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Dando início à análise da movimentação aeroportuária,

registrou-se um total de 4.095 unidades, que representa uma

a tabela 1 abaixo apresenta o fluxo de passageiros, aeronaves

queda de 1,21% também frente ao mesmo mês do ano passado.

e cargas no aeroporto de Ribeirão Preto – Leite Lopes durante

Em termos comparativos, nota-se que a movimentação

o mês de abril de 2013. Com vistas a aprofundar a análise, esta

no aeroporto de Ribeirão Preto foi mais favorável do que no âmbito

mesma tabela apresenta os dados referentes ao total do sistema

estadual e nacional. No total dos aeroportos controlados pelo

DAESP assim como o total do sistema Infraero, sendo apresentados

DAESP, registrou-se um total de 239.175 passageiros, montante

também os dados referentes ao mesmo mês de 2011 e 2012.

1,10% inferior ao registrado em abril do ano passado. Já o volume

No aeroporto Leite Lopes, abril de 2013 registrou um

de cargas totalizou 363.441 kg, 17,33% inferior ao registrado no

movimento de 100.488 passageiros, montante 9,66% superior ao

ano passado. As quedas registradas nos aeroportos administrados

registrado no mesmo mês de 2012 - em relação total de cargas,

pela Infraero foram ainda maiores, com reduções de 32,96% no

também se registrou um aumento significativo, da ordem de 44%

total de passageiros, 21,63% no total de aeronaves e de 53,98%

(total de 78.373 kg). Contudo, em relação ao número de aeronaves,

no total de cargas.

Tabela 1: movimentação aeroportuária – aeroporto Leite Lopes,
sistema DAESP e sistema Infraero – mês de abril.

Ribeirão Preto (Leite
Lopes)
Sistema DAESP

Ano
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011

Sistema Infraero

2012
2013

Passageiros
(unid.)
99.957
91.633
100.488
218.852
239.175
236.556

Aeronaves
(unid.)
4.123
4.145
4.095
28.967
28.070
28.780

14.889.391
15.803.522
10.595.415

233.396
247.868
194.257

Carga (Kg)
55.477
54.402
78.373
436.425
439.654
363.441
Não
disponível
119.864.422
55.158.034

Fonte: elaborado pela Fundace, com base nos dados do DAESP e da Infraero
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Com vistas a aprofundar a análise da movimentação dos

aumento de 17,63% (206.762 kg em 2012 e 243.216 kg em 2013),

aeroportos brasileiros, a tabela 2 apresenta os mesmos indicadores

em boa parte influenciado pelo forte aumento observado no mês

da tabela 1, com dados do acumulado entre janeiro e abril, também

de abril, em particular.

dos anos de 2011 a 2013.

O cenário estadual e nacional exibem indicadores ainda

O aeroporto Leite Lopes registrou no primeiro quadrimestre

mais desfavoráveis do que os exibidos pelo município de Ribeirão

de 2013 um total de 346.606 passageiros, valor 1,53% inferior ao

Preto. O sistema DAESP registrou um total de 918.524 passageiros

observado no mesmo período de 2012 – se comparado a 2011,

no primeiro quadrimestre de 2012 e 855.350 no mesmo período

esta queda é ainda maior, atingindo 10,80%. Assim, ainda que no

deste ano, ou seja, queda de 6,88% - a queda do número de

mês de abril o movimento tenha sido maior que no mesmo mês

aeronaves foi semelhante, da ordem de 7%. Já em relação às

do ano passado, o fluxo inferior nos meses de janeiro a março fez

cargas, registrou-se queda ainda maior, de 13,67% (1.546.215 kg

com que, no acumulado dos quatro primeiros meses do ano, tenha

em 2012 e 1.334.915 kg em 2013). O sistema Infraero, por sua vez,

sido registrada variação negativa. Em relação à movimentação de

registrou quedas de 32,44% no total de passageiros (62.788.428

aeronaves, nota-se que o total do ano também exibe valores menos

passageiros em 2012 e 42.422.244 passageiros em 2013), 24,82%

favoráveis do que no ano passado, dada a queda de 4,78% (15.401

na movimentação de aeronaves (1.000.746 aeronaves em 2012

unidades em 2012 14.665 unidades em 2013). Já em relação às

e 752.347 em 2013) e 53,75% (469.794.865 kg em 2012 e

cargas, nota-se que o primeiro quadrimestre deste ano registrou

217.299.617 kg em 2013) na movimentação de cargas.
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Tabela 2: movimentação aeroportuária – aeroporto Leite Lopes, sistema DAESP
e sistema Infraero– acumulado janeiro a abril

Ribeirão Preto (Leite
Lopes)

Sistema DAESP

Sistema Infraero

Carga
(Kg)

Passageiros
(unid.)

Aeronaves
(unid.)

2011

388.557

15.564

226.311

2012

352.001

15.401

206.762

2013

346.606

14.665

243.216

2011

804.146

111.228

1.597.599

2012

918.524

113.939

1.546.215

2013

855.350

105.937

1.334.915

2011

57.950.814

917.428

Não
disponível

2012

62.788.428

1.000.746

469.794.865

2013

42.422.244

752.347

217.299.617

Fonte: elaborado pela Fundace, com base nos dados do DAESP e da Infraero
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