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Em linha com o último boletim Movimentação
aeroportuária, a tabela 1 apresenta o fluxo de passageiros,
aeronaves e cargas no aeroporto de Ribeirão Preto – Leite Lopes
durante o mês de maio de 2013. Com vistas a aprofundar a análise,
esta mesma tabela apresenta os dados referentes ao total do
sistema DAESP assim como o total do sistema Infraero, sendo
apresentados também os dados referentes ao mesmo mês de 2011
e 2012 para aprofundar a discussão da conjuntura mais recente.
No aeroporto Leite Lopes, maio de 2013 registrou um
movimento de 100.213 passageiros, montante 3,27 % superior ao
registrado em maio de 2012 - em relação ao número de aeronaves,
também se registrou um aumento, inclusive mais significativo, da
ordem de 10,20% (total de 4.399 unidades). Contudo, em relação
ao volume de carga transportada, registrou-se um total de 11.013
kg, que representa uma queda de quase 81% também frente ao
mesmo mês do ano passado. Desta forma, tem-se uma inversão
no comportamento destes dois indicadores, dado que no mês de

abril (relativamente ao mês de abril de 2012), fora registrado uma
queda no número de aeronaves, mas um aumento no volume de
cargas.
Em termos comparativos, nota-se que a movimentação
no aeroporto de Ribeirão Preto continua exibindo indicadores
mais favoráveis do que no âmbito estadual e nacional. No total
dos aeroportos controlados pelo DAESP, registrou-se um total
de 240.429 passageiros, montante 3,93% inferior ao registrado
em maio do ano passado - já o volume de aeronaves registrou
um total de 27.337 unidades, valor 7,31% inferior. No caso da
movimentação de cargas, o sistema DAESP também registrou
queda, mas inferior (35,60%) à observada no aeroporto Leite
Lopes. Por fim, no sistema Infraero, registrou-se queda de 4,66%
no número de aeronaves e queda de 1,60% no volume de cargas
transportadas, mas um aumento de 2,00% no total de passageiros
(14.628.668 em 2012 e 14.921.673 em 2013).

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

Ribeirão
Preto

Sistema
DAESP

Sistema
Infraero

Passageiros
2011

(unid.)
99.109

Aeronaves
(unid.)
4.619

Carga
(Kg)
67.279

2012

97.044

3.992

57.251

2013

100.213

4.399

11.013

2011

221.519

29.355

380.156

2012

250.252

29.492

443.851

2013

240.429

27.337

285.894

2011

13.802.046

236.538

Não disponível

2012

14.628.668

246.333

99.504.722

2013

14.921.673

234.850

97.909.814

Fonte: elaborado pela equipe do Ceper - Fundace, com base nos dados do DAESP e da Infraero
Nota: os dados referentes ao sistema Infraero não incluem o aeroporto de Viracopos,
por indisponibilidade dos dados.
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Com vistas a aprofundar a análise da movimentação dos
aeroportos brasileiros, a tabela 2 apresenta os mesmos indicadores
da tabela 1, com dados do acumulado entre janeiro e maio,
também dos anos de 2011 a 2013.
O aeroporto Leite Lopes registrou, nos cinco primeiros
meses de 2013, um total de 446.819 passageiros, valor 0,50%
inferior ao observado no mesmo período de 2012 - há de
ressaltar que esta queda seria ainda maior caso o mês de abril
não tivesse exibido comportamento positivo, conforme discutido
no último boletim Movimentação Aeroportuária. Em relação à
movimentação de aeronaves, nota-se que o total do ano também
exibe valores menos favoráveis do que no ano passado, dada a
queda de 1,70% (19.393 unidades em 2012 e 19.064 unidades
em 2013). Já em relação às cargas, nota-se que o acumulado deste
ano registrou queda de 3,71% (264.013 kg em 2012 e 254.229
kg em 2013), em boa parte influenciada pela queda significativa
observada em maio último.

À exemplo do último boletim, o cenário estadual e
nacional continuam exibindo indicadores ainda mais desfavoráveis
do que os observados no cenário municipal. O sistema DAESP
registrou um total de 1.168.784 passageiros nos cinco primeiros
meses de 2012 e 1.095.779 no mesmo período deste ano, ou
seja, queda de 6,25% - a queda do número de aeronaves foi
marginalmente maior, igual a 7,08% (queda semelhante à
registrada em nosso último boletim). Já em relação às cargas,
registrou-se queda ainda maior, de 18,55% (1.989.830 kg em
2012 e 1.620.809 kg em 2013). O sistema Infraero, por sua vez,
registrou quedas de 1,39% no total de passageiros (74.592.262
passageiros em 2012 e 73.557.277 passageiros em 2013), 6,17%
na movimentação de aeronaves (1.209.283 aeronaves em 2012
e 1.134.610 em 2013) e finalmente, 0,17% (477.250.292 kg em
2012 e 476.455.843 kg em 2013) na movimentação de cargas.

Tabela 2: movimentação aeroportuária – aeroporto Leite Lopes, sistema DAESP e
sistema Infraero – acumulado janeiro a maio

Ribeirão
Preto
Sistema
DAESP
Sistema
Infraero

2011

Passageiros
(unid.)
487.666

Aeronaves
(unid.)
20.183

Carga
(Kg)
293.590

2012

449.053

19.393

264.013

2013

446.819

19.064

254.229

2011

1.025.665

140.583

1.977.755

2012

1.168.784

143.431

1.989.830

2013

1.095.779

133.274

1.620.809

2011

69.457.005

1.124.381

Não disponível

2012

74.592.262

1.209.283

477.250.292

2013

73.557.277

1.134.610

476.455.843

Fonte: elaborado pela equipe do Ceper - Fundace, com base nos dados do DAESP e da Infraero
Nota: os dados referentes ao sistema Infraero não incluem o aeroporto de Viracopos,
por indisponibilidade dos dados.
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