2010), sendo que esta é para vagas gerais. 

FIG. 3.22: Relação entre PAX embarcando anualmente e vagas de estacionamento
Fonte: FAA (1979, apud HORONJEFF et al, 2010)

Conforme HORONJEFF et al (2010) um aeroporto deve ter entre 1000 e 1400 vagas 

de estacionamento para cada milhão de PAX embarcando anualmente.

V = (1000 à 1,400) * (PaxAnualEmb/1.000.000)                           (EQ03.17)
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3.5 Entradas e Saídas do Estacionamento: Cancelas e Sistemas de Pagamento

As  entradas  e  saídas  dos  estacionamentos  também são  consideradas  um elemento 

crítico do sistema de acesso. A quantidade certa garante que os fluxos no sistema não sejam 

interrompidos de uma maneira que afete a operação. Cancelas devem ser consideradas como 

sinais/semáforos de trânsito porque são um ponto onde veículos são obrigados a parar. 

Cancelas modernas podem processar entre 400 e 650 veículos por hora, dependendo 

do seu grau de automatização. HORONJEFF et al (2010) recomendam utilizar um fator de 

500  processos  por  hora.  Sendo  assim,  para  cálculo  da  quantidade  de  cancelas  em  um 

estacionamento, pode-se utilizar a equação 3.18.

B = PAX Est em TPHP / 500                                                (EQ3.18)

As máquinas eletrônicas de pagamento de estacionamento podem processar entre 150 

e 200 clientes por hora. Para quantificá-las utiliza-se EQ03.19.

P = PAX Est em TPHP / 175                                                (EQ3.19)

Em  que  PAX  Est  significa  a  quantidade  de  usuários  entrando  e  saindo  no/do 

estacionamento na hora de pico (TPHP).

3.6 Considerações Finais: Conclusão

Nesse  capítulo  foram  apresentados  métodos  para  dimensionamento  dos  diferentes 

elementos  do  sistema  de  acesso.  Foram  apresentadas,  outrossim,  fórmulas  de  diferentes 

autores para determinar os elementos: sistema viário, meio fio, estacionamento e cancelas.
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Para obter os resultados desejados,  é  necessário  alimentar  as  fórmulas  com certos 

dados operacionais, os quais estão resumidos na tabela 3.4.

TAB. 3.6: Resumo dos dados de entrada para as fórmulas

Dado de Entrada Descrição

Demanda Anual
Quantidade  total de  passageiros:  PAX embarcando, 

desembarcando e em conexão de outro aeroporto.

THPH
Quantidade  de  PAX  na  hora  de  pico  dividido  em 

PAX embarcando, desembarcando e conexão.

Tipos de veículos no meio fio
Descrição, em percentagem, sobre os usuários do 

meio fio.

Dimensões dos veículos no meio fio
Tamanho  e  espaço  necessário  para  contornar  cada 

veículo.

Dwell Time (tempo de parada)
Tempo  médio  de  permanência  de  cada  tipo  de 

veículo.
Taxa média de ocupação Valor médio de pessoas por veículo.

PAX est
Número  de  fluxos  (entradas  e  saídas)  no 

estacionamento na hora de pico.
Disponibilidade de estacionamentos 

diferenciados

Verificação  de  oferta  de  preços/  estacionamentos 

diferenciados.

Demanda de estacionamentos
Porcentagem  de  utilização  dos  estacionamentos 

diferenciados.

Número de funcionários
Número total de funcionários acessando diariamente 

o aeroporto.

Capacidade efetiva da rodovia
Capacidade  real  que  a  via  de  acesso  suporta  em 

veíc./hr/faixa.
Fonte: tabela própria

Um dos principais  parâmetros para dimensionamento  dos elementos de acesso  é a 

demanda prevista de passageiros embarcando e desembarcando. Por isso, no capítulo seguinte  

discute modelos de previsão de demanda de passageiros aéreos.
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4 MODELOS DE DEMANDA

4.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo, apresenta-se uma revisão de modelos propostos por alguns autores para 

estimativa da demanda no transporte aéreo. Esses modelos podem ser aplicados para que se 

estime  tanto  o  número  de  PAX  embarcando  e  desembarcando  como  a  quantidade  de 

aeronaves decolando e pousando (MOV).  

Os modelos de demanda são a base para o planejamento de um sistema aeroportuário,  

tanto na questão de ampliação de sistemas existentes quanto no projeto de novos aeroportos. 

Para  aeroportos  já  existentes,  os  estudos  de  demanda  são  fundamentais,  principalmente 

quando a capacidade da infraestrutura existente está saturada. Estudos de demanda devem ser  

atualizados  frequentemente  para  que  se  obtenha  a informação  de  quando  será  necessário  

iniciar obras de ampliação (sendo que obras aeroportuárias precisam de certa antecedência).  

Essa informação é considerada como um gatilho, ou seja, quando ultrapassa um determinado  

valor de PAX ou MOV é necessário começar a ampliação da infraestrutura. 

Normalmente, estudos são elaborados para curto, médio ou longo prazo. Isso significa  

que  a demanda  é  projetada  para os próximos  cinco,  dez  ou vinte  anos,  respectivamente.  

Quando a demanda futura é definida,  é possível  definir  também uma agenda de melhorias.  

Assim,  as capacidades do sistema aeroportuário não sofrem saturamento e os processos não 

ficam prejudicados.   

Existem dois  tipos de metodologia para elaborar  um estudo de demanda.  Métodos 

qualitativos e quantitativos serão apresentados a seguir.
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4.2 Modelos Qualitativos

Métodos  qualitativos  são  baseados  primeiramente  em  avaliações  de  especialistas 

levando em consideração o conhecimento dos experts sobre aeroportos e o ambiente ao redor 

das áreas aeroportuárias. Normalmente, essas previsões não refletem os dados históricos, mas 

sim os atuais e potenciais futuros.  Esses métodos também são chamados adivinhas razoáveis  

(educated  guesses) ou  opiniões,  mas  permitem  resultados  apurados  comparáveis  com 

resultados  elaborados  por  métodos  quantitativos.  Normalmente,  os  resultados  dessa 

metodologia  não quantificada  precisam de uma  análise  qualitativa  para serem justificados 

publicamente.

A seguir serão apresentados os quatro tipos de metodologia qualitativas mais comuns 

de previsão de demanda de aérea segundo WELLS (2004) e AHSFORD et al (2011):

a) Metodologia com base na análise por um grupo de executivos (Jury or Executive 

Opinion Method)

Essa  técnica  procura usar  as  opiniões  dos  executivos,  gerentes  e  comerciantes  do 

aeroporto para fazer uma previsão.  A teoria é que esse grupo de pessoas é especialista  no 

trabalho  diário  do  aeroporto  e  conhece  bem as  operações  e  processos.  Resultados  dessa 

metodologia geralmente oferecem previsões razoavelmente bem acuradas.

b) Metodologia do poder da venda (Sales Force Composite method)

Essa técnica  procura usar as opiniões dos funcionários que trabalham no aeroporto 

mais as dos funcionários das empresas que prestam serviços no aeroporto.  A teoria é que esse 

grupo de entrevistados tem interação direta com os usuários do sistema aeroportuário e pode 

fazer previsões sobre a demanda futura.

c) Metodologia da entrevista dos consumidores (Consumer market survey)

Esta técnica prevê levantar a opinião dos principais consumidores como passageiros, 
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agentes de cargo e usuários de negócios aeronáuticos e não aeronáuticos na área do aeroporto 

e na região. Levando em consideração que os consumidores da área de captação do aeroporto 

são os possíveis passageiros, essa técnica é considerada uma metodologia razoável.

d) Metodologia Delfi (Delphi Method)

A metodologia Delfi compreende a análise por um grupo de especialistas no contexto 

do estudo desenvolvido. Cada um deles recebe um formulário. Os participantes não conhecem 

o  outro  e  não  têm  contato  para  interagir.  A  independência  durante  o  levantamento 

impossibilita que as respostas sejam influenciadas pelo grupo.  Depois da primeira entrevista, 

um  processo  interativo  começa.  As  respostas  de  cada  um  são  repassadas  para  outro 

participante do grupo. Cada um dá opinião e sugestões para os argumentos levantados. Sendo 

assim, depois de algumas interações, um consenso é elaborado. 

4.3. Modelos Quantitativos

Segundo  WELLS  (2004),  métodos  quantitativos  são  aqueles  que  usam  dados 

numéricos e modelos matemáticos para estimativas de demanda. Em comparação aos métodos 

qualitativos,  essas  técnicas  são  totalmente  objetivas,  pois  dados  numéricos  não  sofrem 

influência  subjetiva  do  elaborador.  Os  métodos  quantitativos  normalmente  são  feitos  em 

concomitância com outra metodologia, seja para avaliar ou para comparar com um resultado 

encontrado em uma metodologia qualitativa.

Segundo HORONJEFF et al (2010) existem três principais métodos:

 Metodologia de séries temporais (time series);

 Metodologia de percentual de mercado (Market Share);

 Modelos econométricos/modelos causais;
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4.3.1 Metodologia de Séries 
Temporais/Projeção de Tendências

Metodologias  quantitativas  usam  séries  históricas  (time  series)  ou  análises  de 

tendências  (trend analises  models)  que estimam valores futuros restritivamente na base de 

dados levantados no passado. 

Estudos de tráfego usando séries históricas ou análises de tendências usam a teoria de 

que o pesquisador interpreta os dados do passado e aplica essa interpretação para o futuro  

próximo (projeção de tendências). Sendo assim,  ele  assume que o grau de crescimento dos 

últimos  anos vai  continuar  pelos próximos  usando  uma linha  de tendência  após os dados 

medidos no passado. Normalmente, as projeções têm linhas diferentes para assumir previsões 

conservativas, razoáveis e otimistas, dependendo do prazo a ser previsto. A especialidade das 

linhas de tendências é entender quais são os fatores que influenciam a linha de tendência no  

futuro (gatilhos para curvas),  ou seja,  quais são os fatores que contribuen com as taxas de  

crescimento.

Os valores calculados são sempre influenciados por pelo menos um dos quatro efeitos: 

tendências  de longo prazo (crescimento  do mercado  por causa do aumento  populacional),  

variações circulares (dependendo dos círculos de um produto), fenômenos sazonais (tempo ou 

feriados) e eventos únicos (eventos especiais, greves, guerra). Consequentemente, a qualidade 

dos valores a obter depende muito da qualidade dos dados do passado e da estabilidade de 

crescimento no futuro. 

As tendências podem ter as formas conforme figura 4.1 de acordo com HORONJEFF 

et al (2010).

93



FIG. 4.23: Possíveis linhas de tendências extrapoladas
Fonte: Adaptado de ASHFORD, MUMAYIZ, WRIGHT (2011).

Matematicamente, as tendências podem ser expressas por:

Linear: Y = a + bT

Exponencial: Y = a(1+b) T

Parabólico: Y = a + bT + cT²

Gompertz: Y = a + [(ab)-c]T

Segundo HORONJEFF et al (2010), um exemplo para uma linha de tendência linear 

de uma cidade norte-americana  com uma população de 250.000 habitantes que possua um 

aeroporto comercial é apresentado na figura 4.2.
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FIG. 4.24: Exemplo de Previsão de demanda de MOV com Linha de Tendência Linear
Fonte: Adaptado de HORONJEFF et al (2010)

De  OLIVEIRA  VASCONCELOS  e  CORREIA  RIBEIRO  (2006)  mostram que  é 

possível  obter uma previsão  por meio  de projeção  de tendência  com o apoio  de recursos 

computacionais  como ARIMA ou SARIMA (https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/?

q=node/26). Esses softwares são usados para fins estatísticos.

HOLT (1957) apud FERNANDES E PACHECO (2006) apresenta uma  formulação 

(equação 4.1) para séries temporais que pode ser utilizada para o estudo de trafégo da aviação 

brasileira. 

Ft+m = St + btm                                                      EQ 4.1

Onde:

St = αXt + (1-α) * (St-1+ bt-1) 

bt = γ (St – St-1)+(1-γ)bt-1

Ft+m : Previsão para o periodo t+m do ponto em tempo t;

St : Suavização do nível da série no final do periodo t;

Bt: Suavização do nível da série no final do periodo t;

α : Parâmetro suavizado para os níveis da série

Xt : Valor observado no periodo t.
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Numa análise  comparativa  realizada por FERNANDES E PACHECO (2006), esses 

autores verificaram que a utilização de séries temporais pode fornecer resultados até melhores 

do que previsões de modelos econométricos.

A ANAC (2006) apresenta um estudo sobre a  demanda em hora de pico  nos seus 

sessenta  e  três  aeroportos  até  2025,  sem  apresentar  a  metodologia  detalhada,  apenas 

mencionou-se que foram extrapolados os dados históricos da hora de pico. 

4.3.2  Metodologia de Percentual de 
Mercado (Market Share)

A metodologia do percentual do mercado (Market Share Technique) é uma abordagem 

similar  à projeção de tendência.  Nessa metodologia é feita  uma abordagem top-down. Isso  

significa  que  taxas  de  crescimento  globais  ou nacionais  serão  derivadas  a  um aeroporto 

específico.  Ou  a  taxa  de  crescimento  de  outros  aeroportos  similares  (p.e.  outro  HUB)  é 

considerada adequada para o aeroporto em pesquisa. Essa abordagem é mais econômica, mas 

depende muito da estabilidade dos dados. 

Como base, os dados de entrada são a média da taxa de crescimento dos últimos anos 

de um aeroporto. Supondo que essa media  continuará,  é feita  uma extrapolação (linha  de 

tendência). A premissa nessa metodologia é que a mesma taxa de crescimento se aplica para 

os anos futuros de outro aeroporto (ICAO, 1985).

4.3.3 Modelos Econométricos

A  terceira  metodologia  é  a  dos  modelos  causais  (causal  models)  que  pretendem 

adequar previsões do futuro levando em consideração o efeito (causalidade) de uma série ou 

tendência  histórica  a outra.  Modelos causais  usam estatística  sofisticada e outros modelos 

matemáticos  que  foram  desenvolvidos  e  testados  usando  dados  históricos.  O  modelo  é 
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elaborado com base em uma relação estatística da variável prevista (dependente) e de outra 

variável mais explicativa (independente). Uma análise estatística de correlação é aplicada para 

a previsão. A correlação é uma relação entre duas ou mais variáveis. Quanto mais parecida à 

relação,  maior  o  grau  de correlação.  O modelo  causal  é  elaborado  de modo  a encontrar  

variáveis que explicam estatisticamente as variações nas variáveis a serem previstas.  

A teoria dos modelos econométricos pressupõe que dados econômicos são vinculados 

à demanda da aviação civil  e vice-versa.  Quanto melhor a economia se desenvolver,  maior  

será a demanda no transporte aéreo. Quanto mais pessoas ganharem um melhor salário, maior 

o número de pessoas que poderão utilizar o meio aeroviário. 

Um exemplo é que o número de pousos e decolagens pode ser correlacionado com o 

poder da economia em volta do aeroporto. Para obter bons resultados, essa técnica requisita  

acesso aos dados independentes, o que por vezes demanda pesquisas mais aprofundadas.

A Regressão Múltipla  é também um modelo econométrico e é a  metodologia mais  

utilizada para determinar futuras demandas (WELLS 2004).

Segundo HORONJEFF et al (2010), a metodologia mais sofisticada e complexa em 

estudos  de  tráfego  aéreo  é  o  uso  de  um modelo  matemático  baseado  numa  análise  de 

regressão. O modelo  utiliza  variáveis  causais  econômicas,  sociais  e operacionais.  A teoria 

consiste  em  calcular  a  relação  (índices  causais)  entre  os  dados  causais  (variáveis  

independentes) do passado e da variável dependente, que quer ser definida no futuro.

As  regressões  são  baseadas  em  fórmulações  matemáticas,  que  contém  variáveis  

dependentes e independentes. Para obter dados mais aproximados, o número e a escolha de 

variáveis  independentes (X) são importantes. Ao incluí-las,  a possibilidade de erro também 

aumenta.  Por isso,  o pesquisador deve avaliar  o grau das variáveis  independentes.  Quanto  

mais alto o grau de correlações entre a variável dependente e a independente, mais importante 

a utilização da equação de demanda.

O modelo econométrico (linear) tem a forma apresentado na equação 04.2.
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YPAX = m1 * V1 + m2 * V2 + ... +mn * Vn + b                              (EQ 4.2)

Em  que  “V”  são  as  variáveis  descritivas  (independentes)  e  “m”  os  coeficientes 

estimados da regressão. O coeficiente calculado “b” procura descrever eventos especiais nos 

dados históricos, como um apagão aéreo ou falência de uma linha aérea.

O controle, ou seja, a validação da regressão é feita com parâmetros estatísticos para 

os quais R² deve ser maior 0,7 e o valor t-student maior do que 2 ( nível de significância de 

95%) para cada variável que é parte da análise de regressão como afirmado em STEVENSON 

(1981).

Para avaliar a elasticidade das variáveis em relação à demanda, recomenda-se utilizar 

uma regressão logarítmica (FALCAO 2011). A expressão de uma regressão logarítmica tem a 

forma conforme equação 4.3.

Ln (pax) = M1 ln (V1) + M2 ln (V2) + ...+ MN ln (VN) + b        (EQ 4.3)

A seguir,  serão  apresentados  estudos  feitos  utilizando  o  modelo  econométrico  de 

forma regressão múltipla linear ou logométrica.

4.4 Exemplos de Modelos de Demanda de Transporte Aéreo

A seguir, são apresentados modelos econométricos que utilizam análises de regressão 

múltipla  para  determinar  a  futura  demanda  e  as  variáveis  independentes  mais  utilizadas,  

conforme a revisão bibliográfica.

MONTORO FILHO (1971) desenvolveu um estudo econométrico linear  a partir  de 

um modelo conforme a equação 4.2 para estimativa dos passageiros utilizando a ponte aérea 

entre Rio de Janeiro e São Paulo.
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Em seu estudo, MONTORO FILHO (1971) utilizou quatro variáveis independentes. 

São  estes:  o  índice  do  Produto Interno  Bruto do  Brasil  (PIB)  [X1],  a  frota brasileira  de  

autoveículos para passageiros [X2], a tarifa real [X3] e a população [X4]. 

Foi encontrada uma alta correlação entre a quarta variável (população) e a primeira (PIB). O 

autor deixou então de considerar  o  crescimento  da população, obtendo a fórmula  com os 

seguintes coeficientes:   

Y =  2,954 * (PIB) + (-1,0232) * (Frota) + (-0,476) * (Tarifa) + 4,626        (EQ 4.4)

 Em DAC (2006), o mesmo órgão militar anterior da ANAC, também utilizou modelos 

econométricos sem revelar  a fórmula.  A metodologia da DAC, que publicou projeções de 

demanda  através  do  Instituto  de  Aviação  Civil  (IAC),  pode  ser  encontrada  em BNDES 

(2010).

Para determinar a demanda de passageiros domésticos e internacionais para o mercado 

brasileiro, conforme metodologia DAC, deve-se aplicar as equações EQ4.5 e .6 que utilizam 

como  variáveis  independentes  o  produto interno  bruto  (PIB)  e  o  valor  médio  pago  por 

passageiro em cada quilômetro voado (yield).

Ln (paxDOM) = 1,240 ln (PIB) + (-0,454) ln (yield) + 4,150                (EQ4.5)

Essa equação atinge um R² de 0,917 e os coeficientes são significativos, no nível de 

99%.

 

 Conforme  BNDES  (2010),  a  equação  4.6  representa  a  projeção  do  número  de 

passageiros internacionais.

 Ln (paxINT) = 0,777 ln (PIB BR * PIB Mundial) + (-0,280) ln (yieldINT) + (-0,874)                (EQ4.6)

A equação 4.6 atinge um R² de 0,874 e os coeficientes são significativos, no nível de 

95%.  
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CONDÉ (2010) publicou um estudo de demanda para o prognóstico da quantidade de 

passageiros domésticos nos Aeroportos da cidade do Rio de Janeiro, Santos Dumont e Galeão 

respectivamente. A regressão múltipla  elaborada que implica um R² de 0,879 é apresentada 

em EQ4.7.

Ln (paxDOMrj) = 1,07 ln (PIB) + (-0,272) ln (yield)                 (EQ4.7)

Os dois coeficientes das variáveis independentes têm um valor p menor do que 0,001. 

Para calcular  a demanda futura de Ln(pax), CONDE (2010) utilizou o software  Stata  , que 

também permitiu controlar a heteroelasticidade e a alta correlação. Stata é um software para 

fins de cálculos estatísticos.

FALCÃO (2011) fez um estudo de demanda para o Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes em Manaus a fim de determinar a demanda de passageiros domésticos e internacionais 

no ano de 2014 utilizando também uma regressão logarítmica (conforme EQ4.3). As variáveis  

independentes escolhidas foram o PIB e o valor  yield no caso de passageiros domésticos e 

PIB e taxa de câmbio (R$/U$D) para o caso de passageiros internacionais).

Ln (paxDOM) = 1,23 ln (PIB) + (-0,219) ln (yield)                          (EQ4.8)

Para esses coeficientes FALCÃO(2011) obteve um R² de 0.93 e um valor p menor que 

0,05 para o PIB e um p menor que 0,01 para o yield respectivamente.

Para o cenário internacional, a equação é:

Ln (paxINT) = 3,4 ln (PIB) + (-0,376) ln (R$/U$D)                          (EQ4.9)

Com estes coeficientes o R² é de 0,73 e os valores p são menores que 0,01. 

Em 2012, DINIZ (2012) apresentou um estudo de demanda de passageiros (dom.+int.) 

para o Aeroporto de Marabá no Estado de Pará.  DINIZ (2012) utiliza  o PIB e o  yield das 

companhias aéreas como variáveis independentes. Os coeficientes seguem em EQ4.10.
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 Ypax =  2,7749 * (PIB) + (-0,3497) * (Yield)                                      (EQ4.10)

O R² obtido para essa equação é de 0,807.

O  DAC  (2000)  apud  FERNANDES  E  PACHECO  (2006)  utiiliza  um  logaritmo 

nepieriano para o cálculo da demanda futura no mercado de transporte doméstico no Brasil  

que é apresentado em EQ4.11.

LN (PKTD / 10³ ) = - 10.133371 + 1,453319 * LN (GDP/10³) – 0,245187 * LN (YPD * 10^6) – 0,283245 * Dummy

EQ 4.11

Onde: 

PKTD : Demanda de quilômetros voados no mercado doméstico

GDP : PIB

YPD: Desvio-padrão do Yield doméstico 

Dummy: Igual a 1 ou 0 dependendo do ano

Essa formulação atinge um R² de 0,89 e valores t de -2,24, 8,2, 2,23 e -6,19, 

respectivamente.

A aboradegem do Instituto de Pesquisa Economia  Aplicada  (IPEA) já  utiliza  outra 

formulação  para  a  projeção  dos  dados  futuros.  Conforme  ALÉM  et  al  (1997)  apud 

FERNANDES E PACHECO (2006) o Instituto utiliza a seguinte equação para o cálculo do 

yield do mercado brasileiro:

LN(YPD * 10^6) = 70,571467 – 0,029456 * ano + 0,244717 * Dummy           EQ4.12

Onde:

YPD : Desvio-padrão do Yield doméstico

ano : ano de projeção

Dummy: Igual a 1 ou 0 dependendo do ano
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A equação fornece resultados com um R² mais baixo, de 0,54.

Para o cenário internacional JACOBSON et al (1970) e MELLMANN et al (1980) 

apud  ASHFORD  et  al  (2011)  fornecem  dois  exemplos.  Para  determinar  a  demanda  de 

passageiros futuros no Aeroporto de Virginia, nos EUA, ASHFORD et al (2011) recomendam 

utilizar a EQ4.13. Em EQ4.13, a população na área de captura é utilizada como variável. 

A área de captura é a região do entorno do aeroporto, de onde se origina sua demanda.  

Conforme FRICKE (2006), trinta e um por cento da demanda de um aeroporto é gerada na 

região que se encontra em um raio de vinte e cinco quilômetros do aeroporto, cinquenta e seis  

por cento da demanda num raio de cinquenta quilômetros e setenta e dois por cento num raio  

de setenta e cinco quilômetros, podendo a área de captura se estender até 200 km de raio em 

volta do aeroporto.

(EQ4.13)

Ln (pax) / População na área de captura = 0,172 (tarifa média EUA) + 1,41 ln (Renda média) + 10,8 

Para um aeroporto de maior porte, o Aeroporto Internacional de Boston, conforme o 

mesmo autor, deve ser aplicado a equação EQ4.14 para determinar  a quantidade futura de 

passageiros domésticos.

Ln (paxDOM) = 1,4757 ln (Renda média RMB) + 0,700 ln (yield) + 0,5597         (EQ4.14)

Onde RMB significa Região Metropolitana de Boston nos EUA.

Resumindo,  os  autores  apresentados  calcularam a  demanda  futura  para  diferentes 

aeroportos por meio de regressão múltipla. A tabela 4.1. mostra as variáveis escolhidas e seus 

coeficientes respectivamente obtidos.

TAB. 4.7: Sumário dos estudos apresentados

Autor do 

estudo e ano

Objetivo da 

pesquisa

Variáveis 

independentes 

escolhidas

Coeficientes 

calculados

R² das 

regressões 

Linear ou 

logarítmico

MONTORO 

FILHO (1971)

Quantidade de 

Passageiros da 

Ponte Aérea Rio-

SP

PIB, Frota de 

automóveis, 

tarifa média da 

passagem

2,954 , 

-1,0232 e 

-0,476

0,90 Linear
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BNDES (2010), 

apresentando 

a metodologia 

do DAC

PAX domésticos 

no Brasil
PIB, yield

1,240 , -0,454 

e  4,150
0,917 Ln

BNDES (2010), 

apresentando 

a metodologia 

do DAC

PAX 

internacionais no 

Brasil

PIB * PIB mundial, 

yield
0,777 e-0,280 0,874 Ln

CONDÉ (2010)

PAX domésticos 

no Rio de Janeiro 

(SDU+GIG)

PIB, yield 1,07 e -0,272 0,879 Ln

FALCÃO 

(2011)

PAX domésticos, 

Aeroporto de 

Manaus

PIB, yield 1,23 e -0,219 0,93 Ln

FALCÃO 

(2011)

PAX 

internacionais, 

Aeroporto de 

Manaus

PIB, Taxa de 

câmbio R$/U$D
3,4 e -0,376 0,73 Ln

DINIZ (2012)

PAX total, 

Aeroporto de 

Marabá

PIB, yield
2,7749 e 

0,3497
0,807 Linear

JACOBSON et 

al (1970)

PAX total, 

Aeroporto de 

Virginia EUA

Tarifa média, 

renda média
0,172 e 1,41 Não consta Linear e Ln

MELLMANN et 

al (1980)

PAX dom. no 

Aeroporto de 

Boston

Renda média, 

yield
1,4757 e 0,700 Não consta Ln

DAC (2006)

Quilômetros 

domésticos 

voado no Brasil 

PIB, yield
1,453319 e 

-0,245187
0,89 Ln

Além et al 

(1997)
Yield doméstico Ano, Dummy

-0,029456 e 

0,244717
0,54 Ln

Fonte: Própria tabela

Concluindo, conforme tabela 4.1., a maioria dos pesquisadores utilizou como variáveis  

independentes o yield e o PIB nacional. Nesses casos, alcançaram um R² entre 0,807 e 0,917. 

Outras fontes (tais como FERNANDES E PACHECO 2006) também utilizam o PIB local ou 

regional  de  um  aeroporto).  Sendo  assim,  recomenda-se  avaliar  a  utilização  dessas  duas 

variáveis  independentes  na  modelagem da demanda  de passageiros para qualquer  tipo  de 

aeroporto.
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Em algumas situações, não é possível aplicar  um modelo econométrico, já  que não 

existem  dados  históricos  sobre  a  demanda.  Para  determinar  a  demanda  de  projetos,  é 

necessário fazer um levantamento mais amplo. O que pode ser feito com modelos qualitativos 

e  quantitativos.  Para  determinar  a  demanda  de  um  futuro  aeroporto  utilizando  métodos 

qualitativos, deve-se aplicar as metodologias apresentadas no item 4.2. Em relação ao uso de 

métodos quantitativos,  além da formulação  de JACOBSON et  al (1970)  a  ANAC (2008) 

publicou um modelo gravitacional. 

EQ 4.15

Com a EQ 4.15 é possível fazer uma matriz de passageiros levando em consideração 

origem e  destino.  O  modelo  gravitacional  estabelece  a  relação  entre  a  multiplicação  das 

populações  das  duas  cidades  dividida  por  suas  distâncias  ao  quadrado.  Para  um  novo 

aeroporto, esse cálculo  deve ser feito  para todas as cidades em que possa haver  conexões 

aéreas.  A  soma  desses  cálculos  determina  então  a  demanda  do  novo  aeroporto.  Para 

parametrizar  ou  detalhar  a  demanda,  recomenda-se  levar  em  consideração  fatos 

socioeconômicos (PIB da região, desenvolvimento de polos de indústria ou turísticos) e fazer 

um processo iterativo com avaliações de especialistas usando métodos qualitativos. 
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foram apresentados os três métodos principais  de como fazer 

um estudo da demanda de um aeroporto. Os métodos qualitativos com entrevistas a certos 

grupos alvos são bastante comuns para estimativas de curto prazo. Os métodos quantitativos,  

projeções de tendências  e modelos econométricos são mais  utilizados para médio  e longo 

prazo. O modelo  econométrico, que através de uma regressão múltipla  calcula  a demanda 

futura,  é  o método mais  utilizado.  Foram citados pesquisadores acadêmicos e manuais  de 

órgãos/organizações como FAA e ANAC.

Resumindo, foram apresentadas as diferentes metodologias de estudo de tráfego que 

vão resumidas na tabela 4.2.

TAB. 4.8: Modelos de estudo de demanda analisados na revisão bibliográfica

Autor e Ano Publicação Metodologia
Variáveis de 

Entrada

DAC 2006
Demanda Detalhada dos 

Aeroportos Brasileiros

Modelo 

Econométrico
Não consta

Montoro Filho 

1971

A Aviação no Brasil: Estudo 

econométrico da demanda de 

transporte aéreo para passageiros

Modelo 

Econométrico

PIB, Número de 

Aeronaves 

registradas, Tarifa 

real, população

Fernandes et 

al 2011

Copa do Mundo de 2014: Uma 

Análise da capacidade e demanda 

dos aeroportos brasileiros

Projeção de 

tendência
-

Fernandes e 

Pacheco 2006
Air Transport Forecast in Brazil Time series

Tempo, PAX 

domésticos

Vasconcelos e 

Ribeiro 2004

Desenvolvimento de uma 

metodologia para avaliação da 

demanda e capacidade de carga 

nos principais aeroportos 

brasileiros

Projeção de 

tendência, 

utilizando 

ARIMA

-
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Condé 2010

Estudos de Previsão de demanda 

aeroportuária para a cidade do Rio 

de Janeiro

Modelo 

econométrico

PIB, yield, taxa de 

câmbio com U$D

Falcão 2012

Demanda aeroportuária de 

Manaus e sua influência para o 

Setor de turismo na região

Modelo 

Econométrico

PIB, Yield, USD, 

IPCA

Horonjeff et al 

2010
Planning and Design of Airports

Modelo 

Econométrico

RPK, ASK, PIB, 

População, yield

Ashford et al 

2011
Airport Engineering

Modelo 

Econométrico

PIB, yield, Valor 

de Passagem 

média, Renda 

média

FAA 2006
Manual on Air Traffic  

Forecasting

Modelo 

Econométrico
PIB, yield, RPK

Fonte: tabela própria

Conforme já mencionado, o modelo mais utilizado é o modelo econométrico. Como 

variáveis  independentes  recomenda-se  utilizar  o  yield e  o  PIB  (Produto  Interno  Bruto 

nominal). Alternativamente podem ser utilizadas também a taxa de inflação (IPCA), a taxa de 

câmbio  real-dólar,  que são  altamente correlacionadas  com o crescimento  da aviação  civil  

conforme FALCÃO (2012), CONDÉ (2010),  DINIZ (2012). Outras variáveis  podem ser a 

RPK (Revenue Passenger Kilometer – multiplicação  dos números de passageiros pagantes 

com  distância  viajada),  o  preço  médio  da  passagem  (anual),  a  ASK  (Available  Seat  

Kilometers – Multiplicação de assentos oferecidos pela distância das viagens), o Load Factor 

(Aproveitamento), o salário mínimo ou o PAX transportados total. 

No Brasil,  os indicadores macroeconômicos podem ser solicitados ao Banco Central 

do  Brasil,  ao  BNDES  e  a  instituições  similares  como  o  IPEA.  Para  as  variáveis  

independentes,  é  preciso  também fazer  previsões  próprias  destas para  o futuro. Caso tais  

previsões não estejam disponíveis, será necessário determinar premissas.

Já as variáveis  dependentes são determinadas por meio  do uso de fontes de dados 

diferentes.  No  Brasil,  já  que  até  2012  noventa  e  oito  por  cento  do  tráfego  aéreo  foi 

administrado pela Infraero, é possível usar dados operacionais históricos da INFRAERO ou 

do DECEA.  Os dados históricos de passageiros transportados anuais  (variável  dependente 
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YPax)  podem  ser  acessados  no  site  eletrônico 

http://www.infraero.gov.br/index.php/br/estatistica-dos-aeroportos.html.  Os  dados  dos 

aeroportos fora da rede da INFRAERO podem ser acessados pelos sites das concessionárias  

ou pelos sites das empresas operadoras staduais (como p.e. DAESP).

Também foi destacado que caso não haja dados históricos de passageiros, necessita-se  

utilizar modelos como o de JACOBSON (1970) ou um modelo gravitacional.

Foi enfatizada ainda a importância dos estudos de tráfego para que os planejamentos 

de ampliação sejam alinhados às capacidades de cada elemento aeroportuário. A vinculação 

entre o estudo de tráfego e o cálculo da capacidade necessária é feita através da hora de pico  

(TPHP), estudo já apresentado no capítulo 3.  
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5 PROCEDIMENTO: ANÀLISE DO SISTEMA DE ACESSO RODOVIÀRIO 

AEROPORTUÀRIO

Para  fazer  a  análise  ou o cálculo  das  capacidades  mínimas  do  sistema  de  acesso 

rodoviário foi desenvolvido um procedimento que é proposto e apresentado neste capítulo.

O procedimento  é composto por quatro etapas.  Para um melhor  entendimento,  foi 

elaborado um fluxograma que é apresentado na figura 5.1.  Cada etapa é explicada para a 

melhor compreensão do procedimento elaborado.

O procedimento  pode ser  aplicado  para aeroportos já  existentes e  para projetos de 

aeroportos.  O  lado  direito  do  fluxograma  mostra  a  abordagem  para  projetos  de  novos 

aeroportos e o lado esquerdo apresenta a abordagem para aeroportos já existentes.

 O procedimento é composto por quatro etapas principais: 

1. O estudo da demanda;

2. O levantamento dos dados do sistema atual de acesso ou a determinação das 

premissas (capacidades, divisão modal e distribuição de veículos rodoviários);

3. O cálculo das capacidades mínimas necessárias dos elementos: via de acesso, 

meio fio, estacionamentos e elementos complementares; 

4. Análise dos resultados obtidos.
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FIG. 5.25: Procedimento
Fonte: Ilustração própria
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Conforme  mencionado  anteriormente,  o  procedimento  pode  ser  aplicado  em duas 

situações,  quando  se  deseja  avaliar  e  propor melhorias  em um aeroporto já  existente  ou 

quando se está desenvolvendo um novo projeto. No primeiro caso, deve-se iniciar o processo 

fazendo-se uma análise da situação atual do sistema de acesso rodoviário para poder verificar  

as possibilidades de melhorias. No segundo caso, há necessidade de se definir as dimensões 

dos  elementos  de  acesso  para  o  novo  projeto.  Sendo  assim,  existem,  para  os  diferentes 

objetivos, dois caminhos de procedimentos. Aqueles apresentados do lado esquerdo prestam-

se a aeroportos já em operação e os do lado direito a projetos de novos aeroportos. A frente 

são descritos as etapas do procedimento.

5.1 Etapa 1: Estudo de Demanda

O primeiro passo é o estudo da demanda futura 

dos  passageiros.  Para  obter  essa  previsão,  existem 

duas abordagens diferentes para ambos os casos. Para 

o  aeroporto  existente,  pode-se  utilizar  um  modelo 

econométrico.  No  caso  dos  projetos  de  aeroporto, 

pode-se utilizar  o modelo de JACOBSON (1970) ou 

um modelo  gravitacional,  conforme  apresentado  no 

capítulo 4.

No procedimento, considera-se o projeto de aeroporto realmente como um aeroporto 

novo em uma localização nova, sem o encerramento das operações de outro aeroporto e a 

realocação deste para um novo local. Sendo assim, somente para o aeroporto existente podem 

ser coletados dados operacionais históricos. 

     
Essa  coleta  de  dados  históricos  implica  os 

dados  operacionais  do  aeroporto,  sendo  importante 

inclusive  o  total  de  passageiros  embarcados, 

desembarcados  e  em  conexão  anuais  dos  últimos 
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quinze anos, se estiverem disponíveis. Esses números 

entram como variável  dependente  (Y)  no  estudo de 

demanda.

O  passo  da  coleta  dos  dados  de  fontes 

secundárias aplica-se aos dois cenários e somente se 

diferenciam no tipo de dados pelos diferentes modelos 

de estudo de demanda.

Para os aeroportos existentes, recomenda-se utilizar  como variáveis independentes o 

PIB  e  o  yield,  como  apresentado  no  capítulo  quatro.  As  instituições  governamentais 

responsáveis (ANAC, Banco Central do Brasil, IPEA) fornecem esses dados anuais médios e 

também as previsões de crescimento desses aeroportos. 

Para o modelo de JACOBSON (1970), no caso de projetos de aeroporto, recomenda-se 

utilizar  dados do  IBGE, IPEA e  ANAC  quanto à população  da  área de captura  do novo 

aeroporto, à renda média populacional da região e à tarifa média de transporte aéreo praticada  

no  país.  Para  o  modelo  gravitacional,  infomações  sobre  as  cidades  do  entorno  do  novo 

aeroporto, tais como população e distâncias são necessárias,  já  que todas essas cidades são 

possivéis destinos interligados ao aeroporto futuro. 

 

Para ambos os casos, os resultado obtidos devem ser analisados e revisados com testes 

estatísticos,  conforme  mencionado  em  4.3.3..  Métodos  qualitativos,  como  a  consulta  de 

especialistas ou a metodologia do poder da venda (Sales Force Composite method), nesse 

caso, das  linhas  aéreas,  podem ser  aplicados para avaliar  a  adequabilidade  dos resultados 

finais do estudo de demanda.
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Geralmente o estudo da demanda é feito para um cenário básico, um cenário ótimisita  

e um cenário pessimista. 

Com  os  resultados  da  futura  demanda,  o 

próximo  passo é definir  a  demanda na hora de pico 

para  o  ano  de  referência  escolhido.  O  ano  de 

referência representa o período para qual a capaciade 

vai  ser  dimensionada,  pois  todas  as  equações 

necessitam de um valor de demanda, e esse valor é a 

demanda na hora de pico (TPHP). 

Para obter a  demanda  na  hora de pico, recomenda-se utilizar  a metodologia norte-

americana da FAA (1988) apresentada no capítulo  3.1. e também compará-la  com o valor 

HPJ, que é geralmente utilizado pela INFRAERO. O método da INFRAERO é uma derivada 

do método da FAA. É importante escolher um ano de referência, pois esse valor é o valor de  

referência  para  a  qual  a  relação  entre  demanda  e  capacidade  física  é  estabelecida  para  

verificar se atende ou supera a necessidade mínima.

5.2  Etapa 2: Características do Atual Sistema de Acesso ou Premissas do Sistema do 
Projeto

Para os aeroportos existentes,  o próximo  passo é levantar os dados operacionais do 

sistema de acesso atual. Essa coleta deve incluir a divisão modal dos passageiros (embarcando 

e desembarcando) e a divisão por tipo de transporte rodoviário  nos meios fios (novamente  

dividido  entre  embarque  e  desembarque).  Se  esses  dados  não  estiverem  disponíveis,  é 

necessário fazer um levantamento de campo.

O segundo passo é o levantamento das capacidades e demandas existentes. Isso inclui:

1. Quantidade de faixas na via de acesso;

2. Fluxo de veículos nas horas de pico;
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3. Quantidade de vagas no estacionamento, dividido por tipo de estacionamento;

4. Quantidade de postos de pagamentos para o estacionamento;

5. Fluxo de veículos entrando e saindo do(s) estacionamento(s) na hora de pico;

6. Dimensionamento físico do meio fio: extensão em (m), número de vagas para veículos 

diferentes;

7. Se estiver disponível: tempo de permanência de cada tipo de veículo, taxa de ocupação 

de cada veículo (especificado entre acompanhantes e passageiros) e dimensionamento 

dos veículos (extensão real mais raio para manobra).

Tais  dados  são  também  necessários  para  comparar  com  resultados  obtidos  no 

procedimento.

Para  projetos  de  aeroportos  (lado  direito)  é 

necessário  fazer  premissas  ou suposições  da divisão 

modal do novo meio fio e da distribuição dos veículos 

no meio fio, conforme os mesmos pontos citados (1 a 

7).  Nessas  premissas,  deve-se  refletir  sobre  uma 

estratégia  de  acesso  alinhado  com  a  demanda  e  o 

sistema de transporte local.  Alternativamente, podem 

ser  utilizados  valores  de  referência  obtidos  e 

publicados pela SAC ou por aeroportos similiares.

113



5.3  Etapa 3: Cálculo das Capacidades Mínimas

Todos  os  passos  anteriores  tendo  sido 

realizados  com  sucesso,  os  dados  de  entrada 

coletados, o cálculo das capacidades dos elementos do 

sistema de acesso rodoviário pode ser feito. 

Para  tal  cálculo,  foi  elaborada  uma  planilha 

eletrônica  no  software  MS  Excel,  com  todas  as 

equações necessárias  para o cálculo  das capacidades 

mínimas, conforme apresentado no capítulo 3.

As variáveis da equação do cálculo do dimensionamento mínimo  do meio fio  foram 

calibradas  para  o  cenário  brasileiro  por  meio  de  levantamentos  próprios  em campo.  O 

levantamento  considerou  a  divisão  modal  dos  dois  aeroportos  e  a  divisão  de  véiculos 

rodoviários  no  meio  fio.  Com  a  mesma  alocação,  foram  observados  os  tempos  de 

permanência no meio fio, extensão dos veículos e a taxa de ocupação destes. O tamanho da 

amostra  foi  definido  por  meio  da  atual  hora  de  pico  no  embarque  para  obter  resultados 

significativos (EQ 6.1). 

Quando o aeroporto já existe, é necessário fazer a entrada de dados na segunda aba da 

planilha conforme figura 5.2. Caso contrário, premissas das mesmas informações tem de ser  

definidas. 
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FIG. 5.26: Aba da Planilha para a Entrada de Dados
Fonte: Figura própria
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Na terceira  aba,  as  dimensões  mínimas  dos  seguintes  elementos  são  calculadas  e 

indicadas automaticamente:

 Via de acesso (número de faixas);

 Meio fio (extensão total e espaço físico para cada tipo de veículo)

 Estacionamento  (número  de vagas,  número  de cancelas  para entrar  e  sair  e 

número de pontos de pagamento);

Conforme a figura 5.3., para o dimensionamento do meio fio, o procedimento utiliza a 

equação  3.8,  pois  na  maioria  dos  aeroportos  brasileiros  podem ser  observadas  algumas 

restrições  físicas  que  diminuem a  capacidade  efetiva  do meio  fio,  não  havendo  sobra  de 

espaço, como mencionado por HORONJEFF, MC KELVEY, SPROULE e YOUNG (2010). 

Para o número  de vagas  no  estacionamento, a  formulação  de FRICKE E DIEKE-MEIER 

(2009) foi considerada mais adequada (EQ 3.13). Ao mesmo tempo, esse cálculo é comparado 

com a figura  3.10 que ilustra  a  abordagem de  FAA.  Finalmente,  o  dimensionamento  das 

cancelas  e  postos  de  pagamento  do  estacionamento  podem ser  calculadas  por  meio  das 

formulações de HORONJEFF et al (2010) que são apresentadas nas equações 3.18 e 3.19, 

respectivamente.  Para  as  vias  de  acesso,  recomenda-se  utilizar  a  tabela  de  referéncia  de 

HORONJEFF  et  al  (2010)  e  ASHFORD  et  al  (2011)  apresentada  na  TAB  3.2. 

Adicionalmente,  o  procedimento  implica  a  formulação  de  HAY  (1977),  já  que  trata 

especificamente de vias aeroportuárias (equação 3.6).
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FIG. 5.27: Aba da planilha de cálculos
Fonte: figura própria

5.4 Etapa 4: Análise dos Resultados Obtidos

A  avaliação  final  dos  resultados 

obtidos implica, para os dois cenários, duas 

ações diferentes.

Para  o  aeroporto  existente,  os 

resultados  devem  ser  comparados  com a 
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situação  atual  da  infraestrutura  e  podem 

indicar  quanto  a  infraestrutura  deve  ser 

ampliada até o ano de referência escolhido.

Para novos projetos de aeroportos, 

os  resultados  obtidos  são  a  lista  de 

requisitos mínimos para o novo sistema de 

acesso a ser construído (dimensionamento 

mínimo).

Para o novo aeroporto, as capacidades necessárias para atender suas demandas são aquelas 

calculadas pela planilha.

Para o aeroporto existente, os dados 

mostram se a capacidade  atual ainda  será 

suficiente para a demanda futura.

Se  não  for  possível  fazer  uma  ampliação  física  do  aeroporto  existente,  medidas  como 

mudanças estratégicas do sistema de acesso (p.ex. promover e incentivar o uso de transportes 

coletivos) devem ser consideradas. 
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6 APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO – ESTUDO DE CASO

Neste capítulo, o procedimento apresentado no capítulo 5 é aplicado em dois estudos 

de caso. Os  aeroportos escolhidos  foram:  Aeroporto Santos Dumont  no  Rio  de Janeiro  e 

Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas,  Estado de São Paulo. Para o cenário  

2016, a demanda é projetada e as capacidades para o meio fio de embarque são analisadas.

O Aeroporto de Santos Dumont (SDU) está localizado no centro da capital fluminense  

e caracteriza-se por passageiros que viajam sobretudo negócios na Ponte Aérea entre Rio de 

Janeiro  e  São  Paulo.  Outra  particulariade  é  a  localização  do  sítio  aeroportuário,  que  se 

encontra na Baía de Guanabara, mais acessivel a pé desde o centro comercial da cidade do 

Rio  de  Janeiro.  A  proximidade  com o  centro  comercial  da  cidade  implica  também uma 

dependência/interação com o sistema viário urbano, já que não existe um sistema viário com 

via de acesso própria do aeroporto. A localização e situação do sistema local de transportes 

são apresentadas na figura 6.1.

FIG. 6.28: Localização do Aeroporto SDU
Fonte: Print Screen do Google Maps
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O segundo objeto de pesquisa é o Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP), sendo 

o segundo maior aeroporto de carga do País, localizado a 24 Km de Campinas e 95 km da 

Capital Paulista. Campinas é um polo industrial e sua região metropolitana tem um dos mais  

altos PIB do Brasil.  Sendo assim,  a  região  tem também uma grande demanda  de viagens 

aéreas por motivos de negócios. Ao contrário do SDU, o VCP não está localizado num centro 

urbano. Com esta característica, o VCP também tem mais espaço para o desenvolvimento da 

sua infraestrutura. Conforme figura 6.2., o VCP tem um sistema de acesso viário típico como 

apresentado em 2.3.4..

FIG. 6.29: Localização do aeroporto VCP
Fonte: Print Screen do Google Maps

Também é  interessante  analisar  o  Aeroporto Intl.  de  Viracopos  por  causa  do  seu 

crescimento no últimos anos. Em 2008, uma nova empresa aérea (AZUL Linhas Aéreas S.A.) 

começou a operar em VCP utilizando-o como base e Hub da empresa. Com esse novo cliente, 

o aeroporto registrou um aumento significativo em movimentos de aeronaves e passageiros. 

Antes da entrada da Azul Linhas Aéreas, o aeroporto tinha 1,5 mi.  de PAX por ano. Cinco 

anos depois, em 2012, o aeroporto já registrou quase 9 mi. de PAX. 
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6.1. Objetivo e Escopo do Estudo de Caso

A aplicação do procedimento aos dois aeroportos tem como objetivo mostrar que o 

procedimento elaborado é uma ferramenta bastante útil para a ampliação do sistema de acesso 

rodoviário, conforme a demanda em aeroportos existentes. 

Inicialmente, os sistemas de acesso rodoviário e seus elementos são apresentados para 

cada aeroporto pesquisado e posteriormente o procedimento visto no capítulo 5 é aplicado.

Para uma melhor representabilidade, primeiro o SDU será estudado e depois, o VCP.

6.2 Estudo de Caso: SDU 

O Aeroporto Santos Dumont tem um sistema de acesso muito compacto. A figura 6.3. 

apresenta os elementos que pertencem a ele.

FIG. 6.30: Elementos do sistema de acesso rodoviário
Fonte: Ilustração adaptada apud Google Maps
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Na figura  6.3 o  número  “1”  indica  o estacionamento  do  aeroporto,  que tem uma 

capacidade de 1048 veículos conforme INFRAERO (2013b).  No número “2” encontra-se o 

meio  fio  para passageiros  de desembarque.  O numero  “3”  é  o meio  fio  para passageiros 

embarcando. Então, o aeroporto possui um sistema de meio fio separado em um só nível.  O 

número 4 é o sistema viário de acesso. Pode-se observar que as vias do aeroporto se cruzam e 

que não há vias de serviços separadas, nem há uma via de recirculação que não seja conectada 

com o sistema viário local/urbano.

Os meios fios do SDU somam no total 579 m, sendo 275 metros destinados para a área 

de desembarque e 304 metros destinados para passageiros embarcando. 

FIG. 6.31: Dimensões dos meio fios do SDU
Fonte: Ilustração adaptada apud Google Maps

O meio fio do desembarque no SDU é composto por duas vias. Conforme figura 6.4.,  

a  via  da direita  (aquela  mais  próxima  ao terminal)  tem uma extensão  de 135 metros e  é 
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composta por duas  faixas:  a  faixa  da direita  é  a  faixa  de espera dos taxistas,  a  faixa  da  

esquerda é a faixa de manobra (e saída). Segundo os princípios de meio fio apresentados em 

2.3.5., esta via é composta por um sistema de L-M/T, porque a faixa de manobra é, ao mesmo  

tempo, a faixa de contorno (bypass). A via é restrita para taxistas credenciados e o embarque 

de passageiros nos táxis é feito em um único ponto dessa via.

A via  da  esquerda  tem uma  extensão  de 140 metros é  e  liberada  para os demais  

taxistas, carros particulares e veículos de maior porte, como vans e ônibus.  Assim como na 

via da direita, essa via tem uma faixa L de embarque de passageiros e uma via de manobra 

que, ao mesmo tempo, é a faixa de contorno.

O meio  fio  do embarque no SDU também é composto por duas vias.  Conforme  a 

figura  6.4.,  tem capacidade  de 304 metros de  meio  fio.  A via  da  direita  (em sentido  de 

condução) é composta por uma faixa L com baias em cada lado e duas faixas de contorno/ 

bypass (M/T). A via da esquerda, que é mais próxima  ao terminal,  tem uma faixa  “L” (de 

embarque  – load) de noventa metros de extensão na esquerda e uma outra na direita com 

extensão de aproximadamente sessenta metros. Uma particularidade é que não há uma faixa 

de manobra e contorno (bypass) separadamente instalada. Foi instalada uma faixa no meio das 

duas faixas L que tem dupla sinalização de marcações de pista.  

6.2.1. Estudo de Demanda

Conforme o procedimento apresentado no capítulo 5, o primeiro passo é o estudo de 

demanda.  Já  que  o  SDU  é  um  aeroporto  existente,  há  dados  operacionais  históricos 

disponiveis.

 Para aplicar a regressão múltipla, os dados dependentes, dados operacionais históricos 

PAX anual total, e os dados independentes PIB nominal e yield, são necessários. Para os anos 

2005 a 2012 eles são apresentados na tabela 6.1.
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TAB. 6.9: Dados independentes e dependentes para a regressão múltipla

Ano PAX anuais em mi Yield em R$ PIB nominal em trilhões R$

2005 3,56 0,82 2,148
2006 3,55 0,75 2,370
2007 3,21 0,54 2,558
2008 3,62 0,74 3,032
2009 5,09 0,54 3,143
2010 7,82 0,39 3,675
2011 8,51 0,35 4,143
2012 9,00 0,37 4,403

Fonte: Infraero (2013), ANAC (2012), Banco Central (2013)

Seguindo o fluxograma do procedimento, é necessario obter os dados de previsão dos 

dados independentes. Conforme a ANAC (2012), o  yield apresenta a tendência de diminuir 

até 2016. Para o PIB nominal,  foi considerado uma taxa de crescimento de 2,92 por cento. 

Pesquisas  de  demanda  geralmente  são  feitas  para  três  cenários:  um cenário  otimista,  um 

básico e um pessimista. O valor escolhido aqui é considerado o básico, já que o valor 2,92 % 

é  a  taxa  média  da  série  histórica  apresentada  na  tabela  6.1.  A  tabela  6.2.  apresenta  as 

tendências dos valores yield e PIB para o horizonte 2016.

TAB. 6.10: Projeção das variáveis independentes

Ano Yield PIB 2,92% a.a. em trilh. R$

2013 0,35 4,532
2014 0,33 4,664
2015 0,32 4,800
2016 0,32 4,940

Fonte: Tabela própria alimentada com dados do Banco Central do Brasil (2013) e ANAC (2012).

Com base nos dados das tabela 6.1 e 6.2., é possivel fazer uma regressão múltipla com 

intervalo de confiança de 90%: 
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RESUMO DOS RESULTADOS

Ano PAX Anual Yield
PIB 2,92% 

a.a. em 
trilh.

2013 9,23 0,35 4,532
Estatística de regressão 2014 9,59 0,33 4,664

R múltiplo 0,950776768 2015 9,93 0,32 4,800
R-Quadrado 0,903976463 2016 10,26 0,32 4,940
R-quadrado ajustado 0,865567048
Erro padrão 0,910731633
Observações 8

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 39,0418395 19,5209197 23,5352834 0,002857224
Resíduo 5 4,14716054 0,82943211
Total 7 43,189

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superioresInferior 90,0%Superior 90,0%
Interseção -0,473114464 4,79493516 -0,09866963 0,92523422 -12,7988877 11,8526588 -10,1351408 9,18891184
Yield em R$ -2,526833506 3,84473208 -0,65721966 0,54008377 -12,41003195 7,35636494 -10,2741546 5,22048762
PIB nominal em trilhoes 2,336513289 0,87036543 2,68451988 0,04358359 0,099167731 4,57385885 0,58268485 4,09034173

FIG. 6.32: Modelo Econométrico – Regressão múltipla caso SDU
Fonte: ilustração própria, elaborada com MS Excel

Com os dados de tabela 6.1. e 6.2., foram obtidos os coeficientes -2,526 e 2,336 para 

os dados independentes. O Software também fornece valores estatísticos como R². O R² para 

os dados escolhidos é alto: 0,90. 

Os dados do PIB apresentam resultados razoáveis ( valor “t” igual a 2,6684) enquanto 

os resultados do  yield  não  apresentam resultados muito  satisfatórios.  Já que o foco  desta 

dissertacao não é o estudo de demanda, não há um processo interativo ou de aperfeiçoamento 

destes valores de previsão. Para obter melhores resultados poderia ser feito  uma regressão  

sem o  yield,  ou seja,  uma  regressão  simples  somente  com o  PIB nominal  nacional  e  o  

números de passageiros. 

Conforme a regressão múltipla apresentada na figura 6.5, a previsão para o ano 2016 é 

que  10,26  passageiros  vão  embarcar,  desembarcar  ou  viajar  em conexão  pelo  aeroporto 

Santos Dumont. Esse valor é utilizado como valor/ano de referência para o procedimento.
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6.2.2. Determinação da Hora de Pico

O próximo passo, conforme o procedimento, é a determinação da demanda na hora de 

pico. Foi apresentado o método da FAA para definir  o TPHP. Conforme figura 3.1., para o 

cenário SDU em 2016 serão 4600 Passageiros em hora de pico (TPHP). Esse valor implica  

passageiros  embarcando  e  desembarcando.  Como  não  foi  disponibilizado  o  valor  da 

percentagem de  PAX  embarcando,  é  necessário  fazer  uma  premissa  conservadora.  Neste 

trabalho, supõe-se que no SDU dez por cento dos PAX estão em conexão, quarenta e cinco  

por cento são PAX iniciando a viagem e quarenta e cinco por cento são PAX que terminam a  

sua viagem. Sendo assim, o valor na hora de pico para o embaque é de quarenta e cinco por 

cento de 4600, ou seja, 2070 PAX. 

6.2.3. Dados do Sistema de Acesso Atual

Segundo o procedimento, a próxima necessidade é a coleta dos dados do sistema atual 

de acesso. O autor fez um estudo em 2011 sobre a escolha do meio de transporte utilizado  

para  fazer  o  acesso  ao  SDU.  Segundo  SCHWOLGIN  (2011),   da  amostra  entrevistada 

(N=100),  oitenta e um por cento dos PAX utilizaram um meio  de transporte (carro,  táxi,  

micro-ônibus e van) que faz uso do meio fio. A tabela 6.3. apresenta a divisão de veículos do 

meio fio de embarque no SDU.

TAB. 6.11: Divisão de veículos do meio fio de embarque no SDU
Tipo de transporte %

Carro (sem estacionamento) 17
Taxi 57
Van 6

Microônibus 1
Total 81 %

Fonte: tabela própria

Com base nesse levantamento, oitenta e um por cento dos passageiros utilizam o meio  

fio. Em hora de pico, isso significa que 1683 passageiros utilizam o meio fio com algum tipo  

de transporte. 

126



Para o cálculo da extensão do meio fio necessário para 2016 utiliza-se a formula 3.8 de 

ASHFORD, MUMAYIZ e WRIGHT (2010).

                                                    (EQ3.8)

Onde: 

Curb_ft: comprimento necessário de curbside em pés;

i: tipo de veículo;

                         qi: Quantidade de veículos  i no meio fio na hora de pico TPHP;

si: comprimento/espaço médio de ocupação do veículo i;

ti: tempo médio de ocupação/dwell time do veículo i;

Observe-se que para a utilização dessa fórmula há necessidade do conhecimento dos 

tempos de permanência dos veículos, entre outros dados de entrada. Para não utilizar valores 

padrões  que  não  refletem  o  cenário  brasileiro,  já  que  foram  medidos  no  exterior,  foi 

necessário fazer uma pesquisa para levantar esses dados.

No SDU, essa pesquisa de campo foi realizada no dia 18.10.2013. Como uma sexta 

feira é considerada como o dia de maior movimento num aeroporto de negocios, considerou-

se apropriado levantar  os dados de tempo de permanência  (dwell  time), taxa de ocupação 

(quantos PAX por veículo) e dimensionamento dos veículos nesse dia. 

Com um valor de 1683 de PAX em hora de pico, foi necessário determinar a amostra 

que  permite  fazer  conclusões  sobre  os  dados  de  entrada  mencionados.  Conforme 

RICHARDSON et al (1995) o tamanho da amostra pode ser definida utilizando-se a equação 

6.1.

                                                            EQ6.1.

Onde:

n :      Número de indivíduos a serem pesquisados

Zα :   Valor crítico que corresconde ao grau de confiança desejado (aqui 1,96)
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p :      Proporção populacional de indivíduos que pertencem à categoria a ser estudada (aqui 

0,79)

q :     Proporção populacional de indivíduos que não pertencem à categoria que estamos 

interessados em estudar (q = 1-p)

E :     Margem de erro (aqui 0,05)

Segundo  a  equação  6.1.,  131  observações  são  necessárias  para  obter  valores  de 

referência significativos. Foram levantadas 140 observações no meio de embarque no SDU. 

Foi aplicada  a divisão  dos veículos  rodoviários  no meio  fio  observada em SCHWOLGIN 

(2012), ou seja, foram observados vinte e dois carros particulares, cento e três táxis, dez vans  

e cinco micro-ônibus. Os resultados são apresentados nas figuras 6.6 e 6.7, respectivamente.
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FIG. 6.33: Dados levantados no SDU

Fonte: ilustração própria 
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TAB. 6.12: Resultados dos levantamentos próprios no SDU

Fonte: ilustração própria

Conforme os resultados apresentados na tabela 6.4, o tempo médio de permanência  

para um carro é de três minutos e trinta e seis segundos, para um táxi é de dois minutos e 

dezenove segundos, para um micro-ônibus é de cinco minutos e trinta e seis segundos e para  

uma  van,  cinco  minutos e  nove segundos. A extensão média  é  de 6,6 metros para carros 

particulares e táxis. Micro-ônibus ocupam, em média, quinze metros e vans, em torno de onze 

metros e meio. A taxa de ocupação média (somente passageiros indo embarcar) atinge 1,45 

em táxis, 1,82 em carros particulares, 6,6 em microônibus e 5,1 em passageiros com vans.

De posse de todos estes dados levantados e calculados, a planilha para o cálculo das 

capacidades  dos elementos do sistema  de acesso  rodoviário  pode ser  utilizada.  A planilha  

encontra-se no anexo em forma digital.

As figuras 6.8 e 6.9 mostram as capacidades mínimas calculadas para o ano de 2016.
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FIG. 6.34: Capacidades mínimas calculadas
Fonte: Printscreen de MS Excel
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FIG. 6.35: Capacidades mínimas calculadas
Fonte: Printscreen de MS Excel
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6.2.4. Discussão dos Resultados Obtidos

A tabela 6.5 apresenta os resultados obtidos para o estudo de caso do SDU.

TAB. 6.13: Resultados dos cálculos das capacidades mínimas – Estudo de caso SDU 2016

Elemento
Capacidade calculada 

(necessária para 2016)
Capacidade atual

Meio fio 393 metros 304
Estacioanamento 1524 vagas 1048

Cancelas 5 cancelas 3
Postos de 

pagamento de 

estacionamento

12 pontos -

Vias de acesso Via para 2473 veic./hr 
Uma via 1000-
1600 veic./hr

Fonte: tabela própria

Conforme tabela 6.5., a infraestrutura em todos os elementos analisados precisa  ser 

ampliada para atender a demanda em 2016, caso a demanda calculada de fato cresça assim e 

caso não haja mudanças na divisão modal.

O meio fio precisa ser ampliado em quase um terço. O número das vagas tem de ser 

duplicado para atender à demanda  em 2016, ano dos Jogos Olímpicos no Rio  de Janeiro.  

Como o acesso é predominantemente feito por meios de transporte de veículos terrestres, isto  

é uma consequência.  O mesmo acontece com o sistema viário,  mesmo não considerando a 

complexa  configuração  da  via  de  acesso  ao  SDU  e  também  desconsiderando  o  tráfego 

complementar que existe por causa da proximidade ao centro da cidade. A capacidade da via  

de  acesso,  no  caso  otimista,  suporta  1600  veículos  por  hora.  Em 2016,  a  demanda  vai 

ultrapassar 2400 veículos por hora em hora de pico.

Com a infraestrutura existente, o aeroporto conseguiria atender à demanda em 2016, 

porém com impactos significativos no nível de serviço. Como primeira ação, recomenda-se 

executar uma fiscalização mais rídiga no meio fio, pois os valores de tempo de permanência  

observados estão acima da média internacional.
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 As mudanças na divisão modal, portanto, devem ser implantadas com uma mudança 

na  gestão  do transporte de acesso,  já  que o espaço  físico  no  SDU é limitado  e a  área  é 

considerada  patrimônio  cultural,  o  que  torna  as  possibilidades  de  adaptação  e  ampliação 

limitadas e mais desafiantes. O cresimento de PAX e MOV de longo prazo no SDU também 

deve  ser  considerado  com cuidado,  pois  além  das  restrições  no  lado  terra,  também  há 

restrições  no  lado  ar.  Não  tem como aumentar  a  capacidade da pista  ou das posicoes de  

estacioanmento para as aeronaves. Uma posibilidade seria transformar a aréa militar anexa ao  

SDU em infraestrutura para a aviação civil.

O projeto “Porto Maravilha”, da Prefeitura do Rio de Janeiro, prevê a instalação de um 

VLT passando pelo  Aeroporto de Santos Dumont.  Essa conexão  do SDU com um modal 

ferroviário pode mudar a divisão modal e evitar problemas no acesso ao aeroporto.
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6.3. Estudo de Caso: VCP

O Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, Estado de São Paulo, tem um 

sistema  de  acesso  bastante parecido  com um sistema  esquemático  padrão  apresentado  na 

figura 2.8 . A figura 6.9. apresenta o sistema de acesso e seus elementos.

FIG. 6.36: Elementos do sistema de acesso rodoviário em VCP
Fonte: Ilustração adaptada apud Google Maps

A figura 6.9. mostra que o aeroporto VCP tem um sistema viário composto por várias  

vias com diferentes objetivos . Deve ser destacado que existe uma via de acesso conectando o 

sítio  aeroportuário  à  rodovia  (laranja),  uma  via  de  circulação  (azul),  uma  via  de  serviço 

(vermelha), uma via que vai ao Meio Fio de Embarque (amarela) e uma via que vai ao Meio 

Fio do Desembarque (verde). O aeroporto tem cinco estacionamentos para passageiros com 
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uma capacidade total de 2200 vagas. São oferecidos oito postos de pagamentos aos clientes 

dentro do terminal, sendo quatro de auto-atendimento e quatro de pagamentos assistidos.

A operadora do aeroporto fornece um mapa das áreas de estacionamento aos clientes 

no site eletrônico da empresa.

FIG. 6.37: Estacionamentos no VCP
Fonte: ABV S.A. (2013)

Os meio  fios  em VCP são  configurados em um só nível,  um atrás do outro.  Isso  

significa que o veículo primeiramente passa pela área destinada ao embarque e depois pela  

área destinada ao desembarque. Existe um acesso que permite ir diretamente ao meio fio de 

desembarque.

Fonte: Ilustração adaptada apud Google Maps

O meio  fio  de embarque do VCP soma cem metros ao todo, sendo composto pelo  

conceito padrao L-M-T. É importante destacar que apenas carros particulares,  táxis  e vans 
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podem acessar  esse meio  fio.  Demais  veículos,  como ônibus,  são obrigados a utilizar  uma 

mini-rodoviária.

Também é importante destacar que o fluxo de veículos que utilizam o sistema de via  

do  meio  fio  do  embarque  automaticamente  entra  nas  vias  do  sistema  do  meio  fio  de 

desembarque. Ao contrario do SDU, os meio fio não operam independentemente.

6.3.1. Estudo de Demanda

Conforme o procedimento apresentado no capítulo 5, o primeiro passo é o estudo de 

demanda. Como no caso do SDU, o VCP é um aeroporto existente e há dados operacionais  

históricos.

 Para aplicar a regressão múltipla, os dados dependentes (dados operacionais históricos 

PAX anual total) e os dados independentes PIB e yield são necessários. Para os anos 2005 a 

2012 estes são apresentados na tabela 6.6.

TAB. 6.14: Dados independentes e dependentes para a regressão múltipla

Ano PAX anuais em mi Yield em R$
PIB nominal em 

trilhões

2005 0,81 0,82 2,148
2006 0,82 0,75 2,37
2007 1,00 0,54 2,558
2008 1,00 0,74 3,032
2009 3,36 0,54 3,143
2010 5,43 0,39 3,675
2011 7,56 0,35 4,143
2012 8,85 0,37 4,403

Fonte: Infraero (2013), ANAC (2012), Banco Central (2013)

A tabela 6.6 mostra que o VCP é um dos aeroportos com a maior taxa de crescimento 

em termos de passageiros na última década no Brasil. Isto é baseado no fato que em 2008 a 

Azul Linhas Aereas S.A. inciou suas operações em VCP e o utiliza como base e HUB. Com o 
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crescimento  da  empresa,  os  números  de  passageiros  utilizando  sua  infraestrutura cresceu 

também. 

Seguindo o fluxograma do procedimento, é necessário obter os dados de previsão dos 

dados independentes. A tabela 6.2. apresentada acima mostra as tendências dos valores yield e 

o PIB para o horizonte. Os mesmos valores são utilizados para o modelo econométrico no 

estudo de caso do VCP.

Com base nos dados de tabela 6.6 e 6.2., é possivel fazer uma regressão múltipla. 

RESUMO DOS RESULTADOS Ano PAX Anual Yield
PIB 2,92% 

a.a. em 
trilh.

2013 8,57 0,35 4,532
Estatística de regressão 2014 9,06 0,33 4,664

R múltiplo 0,96275801 2015 9,52 0,32 4,800
R-Quadrado 0,92690298 2016 9,97 0,32 4,940
R-quadrado ajustado 0,89766418
Erro padrão 1,05187458
Observações 8

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 70,1507869 35,0753934 31,701122 0,00144461
Resíduo 5 5,53220063 1,10644013
Total 7 75,6829875

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores95% superioresInferior 90,0% Superior 90,0%
Interseção -4,92249731 5,5380424 -0,8888515 0,41479379 -19,1584885 9,31349389 -16,0819206 6,236926018
Yield em R$ -3,01281836 4,44057918 -0,67847419 0,52759601 -14,4276905 8,40205382 -11,9608002 5,935163494
PIB nominal em trilhoes 3,21009976 1,00525252 3,19332676 0,02417485 0,6260159 5,79418362 1,18446731 5,235732209

FIG. 6.39: Modelo Econométrico – Regressão Múltipla VCP
Fonte: ilustração própria, elaborada a partir de MS Excel

A partir dos dados da tabela 6.6. e 6.2. foram obtidos os coeficientes -3,012 e 3,210  

para os dados independentes. O Software também fornece valores estatísticos como R². O R² 

para os dados escolhidos é alto: 0,92. 

A  previsão  para  o  ano  2016  é  que  9,97  milhões  de  passageiros  vão  embarcar,  

desembarcar ou viajar em conexão pelo aeroporto de Viracopos. Esse valor vai ser utilizado 

como valor/ano de referência para o procedimento.
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6.3.2 Determinação da Hora de Pico

O próximo passo, conforme o procedimento, é a determinacão da demanda na hora de 

pico. Foi apresentado o método da FAA para definir  oTPHP. Conforme figura 3.1., para o 

cénario VCP em 2016 são 4986 Passageiros em hora de pico (TPHP). Esse valor implica 

passageiros embarcando, desembarcando e em conexão. O VCP é um HUB da companhia 

AZUL,  portanto tem um alto  valor  de PAX em conexão. Conforme  informações da SAC 

(2013b)  o  VCP  tem  37,1%  PAX  em  conexao,  e  62,9%  de  PAX   embarcando  ou 

desembarcando. Sendo assim, o valor na hora de pico para o embarque é de 31,45% de 4725,  

ou seja, 1494 PAX. 

6.3.3 Dados do Sistema de Acesso Atual

Segundo o procedimento, a próxima necessidade é a coleta de dados do sistema atual 

de acesso. Como não foi possível acessar a divisão  modal dos passageiros,  é aqui tambem 

necessário  fazer  uma  premissa.  Levando-se  em consideração  os resultados publicados  em 

SAC (2013) e SCHWOLGIN (2012), a premissa definida para a divisão modal do VCP é de 

quarenta por cento para carro particular,  quarenta por cento para táxi,  dez por cento para 

ônibus, três por cento para carro de aluguel e sete por cento para outros (como microônibus e 

vans).

Aplicando-se esta premissa à divisão modal do sistema de acesso, a demanda no meio  

fio é representada pela seguinte divisão de veículos rodoviários: 

TAB. 6.15: Premissa de divisão de veículos rodoviários no meio fio de embarque no VCP
Tipo de transporte %

Carro (sem estacionamento) 26
Táxi 40
Van 3

Microônibus 2
Fonte: tabela própria
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Resumindo,  em hora de pico,  setenta e um por cento dos passagerios embarcando  

utilizam o meio fio de embarque no VCP, ou seja, 1310 passageiros. 

6.3.4 Cálculo das Capacidades dos Elementos do Sistema de 
Acesso Rodoviário

O próximo  passo é o cálculo  das capacidades  dos elementos do sistema  de acesso  

rodoviário com a planilha  em excel apresentada no capítulo 5.  Como o objetivo  é calibrar 

essas equações para o cenário brasileiro, foi primeiramente necessário levantar alguns dados 

de entrada por meio de observação em campo. No VCP, essa pesquisa de campo foi realizada 

nos dias 21.10.2013 e 25.10.2013. Como as segundas e sextas feiras são consideradas como 

os dias de maior movimento no aeroporto, esses eram dias mais apropriados para levantar os 

dados de tempo de permanência (dwell time), taxa de ocupação (quantos PAX por veículo) e 

dimensionamento dos veículos.

Aplicando a equação 6.1. de RICHARDSON et al (1995), o tamanho da amostra é de 

138  passageiros.  Igual  ao  caso  do  SDU,  foram levantadas  140  observações  no  meio  de 

embarque em VCP. Foi aplicada a divisão de veículos rodoviários apresentada na tabela 6.7,  

ou seja, foram observados cinquenta e dois carros particulares, setenta e oito táxis, seis vans e 

quatro microônibus. Os resultados são apresentados na figura 6.7 e na tabela 6.11. 
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FIG. 6.40: Observações levantadas no VCP

Fonte: ilustração própria
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A tabela 6.8 apresenta os valores médios do levantamento no VCP.

TAB. 6.16: Resultados médios das observações no meio fio de embarque VCP

Média Microônibus Carro Táxi Van
Tempo de 

permanência no 
meio fio (em min)

6,5 4,06 2,61 7,50

Taxa de ocupação 8,75 1,83 1,67 5,33
Extensão (em m) 15 6,57 6,47 12,00

Fonte: tabela própria

Conforme as observações apresentadas, um carro permance em média quatro minutos 

no meio fio de embarque em VCP, um táxi permance dois minutos e quarenta segundos, uma 

van  sete  minutos  e  trinta  segundos  e  um microônibus,  seis  minutos  e  meio.  A  taxa  de 

ocupação varia entre 1,67 para táxis, 1,83 para carros particulares, 5,33 para vans e 8,75 para  

microônibus.

Todos esses dados tendo sido levantados e calculados, a planilha  para o cálculo  das 

capacidades dos elementos do sistema de acesso rodoviário é aplicada. A planilha encontra-se 

em anexo na forma digital.

A planilha fornece os dimensionamentos necessários para cada elemento do sistema de 

acesso  rodoviário  para  o  ano  de  referência  escolhido.  Nessa  aplicação,  foi  escolhida  a 

demanda do ano 2016 que é de 9,97 milhões de PAX.

6.3.5 Discussão dos Resultados Obtidos

A planilha elaborada fornece capacidades recomendadas (dimensionamentos mínimos 

físicos)  para  os  elementos  do  sistema  de  acesso  rodoviário.  A  tabela  6.9  apresenta  os 

resultados obtidos para o estudo de caso do VCP.
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TAB. 6.17: Resultados dos cálculos das capacidades mínimas – Estudo de Caso VCP 2016

Elemento
Capacidade calculada (necessária 

para 2016)
Capacidade atual

Meio fio 303 metros 100 metros
Estacionamento 4749 vagas 2200

Cancelas 4 cancelas 8
Postos de 

pagamento de 

estacionamento

11 pontos 5

Vias de acesso
Via(s) para 2538 veículos / 

hora / direção 1600

Fonte: tabela própria

Conforme tabela  6.9., a  infraestrutura do sistema  de acesso deve ser ampliada para 

atender  à  demanda  do  ano  2016.  Somente  o  meio  fio  precisa  ser  triplicado.  Também é 

necessário duplicar  a via de acesso ao VCP. O número de vagas precisa ser ajustado para 

atender à demanda na hora de pico. Esse ajuste deve ser de no mínimo vinte por cento. 

Desde  o  ano  2012,  o  Aeroporto  Internacional  de  Viracopos  é  administrado  sob 

iniciativa privada. Uma das primeiras ações tomadas foi a realocação de todos os ônibus do 

meio fio  para uma nova rodoviária que fica ao lado deste, cuja capacidade foi, desse modo, 

aumentada.

A  fiscalização  do  meio  fio  (evitando  usuários  estacionando  irregularmente  e 

permanecendo  mais  do que 2 minutos no meio  fio)  também pode aumentar  a  capacidade 

significativamente. 

Essa solução deve ser entendida como uma solução ponte, já  que em maio  2014 o 

Aeroporto Internacional  de  Viracopos  vai  ser  realocado  para  uma  nova  infraestrutura  no  

mesmo sítio aeroportuário. No escopo da expansão, que foi um requisito obrigatório para a 

concessão ao setor privado, está a ampliação do sistema viário, a construção de um edifício  

garagem com quatro mil vagas, um novo terminal com meio fio adequado na configuração de 

dois andares, separando o fluxo de passageiros embarcando e desembarquando e uma nova 

rodoviária, dentre outros. Em relação ao sistema viário, importa destacar que o novo sistema  

deve  ter  pelo  menos  duas  faixas  em ambos  os  sentidos.  Mesmo  inaugurando  o  edifício  
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garagem, a operadora deve considerar manter em operação alguns dos estacionamentos atuais,  

já que a demanda de 4749 vagas em hora de pico supera em 20% a capacidade do edifício  

garagem, apesar de não computar funcionários, somente passageiros. 
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7 CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O trabalho  apresentado foi motivado  pela  necessidade  de se investir  no melhoramento  de 

alguns aeroportos no Brasil.  Neste trabalho enfatizou-se a questão do  acesso aos terminais  

aeroportuários, sobretudo em relação aos veículos rodoviários que são o principal  meio de 

acesso aos aeroportos brasileiros.  Dessa forma,  procurou-se desenvolver  um procedimento 

para o dimensionamento do sistema de acesso rodoviário de forma a auxiliar  na tomada de 

decisões em projetos de melhorias desses acessos.

 Inicialmente  foram  analisadas  as  diferentes  formas  de  sistemas  de  acessos  a 

aeroportos e meios de transporte que podem ser utilizados. Também foi observada a divisão 

modal em diferentes aeroportos no estrangeiro e no Brasil. Nessa análise, fica  evidente que o 

modo de acesso predominante no Brasil é o rodoviario, utilizado por todos os seus usuários: 

passageiros, funcionários e visitantes.  

O acesso rodoviário compreende  um conjunto de elementos: diferentes veículos e o 

sistema  viário,  o  meio  fio,  o  estacionamento,  dentre  outros.  Para  tais  elementos,  vários 

modelos  de  dimensionamento  foram apresentados  no  terceiro  capítulo,  resultado  de  uma 

revisão bibliográfica. Também foi destacado o termo hora de pico e nível de serviço que são  

ítens importantes para os cálculos. 

Foram apresentados  ainda  modelos  para  calcular  a  demanda  futura  de  aeroportos 

existentes  e  para  projetos  de  aeroportos.  Explicou-se  em  detalhes  porque  o  modelo  

econométrico é o mais utilizado em aeroportos existentes e forneceu-se métodos para serem 

feitos em aeroportos ainda não existentes. 

Apresentou-se ainda, por meio de um fluxograma, o procedimento próprio elaborado 

para  calcular  a  futura  demanda  de  passageiros  de  um aeroporto  e  os  dimensionamentos 

mínimos dos elementos do sistema de acesso rodoviário para atender tal demanda.
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A  validade,  funcionalidade  e  utilidade  dessa  ferramenta  elaborada  para  o  gestor 

aeroportuário foi mostrada, o que enfatiza a contribuição desta dissertação. Em um estudo de 

caso mostrou-se, conforme as metodologias pesquisadas, o quanto as infraestruturas precisam 

ser ampliadas para o ano final do estudo de demanda. A contribuíção deste trabalho permite ir  

além da junção de todos os modelos de dimensionamento do sistema de acesso ao calibrar as  

equações ao caso brasileiro, calibre este que foi baseado em um levantamento de campo feito  

pelo autor.

O trabalho, portanto, enfatizou a importância de tratar o sistema aeroportuário como 

ponto de intermodalidade com os demais  sistemas de transporte. Também houve destaque 

para a necessária mudança da divisão modal de acesso no Brasil, pois não é possível depender 

unicamente  do  acesso  rodoviário,  já  que  as  possibiliades  de  ampliação  são  fisicamente 

restritas. Foram apontadas possibilidades de ações necessárias como melhor fiscalização ou 

estratégia  de  estacionamento  para  aperfeiçoar  a  infraestrutura  existente.  Contudo,  outras 

modalidades de transportes têm de ser interligadas com o modal aéreo, já que cada viagem 

aérea começa e termina  com uma viagem terrestre para ou de um aeroporto e o transporte 

aéreo no Brasil  torna-se a cada ano  mais  um transporte de massa,  acessível  à  maioria  da 

população.

7.1 RECOMENDAÇÕES

Os estudos nessa área devem ser aprofundados e aumentados a fim de se obter mais  

detalhes do sistema de acesso. Elementos como estacionamentos buffer de táxi, o meio fio do 

desembarque  e  as  weaving  areas também  devem  ser  pesquisados.  Os  cálculos  desta 

dissertação abrangem somente os passagerios como usuários. Para que se tenha uma imagem 

mais consistente da demanda real do sistema de acesso é recomendavel levar em consideração 

os demais usuários nos estudos futuros.

Finalmente,  conceitos e  estratégias  do transporte de acesso  devem ser  estudados e 

desenvolvidos, pois implicam toda a gestão do sistema de acesso. Além disso, as operadoras 
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de aeroportos devem fechar parcerias com as secretarias de transporte locais para possibilitar  

a existência de sistemas de transportes integrados e alinhados.
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9.1 Apêndice 1: HCM 2010

1. Escolha do valor fg para características do terreno da rodovia

2. Fator de ajustamento para veículos pesados na rodovia

Onde:

f VP: Fator de ajustamento para veículos pesados

PT: Percentual de caminhões e ônibus no fluxo de tráfego

PR: Percentual de veículos de recreio

ET:  Equivalente  em  carros  de  passeio  para  caminhões  e  ônibus  

ER: Equivalente em carros de passeio para veículos de recreio 

Para os fatores ET e ER utiliza-se a seguinte tabela:

Valor ER:
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Valor ET: 
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9.2 Apêndice 2: Planilha para o cálculo da capacidades mínimas dos elementos do 

sistema de acesso rodoviário (Formato Eletrônico)

CD com “Tese Mestrado Stephan 10_11 Planilha.xlsx”

158


