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1. RESUMO 

Com a expansão socioeconômica e o aumento de fluxo de transporte de pessoas 

pelo modal aéreo brasileiro, a capacidade e a quantidade de aeroportos acabam se 

tornando um dos grandes desafios. Está sendo criado um modelo para adaptação de 

novos terminais aeroportuários no Brasil. 

Partindo de uma demanda já estimada e adaptando-o às necessidades de cada 

cidade, o modelo tem como objetivo acompanhar o crescimento do Brasil otimizando 

tempo e custo das construções de novos terminais. 

2. INTRODUÇÃO 

O transporte aéreo é de suma importância para o desenvolvimento econômico e 

social da humanidade. Desde o seu surgimento, no início do século XX, os aviões e 

todas as infraestruturas necessárias para efetuar voos passaram por grande 

desenvolvimento e aperfeiçoamento em termos de maior segurança, capacidade e 

rapidez. Todos esses atributos fizeram do modal aeroviário um dos grandes 

concorrentes das demais modalidades de transportes. 

O modal aéreo, em comparação ao modal rodoviário, de acordo com a ANTT tem-

se um crescimento de 96% de passageiros no período de 2003-2009, indo de 29,8 

milhões para 58,4 milhões de passageiros. 

O transporte aéreo pode ser subdividido em Internacional (transporte envolvendo 

aeroportos de diferentes países) e Nacional (faz ligação entre aeroportos de um 

mesmo país), ambos respeitando as normas da IATA (Internacional Air Transport 

Association). 

Nos últimos anos, o segmento de transporte aéreo de passageiros doméstico 

apresentou um expressivo crescimento. A demanda por transporte aéreo doméstico 

de passageiros registrou crescimento de 9,1% em janeiro de 2015, comparada com o 

mesmo mês de 2014. Com esse resultado, a demanda doméstica completou 16 

meses consecutivos de crescimento, e alcançou o seu maior nível para um 

determinado mês nos últimos dez anos. 

3. OBJETIVO 

Está sendo abordado o tema da análise operacional e dimensionamento de 

aeroportos, visando o planejamento de um modelo de novos terminais aeroportuários 



de pequeno porte partindo de uma demanda já estimada, e o adaptando com as 

necessidades de cada cidade com o objetivo acompanhar o crescimento do Brasil no 

transporte aéreo. 

4. METODOLOGIA 

O estudo se iniciou com pesquisas bibliográficas, com base na conceituação 

terminais de passageiros, níveis de serviço, comportamento de pedestres e 

planejamento operacional de terminais aéreos. 

A seguir foi apresentado o problema, com um estudo mais detalhado do mesmo 

para um terminal de passageiro padrão. 

Por fim está sendo desenvolvido um modelo que, a partir das pesquisas 

apresentadas, dos dados levantados, e dos métodos já existentes, otimize a análise 

operacional, o método de dimensionamento e a construção de novos terminais, o 

mesmo está sendo testado em um terminal aéreo já construído (Aeroporto de 

Araçatuba). 

5. DESENVOLVIMENTO 

A partir das pesquisas bibliográficas foi estudado o sistema aeroporto desde sua 

história até seu sistema operacional analisando os aeroportos nacionais e 

internacionais, com seus respectivos componentes, níveis de serviço e medidas de 

rendimento. Após o estudo foi selecionado os principais componentes de um 

aeroporto nacional, que envolve o fluxo de passageiros para que se conclua uma 

operação de embarque ou desembarque, que são o saguão principal, sala de 

embarque e restituição de bagagem. 

Para o dimensionamento, após determinado os componentes de estudo, 

determinou-se uma demanda e foram selecionados dois métodos de 

dimensionamento de terminais de passageiros já existentes, método de Medeiros 

(2004) e método de FAA (1988), para que se determine um método próprio para o 

estudo de novos terminais de passageiros de pequeno porte. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo dos métodos já existentes, proporcionou novos coeficientes para um 

novo método de dimensionamento. Apresenta-se os dados do aeroporto característico 

determinado: 



Aeroporto nacional de pequeno porte; demanda estimada de 100mil passageiros; 

layout linear; previsão de projeto de 20 anos; áreas de estudo: saguão principal, sala 

de embarque e restituição de bagagem. 

Coeficientes para o estudo dos componentes selecionados. 

 Saguão principal: 2,35 m²/usuário. 

 Sala de embarque:  1,35 m²/usuário. 

 Área de restituição de bagagem: de 1,60 m²/ usuário 
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